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Kultur-og naturmilj ø
Undelstvedt-Fevang
Axel Mjærum, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

PådenomlagfemkmlangestrekningenfraUndelstvedti
StokketilFevangisandefiordliggerEisrettpåinnsidenav
denstoreraryggen.Detteharresultertiatveienihovedsak

går lavt i terrenget, på flater og i hellinger 6o-9o moh. På
innsidenavraetliggerdetimidlertidflerestørreogmindre
høydedrag,ogEisskjærerigjennomtoavdisse.Inordgår
tras6en inn til kanten av Storås, en ås med et toppunkt på
i62 moh., og i sør skjærer den på tilsvarende vis gjennom
denlavereogmindremarkerteHørdalsåsen.Paralleltmed
utbygningen av Eis foregikk det også en utvidelse av den

gamle hovedveien som går på toppen av Raet. Formålet
var å gi bedre plass til fotgjengere og syklende. De arkeo-
logiskeundersøkelsenesombleforetattiforbindelsemed
denne mindre utbyggingen, ble gjennomført som en del
av Ei8-prosjektet, og disse omtales også her.

På Raet og på høydedragene omkring består grunnen
i hovedsak av sand med et varierende innslag av stein.
Grunnforholdene fører til at områdene er veldrenerte,
men svært tørkeutsatte Of. Skog og landskap 2oi2). På
tross av dette er mye av Raet oppdyrket i dag, men ved
GjennestadogiFevanggrendaerdetbevartenkelteområ-
der med skog. Høydedragene innenfor er i mindre grad
tattibruksomjordbruksland,ogherliggerdetforholds-
vis store skogkledde områder. De lavereliggende delene
er preget av silt-og leiregrunn. Grunnforholdene bidrar
til at disse områdene sjelden er utsatt for tørke, men
åkerdriften krever stedvis omfattende drenering (Skog
og landskap 2oi2).

Totalt ble det registrert  2i  lokaliteter i delområdet

(Iversen et al. 2oo7), og i2 av disse har senere blitt gravd

ut (se «Administrative erfaringer», dette bind). Det har
blitt undersøkt en mesolittisk lokalitet (lok. 35), spredte
spor etter aktivitet i bronsealder (1ok. 35, 5o, 54, 8i, 9i) og

enkelte kulturminner fra middelalder ; nyere tid (loka-
litetene 34 og  54). I alt overveiende grad er imidlertid
kulturminnene knyttet til aktiviteter i eldre jernalder.
Kulturminnene  fra  den  sistnevnte  tidsperioden  kan

grovt deles inn i tre hovedkategorier: gravminner, fossile
dyrkningsspor og bosetningsspor.

Påstrekningenliggerfortsattfleregravfeltogenkeltlig-

gendegravminnerfrajernalderengodtsynligepåtoppen
av Raet. Mange av gravene har blitt arkeologisk under-
søkt, og flere av dem har vist seg å ha vært rikt utstyrt

Of. Grieg ig43). I forbindelse med prosjektet ble det gravd
ut en liten gravhaug (lok. 9o) og tre fotgrøfter (1ok. 93) i
tilknytning til selve raryggen. I tillegg ble en gravhaug og
en jordfestegrav gravd ut på et lite høydedrag ved Tas-
sebekk (lok. 5o).

De best bevarte sporene etter forhistorisk jordbruk
befinnersegiskogområdenetilknyttethøydedragene.Etav
disse feltene, Hørdalsåsen, har tidligere blitt delvis under-
søkt (Pedersen iggo). Ei8-prosjektet foretok nye under-
søkelser på Hørdalsåsen qok. 5i), samtidig som lignende
kulturminner ble gravd om lag 3oo meter lenger mot sør

¢ok. 54). Det fremkom også fossile åkerspor i et skogom-
råde ved Storås i Stokke qok. 35), og vi påviste fossile åker-
lagunderbeggedeundersøktegravhaugene¢ok.5oogg3).
De forhistoriske dyrkningssporene i tras6en fremkom i all
hovedsak i områder med sandgrunn og silt, mens de var
fraværendepådeleravstrekningenmedstivleire.
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Vi gravde også ut enkelte bosetningsspor, deriblant
en tuft fra eldre jernalder (lok. 35) og enkelte andre mer
eller mindre sikre spor etter bygninger (lok. 35, 5o, 8i).
Hverken tidligere eller ved Ei8-utgravningene har det
imidlertid blitt undersøkt entydige spor etter langhus i
denne avgrensede delen av Vestfold. Det fremkom også
kokegroper og ildsteder på mange av utgravningsfeltene

(1ok. 35, 5o, 5i, 53, 54, 8i, 9o, 9i og 92). Både bygningsres-
tene, ildstedene og kokegropene lå i all hovedsak på eller
ved høydedragene, og i de fleste tilfeller fremkom de i til-
knytning til gravminner og`eller dyrkningsspor.

Graver og fossile åkerspor som er synlige på marko-
verflaten, har tidligere gitt et inntrykk av at mye av den

forhistoriske aktiviteten har foregått i tilknytting til høy-
dedragene. Ved Ei8-prosjektet ble det lett systematisk
etter et bredere spekter av kulturminner, i ulike deler
av landskapet og i inn-og utmark. På tross av dette har
beliggenheten til de fremgravde gravminnene og dyr-
knings-og bosetningssporene på mange måter forster-
ketinntrykketavatkulturminnenepåstrekningenligger

på og ved høydedragene. Færre strukturer fremkom i de
lavereliggendeområdenemedleiregrunn.Detteinnebæ-
rer ikke at leireområdene har ligget ubrukte, men at de i
stedet har blitt anvendt som beitemark, til f6rsanking og

på andre måter som har etterlatt seg færre arkeologiske
Spor.

Figur 203:
Kultur og naturmiljø Undelstvedt-Fevang.
J!!usms/`on: Axcl M/cprum.
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Kullgrop fra middelalder ; nyere
tid på Ragnhildrød (lok. 34)

Line Grindkåsa, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

INNLEDNING 0G SAMMENDRAG
Undersøkelsen  av  lokalitet  34  på  Ragnhildrød  72`i,
Stokke kommune, ble utført i perioden i7.-22. septem-
ber 2oog. Lokaliteten lå i dyrket mark, knappe 5oo meter
nordnordvestfortunetpågården.Detblelagtned4dags-
verk i felt og avdekket 4oi m2 (Grindkåsa 2oio).

Under Vestfold fylkeskommunes registrering ble det

påvist to kokegroper. En av disse ble Ci4-datert til i45o-
i66o e.Kr. I tillegg ble det funnet en steinøks (C56oo3`2) i

matjordlaget rett nord for lokaliteten. Øksen er en trinn-
Øks som dateres til mellom-eller senmesolitikum. Loka-
liteten fikk id ioo32i i Askeladden (Iversen et al. 2oo7:i33).

Ved undersøkelsen viste det seg at kokegropen som
underregistreringenbledaterttilsenmiddelalder`tidlig

ny tid, var en kullgrop. Den andre kokegropen viste seg å
være en nedgravning hvis funksjon ikke kunne bestem-
mes.Itilleggbledetavdekketytterligereenstruktur,også
med ukjent funksjon.

Prøver fra undersøkelsen er katalogisert Som C57455.

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI
Det undersøkte området lå i dyrket mark i nedkant av
Raet som strekker seg mot Øst, og mellom Eis og fylkes-
vei 29o (Gjennestadveien). Veiene krysser hverandre 2io
metermotnordøst.Nordvestforfylkesveienliggerdetet
høydedrag med flere gårder, mens området mot sør og
sørvest er et noe kupert dyrkningslandskap.

Tabell 35:  Oversikt over automatisk fredede kulturminner i området rundt lokalitet 34.

Asketaddentd      Gård

51792                       Ragnhildrød 72|2

12339                        Borge søndre l06`1

1235 3                        Unnerstvedt 66`1

32055                        Gjennestad vestre l07`1

61806                       Gjennestad vestre l07`1

32054                       Gjennestad vestre l07`1

49897                       Skjee kirke l06`19

85458                        Skjee kirke l06;19

100322                     Ragnhildrød 72`1

Kultmrime

Gravrøys.

Steinlegning.

Gravfelt med fire steinlegninger.

Gravfelt med tolv gravhauger.

Gravfelt med fire steinlegninger og fire gravrøyser.

Gravfelt med to gravrøyser.

Kirkegårdslokalitet. Skjee middelalderske kirke og kirkegård.

Kirkested. Skjee middelalderske kirke og kirkegård.

En steinalderlokalitet og fire rydningsrøyser (1ok. 35 undersøkt i regi av E18-prosjektet
sommeren 2009 (Mjærum i trykk a).
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Figur 204:
Ortofoto over det undersøkte området og landskapet rundt.
J`IustrtK/.on:Toncwikstrø".
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Figur 205:
Oversikt over registrerte strukturer.
lllustrasjon:Tonewikstrøm.

11 Kullgrop

Udefinert

| -_T Feltavgrensning
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Figur 206,
Kalibrert C14-datering fra kullgrop. Dateringen er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.
lllustrasjon: Line Grindkåsa.
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Fi8ur 207:
Kullgropen fotografert i plan og profil.
Foto:E18-prosjektit.
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Kullgropl340001 ``.\-

Lysgråieire/sHtmed:::?:e°k4ullog            Estein
steiner.
Middels grå leire/silt med masse
lys oransje leire/silt fra undergrunnen.
Lys grå leire/silt blandet med humus
og trekullfragmenter.
Lys gul silt/leire blandet med  noe
trekullfragmenter.
Mørk grå leire/silt med noe organiske
materiale, stein og trekullfragmenter.

Lys grågul silt/leire blandet med
trekullfragmenter.

Kompakt trekullag.

Fiødbrent leire/silt.

tnu:ln:g   Hrraegk:l:-nter

E] Høydemarkør

0   Kullprøve

Figur 208:
Plan-og profiltegning av kullgropen.
lllustrasjon..Tonewikstrøm.
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Lokaliteten lå 56 meter over havet, og undergrunnen
består av marin strandavsetning med sand ` siltblandet
leire med noe grus og småstein.

KULTURHISTORISK KONTEKST
Det undersøkte området lå i et landskap med stor tett-
het av automatisk fredede kulturminner. I nærområdet
dominerer kulturminner fra jernalder med flere gravfelt
ogenkeltliggendegravrøyser.Deterogsåpåvistsporetter
aktivitet i steinalder i form av en boplass og løsfunn av
flintøkser, og fra middelalder med Skjee kirke.
Ifølge  KHM,  01dsaksamlingens gjenstandsbase er det
også gjort enkelte gjenstandsfunn i nærområdet. Disse
omfattergravfunnfrayngrejernalderpåGjennestadves-
tre (C77o7-77og), og tre løsfunn av steinøkser (C35o28, id

788o4, id 2244i). Steinøksene dateres trolig til mellom-og
senmesolitikum og neolitikum. På gården Ragnhildrød
erdetimidlertidikketidligereregistrertfunnavoldsaker.

UNDERSØKELSEN
Mctode
Lokalitetenlåidyrketmarkogundersøkelsesmetodenvar
maskinellflateavdekking¢f.Løkenetal.igg6).Matjordlaget

blefiernetvedhjelpavgravemaskinmedbredogflatskuffe,
ogundergrunnenfortløpenderensetfremvedåkrafse.Alle
observerte strukturer ble markert og digitalt målt inn. De
blederetterdokumentertiplanogprofilgjennomfotogra-
feringogtegning.Detersamletinntrekullprøver.

N4turviterisk4p
Det er samlet inn fire kullprøver (C57455`2-5), og herfra
ersyvstørrestykkervedanatomiskundersøkt.Stykkene
hadde tverrsnitt på opptil 3,5 cm, og analysen viste at de
var av gran  (Pjccø). Flere av de analyserte kullstykkene
haddepartieravuforkullettrevirke.Detteviseratdetikke
har foregått en hel forkulling. Peter Hambro Mikkelsen
sier at bevart uforkullet tre tyder på at det er tale om tre
avforholdsvisungalder.Ienkeltetilfellervardenytterste
årringen bevart, noe som indikerer felling i begynnelsen
av vekstsesongen (Mikkelsen og Bartholin i trykk).

Det forelå en datering fra registreringen som viste at
kullgropen stammer fra aktivitet i sen middelalder ; tid-

lig etterreformatorisk tid ftal. AD i498-i642, T-isi29), og
detervurdertsomsannsynligatdetoøvrigestrukturene
skal dateres til samme periode.

En kuugrop fta sen middetdder / tidlig rry tid, og
to di#ttse nedgrøvnjriger med itk/.cntJttriksjon
Kullgropen som ble avdekket på lokaliteten, ble under
registreringen Ci4-datert til AD i45o-i66o. Den hadde
en rund form i flaten, med et tverrmål på i,72 meter. Gro-

pen var o,4 meter dyp, med nærmest loddrette sider og
en tilnærmet flat bunn. I bunnen lå det et kompakt opp-
til 2o cm tykt kullag. Kullgropen var sekundært fylt med
lysrødbrunleire`siltmedtrekullfragmentersamtsteiner
med diameter fra 5 til 3o cm. I massene fremkom to frag-
menter av brente bein (C57455`i).

Kullgroper knyttet til jernproduksjon ligger gjerne
samlet i større konsentrasjoner, og har typisk en diame-
ter fra 2,5 til 7 meter (Larsen 2oog:57-58). Den undersøkte
kullgropen var mindre enn dette, og syntes å ligge alene.
Det er derfor sannsynlig at den skal knyttes til produk-
sjon av smiekull til en av gårdene som har ligget i områ-
det, og ikke til jernproduksjon.

I tillegg til kullgropen ble det avdekket to diffuse, ude-
finerbare mindre groper. Inntrykket var at også disse var
sporetteraktivitetisenmiddelaldereller-mersannsynlig
-nytid.Devarbeggeuklartavgrensetiflaten,oginneholdt

løse masser med grus, småstein og trekullfragmenter.

OPPSUMMERING 0G DISKUS}ON
Detundersøkteområdetlåietriktkulturmiljø,inedkant
avRaetsomstrekkerseggjennomvestfold.Deterunder-
søkt en kullgrop og to diffuse strukturer med ukjent
funksjon. Kullgropen er datert til sen middelalder ` tidlig
etterreformatorisk tid, og det er vurdert som sannsyn-
lig at de to øvrige strukturene var et resultat av aktivitet i
samme periode.

Detvarliteinformasjonåhentefradetodiffusestruk-
turene, men kullgropen viste spor etter produksjon av
trekull, sannsynligvis for smieaktiviteter. Kullgroper er
et til nå lite undersøkt kulturminne i Vestfold Of. Lar-
Sen 2oog:i52-i54), og Satt inn i en større sammenheng
vil kullgropen bidra til økt forståelse av utbredelsen og
omfanget av lokal kullproduksjon i perioden.

KATALOG

Køtøjog øv Ltrw Grjfidkåsfl og Christj4n Løchscn Røds"d

C57455;1-5

1) Brente bein. Vekt: 0,2 g.
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2) Utgår.
3-5 ) Trekullprøver.



Boplasspor fra mellommesolitikum
og bosetnings-og dyrkningsspor
fra eldre jernalder på unnerstvedt
og Ragnhildrød (1ok. 35)

Axel Mjærum, Kuhurhistorisk museum, Urriversitetet i O slo

MED  BIDRAG  (OSL-DATERINGER)  AV  MARKUS  FUCHS,  UNIVERSITÅT  BAYREUTH

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
1løpetavfeltsesongen2ooggravdeviutenmellommeso-
1ittisk boplass og dyrknings-og bosetningsspor fra eldre

jernalderpålokalitet35(idioo322)iutmarkenpågårdene
Unnerstvedt (66`i) og Ragnhildrød (72;i) i Stokke kom-
mune.Påstedetvardetregistrertensteinalderboplasspå
bakgrunnavtrepositiveprøvestikk,ogdetblepåvistfire
lave steinrøyser med ukjent alder og funksjon (C56oo4,
Iversenetal.2oo7).Lokalitetensbeliggenhetpåomlagso
moh. antydet at steinaldermaterialet skrev seg fra tidlig
mellommesolittisk tid, om lag 79oo f.Kr. (88oo BP).

Utgravningen  ble  foretatt  i  tidsrommet  2. juni-7.
august og 3i. august-9. oktober 2oog (Mjærum 2oiod),
og vi benyttet totalt 73,6 ukeverk til dette arbeidet. I for-
bindelse med undersøkelsen av steinalderboplassen ble
isi,5 m2 (3i,4 m3) gravd ut. Totalt fremkom 754 gjenstan-
der,ihovedsakfrafemklartadskiltefunnkonsentrasjoner

(C57464).Flereavgjenstandenekanpåtypologiskgrunn-
lag dateres til om lag 825o-75oo f.Kr. (ca. 9ooo-84oo BP),
noe som samsvarer godt med en strandlinjedatering av
lokaliteten. På et mer usikkert grunnlag kan boplassen
aldersbestemmes til om lag 765o f.Kr. (865o BP).

Vi foretok også en avtorving av 2ioo m2, og senere

fiernet vi de underliggende o,i-o,3 meter av grunnen i et
område på om lag 5oo m2. Vi påviste i denne forbindelse
blant annet 6n hustuft, 6n vegg-grøft og enkelte andre
bosetningsspor (C57465-C57466). I tillegg ble det doku-
mentert to ryddete dyrkningsflater som var avgrenset
av røyser, rekker av stein og utkastområder med stein.
Radiologiske dateringer og stratigrafiske observasj oner

taler for at deler av bosetningen og dyrkningen har fore-

gått samtidig. Denne aktiviteten er i hovedsak aldersbes-
temt til tidsrommet 4oo f.Kr.-ioo e.Kr.

BELIGGENHET 0G TOPOGRAFI
Lokaliteten befant seg på nordsiden av Raet, i et sørøst-
hellende skogsterreng på sør-og Østsiden av Brudebekk-
åsen og Undelstvedtåsen i Stokke. Nedenfor, og om lag

75o meter nord for boplassen, lå Gjennestadvannet, med
omliggendefuktigeområderogleiresletter.Selveboplas-
sen var anlagt i et svakt sørøstvendt og forholdsvis flatt
terreng, 78-82 moh. Rett nord og vest for utgravnings-
området var det et lavt høydedrag med berg i dagen og
mye morenestein. I sør og øst var arealet disponert til
skogsbilvei og en  skiløype,  og utenfor disse tras6ene

gikkEismedentilhørendedypveiskjæring.Grunnenvar
dannet av omdannede dyrkningslag og en blanding av

podsol-og brunjordsprofiler med sand, grus og stein av
varierende størrelse, og før utgravingen var størstedelen
avområdetbevokstmedhogstmodenbøke-oggranskog.
Den øvre nordvestre delen av lokaliteten var svært stein-
rik,mensdetlavereliggendeområdetbestoavsandgrunn
og var nær fritt for stein. I den nedre delen av lokaliteten

gikk også et gjengrodd bekkeleie.
Lokalitetenlåvedpågårdsgrensenmellomunnerstvedt

og Ragnhildrød. Avstanden til tunet på Ragnhildrød var

75o meter i luftlinje, mens hovedbygningene på Unnerst-
vedt befant seg om lag i km fra feltgrensen. Stedet hadde
med dette ingen tydelig tilknytning til kjente gårdsbruk.
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Figur 209:
Unnerstvedt-og Ragnhildrød-området i Stokke.
J!!ustms/.o ri.. Tonc Wiksfrøm.
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Det historiske kartmaterialet fra stedet er begrenset, men
etjordskiftekartfraigo2viseratområdetdalåiutmarken

(Iversen et al. 2oo7:5i). Skogsområdet bar ellers preg av å
haværtdisponertsomutmarkilengretid,ogdetfremkom
fåsporetteraktivitetitidsrommetettereldrejernalder.

KULTURHISTORISK KONTEKST
Flereforvaltningsundersøkelserdesistetiåreneharfrem-
braktmyenykunnskapomsteinalderenioslofiordregio-
nen (Glørstad 2oo6). Så langt er det imidlertid undersøkt
forholdsvisfålokalitetermedfunnfradenomlagi5ooår
lange perioden som omtales som tørkopfasen ; mel-
lommesolittisk tid i Sørøst-Norge (ca. 825o-635o f.Kr.,
dvs. 9ooo-75oo BP). Det foreligger ingen godt daterte
lokaliteter fra tidsrommet 825o-77oo f.Kr. (9ooo-87oo
BP), og det er lite kunnskap om redskapstradisjonene
innenfordettetidsintervallet.Fratidsrommetetter77oof.
Kr. er det kjent enkelte lokaliteter, blant annet Tørkop i
Halden, Østfold (Mikkelsen et al. iggg), Vinterbro i Ås,
Akershus Oaksland 2ooi), og Rødbøl 54, Larvik, Vestfold

(Mansrud2oo8).Itillegghardetblittgjortenkeltemindre
undersøkelser på sørsiden av Drøbaksundet i Oslofjor-
den (Ballin igg8; Mjærum 2oog). I alle tilfellene dreier det

seg om strandbundne, forholdsvis små lokaliteter med
noen hundre til noen tusen funn.

Lokalitet 351å rett på nordsiden av raryggen i Stokke,
oginngikkidetsammerikekulturminnemiljøetfrajern-
alder som de øvrige lokalitetene i prosjektet. Det er imid-
lertidoppførtrelativtfåfunnfragårdeneUnnerstvedtog
Ragnhildrød i KHM, 0ldsaksamlingens gjenstandsbase.
Påi87o-talletgravdeNicolayNicolaysenutfleregravmin-
ner med funn fra eldre jernalder (C6ogi, C644o-C644i,
Grieg ig43:27i-273).  Funnene innbefatter blant annet
en spydspiss og leirkar. Det er videre kjent enkelte faste
kulturminner på disse gårdene, blant annet flere gravfelt

(id i2353, id 5i792, id 222i2, se også Grieg ig43:27i-273).
Et av disse feltene (id i2353) ligger om lag 2oo meter sør-
Øst for lokalitet 35. I tillegg ble det påvist bosetningsspor,

gravminner og en hulvei i forbindelse med registrerin-
gene i forkant av dette utgravningsprosjektet (Iversen et
al. 2oo7; Lia 2oo7a). De nærmeste av disse kulturminnene
lå om lag 5oo meter fra lokalitet 35, og tre av dem, lokali-
tetene 34, 8i og go, har senere blitt gravd ut (Grindkåsa i
trykk a, d). Det kan også nevnes at det har blitt funnet en
skjevtrekantet mikrolitt (id i36758, C5529i) i forbindelse
med registreringer 55o meter sør for lokalitet 35. Denne
spissen ble funnet på om lag samme høyde som lokali-
tet 35, og skriver seg trolig fra mellommesolittisk tid.

UNDERSØKELSEN
Utgravningens forløp var todelt. Den første delen ble

gjennomført sommeren 2oog, og det var da lagt opp til

å grave ut steinalderboplassen (Lønaas 2oog:56). Det var
ogsåplanlagtenmindreundersøkelseavenavdemulige
rydningsrøysene. I forbindelse med den første delen av
undersøkelsen fremkom det bosetningsspor som ikke
var kjent fra registreringen. For å sikre kunnskap om
disse kulturminnene ble det derfor også gjennomført en
utgravning på sensommeren`høsten 2oog, med vekt på å
undersøkekulturminnenefraeldrejernalder.Dethenvi-
ses for Øvrig til prosjektets årsrapport for 2oog for detal-

jer om effektivitet og fremdrift (Mjærum 2oiob).

Metode, steinalderundersøkelsen
Lokaliteten lå ved registreringen i hogstmoden bøke-og

granskog. Før undersøkelsen var skogen felt og ryddet
bort med hogstmaskiner, såldestasjon var bygget, og vi
hadde foretatt tilkobling av såldevann. Innledningsvis
ved selve undersøkelsen etablerte vi et rutesystem ved
hjelp av totalstasjon og manuell oppmåling. Boplassen
manglet en entydig topografisk avgrensning, og funn-
områdets  omfang ble ikke avklart i forbindelse med
registreringen. Feltarbeidet ble derfor startet ved at vi

gravde 3o prøveruter som målte o,5 x o,5 meter og var
o,4 meter dype. Både i denne innledende fasen og senere
i steinalderundersøkelsen ble det gravd i o,i meter tykke
mekaniske lag (lag i-4). Bortgravde masser vannsåldet vi

gjennom 4 millimeter såldeduk. Skjørbrent stein fra gra-
veenhetene har blitt veid.

Totalt var fem av prøverutene ved den innledende
utgravningen positive. Med utgangspunkt i de positive

prøvestikkene og røysfunnene avtorvet vi de sentrale
delene av lokaliteten. Til dette arbeidet ble det benyttet
en i3 tonn tung gravemaskin med i,3 meter bred pusse-
skuffe.Idenneforbindelseblemindrestubberfjernetved
hjelp av håndkraft og gravemaskin. Det ble satt igjen o,5
meter brede profilbenker for å dokumentere rydnings-
røyser og jordprofiler på lokaliteten. I tillegg strakk vi en
lengre profil gjennom hele lokaliteten i flukt med fallret-
nin8en.

Videre ble det gravd i mekaniske lag, i o,5 x o,5 meter
store og o,i meter tykke graveenheter innenfor det eta-
blerte rutesystemet. Denne delen av undersøkelsen fore-

gikkihovedsakitilknytningtilfirefunnkonsentrasjoner
(steinalderområde i~4), men det ble også gravd i ruter
og lag utenfor disse feltene. I forbindelse med gravingen
i ruter og lag fremkom ildsteder, kokegroper og stolpe-
hull, i hovedsak fra eldre jernalder. Disse ble formgravd
innenfor kvadranter, ruter og lag. Dette ble gjort for at
funndistribusjonenskulleværemestmuligsammenlign-
bar over hele flaten.

Detblemanueltgravdutogsåldetomlagisi,5m2ilagi,

93 m2 i lag 2, 32 m2 i lag 3 og s m2 i lag 4, dvs. ca. 3i,4 m3.
I tillegg ble det samlet inn gjenstander i forbindelse med
avtorvingen og den senere undersøkelsen. Vi målte inn
funnstedenefordisseløsfunnenevedhjelpavtotalstasjon.
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Fi8ur210:
Graving i ruter og lag på lokalitet 35. Arbeidet utføres av )oachim Åkerstrøm.
Fo[o..E18-pros/.cktct.
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Figur211:
Utgravningsområdet på lokalitet 35 med profiler. Det fremkommer også hvilke områder som ble avtorvet, og hvor 0,1 og 0,3 meter av grunnen
har blitt fiernet.
lllustrasjom Tone Wikstrørr. og A)cel Mjærum.
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Vi benyttet totalstasjon til å dokumentere flaten etter

fjerning av de ulike mekanisk gravde lagene ved utgrav-
ningen, mens produksjon av håndtegnet plandokumen-
tasjon ikke ble prioritert. Det ble imidlertid utarbeidet
håndtegnede foreløpige oversikter over spredning av
funn og skjørbrent stein. I forbindelse med steinalder-

gravningen laget vi også en 3D-terrengmodell av den
sørøstre sandholdige flaten som var tilnærmet steinfri

Of. fig.  221).

Metode, undersøketse av dyrkr.ings-og
bosetriingsspor/r¢/.em4]der
1 del i av utgravningen ble dyrkningsspor og naturpro-
filer dokumentert ved hjelp av sjakter, samtidig som all
stein ble målt inn etter avtorving (se fig. 232). Etter avtor-
vingen gikk også Arne Schau over utgravningsfeltet med
metallsøker. Søket frembrakte svært få funn, og ingen av
dem skrev seg fra førreformatorisk tid.
Den videre avdekningen var komplisert. Røtter, stubber
og steinrik grunn vanskeliggjorde arbeidet. Samtidig
hadde  forhistorisk dyrkning  og  senere naturproses-
ser ført til at strukturer ble påvist i ulike dybder, ned til
o,4 meter under markoverflaten. For å frembringe en
oversikt over de kompliserte forholdene ble de sentrale
delene av feltet avdekket i tre omganger. Først ble det
avtorvede området utvidet, slik at det utgravde områ-
det totalt utgjorde 2ioo m2. Strukturer som fremkom
ved avtorvingen, ble deretter undersøkt. I den sentrale
delen tok vi så bort de Øverste o,i meter av grunnen.
Hoveddelen av dette arbeidet ble gjort på lignende måte
som ved avtorvingen. I et mindre område gjennomførte
vi avdekningen for hånd. Dette ble gjort for å avgrense
en tuft som fremkom ved arbeidet, og for å avklare om
det lå strukturer på vestsiden av denne bygningen. Til
sist gravde vi ned til om lag o,3 meter dybde under mar-
koverflaten ved hjelp av gravemaskin, krafse og grave-
skje i den sentrale delen. I etterkant av hver avdekning
undersøkte vi de strukturene som fremkom, i samsvar
med vanlig praksis ved flateavdekninger O.f. Løken et
al.1996).

Ved undersøkelsen fremkom en tuft som delvis ble

gravd ut ved at vi fjernet lag for lag. De enkelte lagene
ble beskrevet og målt inn før de ble gravd vekk. I tillegg
snittet vi mindre struktur for å frembringe profilvegger.
Profilenebledokumentert,oghoveddelenavprøveneble
samletinnfradisseveggene.Detbleogsåetablertetkors-

profil gjennom bygningsresten. Korset var dannet av o,2
meter brede benker som vi dokumenterte i forbindelse
med avslutningen av utgravningen.

Utover dette snittet vi fem rydningsrøyser, og doku-
menterte profilet som innledningsvis ble strukket gjen-
nom utgravningsfeltet. Vi benyttet også gravemaskin og
håndkraft til å flate- og profilgrave et humusholdig lag

(i35iii8) som lå i vestdelen av lokaliteten.
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Kildekritiske forhold
Boplassen lå i utmark og hadde vært bebodd i mellom-
mesolittisk tid.  Det  hadde  deretter vært  omfattende
aktivitet på lokaliteten i eldre jernalder. Etter dette tids-

punktet hadde feltet ligget i utmarken, og vært lite påvir-
ket av menneskelig aktivitet. Mindre deler var imidlertid
noe skadet av en skiløype, en skogsbilvei og en drene-
ringsgrøft.

Påvirkning av bosetnings- og dyrkningsaktivitet fra

jernalderen er et gjennomgående kildekritisk problem
for steinalderboplasser i Sørøst-Norge (se f.eks. Ballin
og Lass /ensen igg5; Ballin igg8; Rønne 2oo3; Tørhaug
2oo3;  Berg-Hansen  2oio).  Til  en  viss  grad  har  imid-
1ertid slik påvirkning blitt underkommunisert som et
tolkningsmessig problem. På lokalitet 35 var funnkon-
sentrasjonene åpenbart forstyrret av senere åkerdrift
og  bosetning.  Funnkonsentrasjonene  var  imidlertid
forholdsvis velavgrensede. /ernalderaktiviteten har der-
for bidratt til at funnene har blitt spredd utover et noe
større område, og materialet er derfor i liten grad egnet
for detaljerte funnspredningsanalyser. I tillegg er dis-
tribusjonen av skjørbrent stein sterkt påvirket av yngre
aktivitet.Dettegjelderspesieltidennordøstredelenhvor
ildstedene og kokegropene fra jernalder lå tett.

Maskinell avdekking av boplasser i skogsmark er en
forholdsvis ny metode ved utgravninger i Oslofiordom-
rådet (Rønne 2oo4), og det er følgelig relativt begrenset
med erfaring omkring anvendelsen av denne metoden
i regionen. Det har ved flere anledninger blitt påpekt
at stubber og røtter skaper problemer ved denne type
undersøkelser (se Rønne 2oo4; Gjerpe og Rødsrud 2oo8;
Rønne 2oo8). Dette var også tilfellet på lokalitet 35, hvor
skogen var dannet av hogstmoden gran og bøkeskog. Vi
anvendte en kombinasjon av tidkrevende hånd-og mas-
kinkraft for å fjerne hoveddelen av stubbene og røttene.
De store bøketrærne hadde imidlertid svært harde og
store rotsystemer. Mange av stubbene ble derfor etterlatt
foråbegrenseskadenepåunderliggendegrunnogstruk-
turer. Resultatet var at det kun delvis lot seg gjøre å åpne
store, sammenhengende flater, at stubber dekket over
deleravutgravningsarealet,ogatdetildekketellerhadde
skadet enkelte strukturer. Eksempelvis sto en svært stor
bøkestubbe i inngangspartiet av tuften, og den hindret
en omfattende undersøkelse av dette sentrale elementet
i bygningsresten.

Utgravningiutmarkinnebærerviderespesiellegrave-
metodiske utfordringer. Kulturminnene i slike områder
er i større grad eksponert for geologiske prosesser enn
kulturminner i dyrket mark. På lokalitet 35 hadde det
foregått en geologisk omdanning av jordmassene etter
at området ble forlatt i jernalderen. Dette hadde bidratt
til å viske ut lagskiller, og gjorde det stedvis vanskelig å
skille geologisk dannede lag fra lag som var påvirket av
menneskelig aktivitet. Samtidig er det erfaringsmessig



8 0 P 1. A  L¢ S P 0 R   0 G   8 0 S E  T ftr  [  ='+  ( ,  S -i    {  i { T    !  }  r R  r=  r;'  [ T\r ( f `{ ``  1' f_l {}    { 1  {`)  K [    3  5 \)

25

Figur212:
Avtorving ved rydningsrøysene 1350002 (i forkant) og 1350003 (i bakkant) sett mot vest.
Foto:E]8-pros/.ektet.
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vanskelig å påvise nedgravninger og andre typer av fyll-
skifter i denne type jordsmonn Of. Rønne 2oo4:93), noe
som trolig innebærer at nedgravninger og lagskiller har
blitt oversett i utgravningsprosessen.

Dyrkningen og delvise brunjordsprofiler hadde også
ført til at grunnen var humusholdig. Dette innebar at det
tidvis var liten forskjell på massene i humusholdige ned-

gravninger og den omliggende grunnen. Det var derfor
stedvis vanskelig å påvise og avgrense stein- og kullfat-
tige strukturer. I mange tilfeller forelå det indikasjoner

på at det hadde ligget ulike former for nedgravninger i
området, men vi lyktes ikke med sikkerhet å avgrense
strukturen i plan eller profil. Det var også tidvis vanske-
1igåavklareomdissesporenevarresultatavmenneskelig
aktivitet eller naturdannelser. Disse feltmessige proble-
mene har blitt tatt hensyn til i tolkningsarbeidet, og usi-
kre strukturer har derfor blitt avskrevet.

Beliggenheten i utmarken hadde også bidratt til at det
var bevart mye informasjon som normalt sett ikke kan
fremskaffes ved undersøkelser i dyrket mark. Stedet ble
som nevnt sist dyrket i eldre jernalder. Bosetnings-og
dyrkningssporene var derfor i stor grad uforstyrrede, og
de var følgelig bevart i sin opprinnelige form og utstrek-
ning. Disse bevaringsforholdene var en forutsetning for
at vi påviste en tuft med tilhørende veggvoller, og for at
vi lyktes med å avgrense og undersøke dyrkningsflater

på stedet. Som en følge av at det fremkom intakte fos-
sileåkerlagogstrukturer,vardetogsåmuligåetablereen
stratigrafisk relasjon mellom mange av strukturene, noe
som har frembrakt detaljert kunnskap om det kronolo-

giske forløpet på lokaliteten.

Naturviterukapelige prøver
1 forbindelse med undersøkelsen har det blitt analysert
et bredt spekter av naturvitenskapelige prøver. Vi sam-
let blant annet inn ni trekullprøver, og i tillegg ble det

plukket ut trekull fra makrofossilprøver. 24 av prøvene
har blitt studert av Peter Hambro Mikkelsen (Moesgård
Museum) og Thomas Bartholin (Bartholin og Mikkelsen
2oiia; Mikkelsen og Bartholin i trykk). Prøvematerialet
er dominert av kull fra unge trær og grener, og det er en
klar overvekt av hassel (Cotyjus øve!!øriø) blant kullbitene.

I tillegg er i3 andre tresorter er representert.

5o  makrofossilprøver har blitt undersøkt av Karin
Viklund (Linderholm 2oiia; Viklund et al. i trykk), Uni-
versitet i Umeå. Det var gjennomgående lite makrofos-
siler fra  prøvene,  men  det  har fremkommet  enkelte
hasselnøttskall (Coyylus ovc!løria) og brente frø ved ana-

lysene.  Det har også blitt undersøkt seks mikromor-
fologiske prøver. Arbeidet har blitt utført av Richard
Macphail  (Macphail  2oiia;  Viklund  et al.  i  trykk) ved
University College London, og materialet skriver seg fra
bosetnings-og dyrkningssporene fra jernalder. Det har
også blitt foretatt jordkjemiske og jordfysiske analyser
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av 5 prøveserier på 6-i4 prøver, i tillegg til at slike ana-
1yser har blitt foretatt av masser knyttet til de analyserte
makrofossilprøvene (Linderholm 2oiia; Viklund et al. i
trykk)vedMilj6arkeologiskalaboratorietvedumeåuni-
versitet.

Det ble tatt ut to prøver for datering ved hjelp av OSL

(optisk stimulert luminescens). Begge prøvene var knyt-
tettildyrkningslagpåstedet.PrøveneerdatertavMarkus
Fuchs(2oii)vedUniversitåtBayreuth.Detforeliggerogså
2i Ci4-dateringer. Disse har blitt aldersbestemt av Labo-
ratoriet for Radiologisk Datering ved NTNU (DF-4284)
i Trondheim og ]4Chrono Centre i Belfast i Nord-Irland.

B0SETNINGSSPOR FRA STEINALDER
Detfremkom754gjenstandersomkanknyttestilsteinal-
deraktiviteten, i hovedsak innenfor 5 funnområder. I det
følgende presenteres først funnmaterialet, deretter omta-
les de 5 funnområdene, og til sist i denne delen av artikke-
len følger en diskusjon om steinalderbosetningens alder.
En diskusjon omkring aktiviteten i steinalderen inngår
som en del av den kronologiske gjennomgangen av akti-
viteten på lokalitet 35 til slutt i artikkelen.

Det littiske artefaktmaterialet er morfologisk klassifi-
sert etter Knut Helskog et al. (ig76). Et unntak er imidler-
tid gjort for flekkefragmenter. Dette er nærmere omtalt
nedenfor. Det har også blitt foretatt en slitesporsanalyse
av 6o gjenstander fra lokaliteten (Knutsson og Knutsson
2oii,itrykk).Slitesporsanalysenegagrunnlagforenkelte
andrevurderingerenndenmorfologiskeklassifiseringen.
I tallmaterialet som presenteres, er imidlertid de morfo-
logiske vurderingene lagt til grunn, men resultatene fra
slitesporstudiene omtales i forbindelse med gjennom-

gangen av de ulike gjenstandsgruppene.
Totalt  fremkom  det  754  artefakter som knyttes  til

steinalderaktiviteten. I tillegg foreligger 5 gjenstander fra
registreringen (C56oo4). I materialet er det 742 gjenstan-
deriflint,9itilslåttebergarterog3slipeplaterisandstein.
isi,5m2bleundersøktvedgravingavmekaniskeruterog
lag, og det fremkom i denne forbindelse 658 artefakter.
Dette innebærer en funntetthet på 3,63 per m2. Tettheten
var med dette forholdsvis lav, noe som delvis gjenspei-
ler at lokaliteten i utgangspunktet ikke har vært spesielt
funnrik. Det lave antallet funn per m2 må også forstås ut
fra at det ble gravd en god del funntomme ruter i ytter-
kant av de ulike funnområdene. Det kan tillegges at det
fremkomi7funnidenmestfunnrikegraveenheten,ogat
vi samlet inn 96 steinaldergjenstander i forbindelse med
andredeleravutgravningen.

Det foreligger 6o redskaper i flint og 5 redskaper i ber-

gartfralokaliteten.Redskapsandelenermeddettepåhele
8,6 %. i65 (2i,9 %) av artefaktene har bevart cortex, 262

(34,7 °/o) er varmepåvirket, og det fremkom ikke entydig
vannrullede stykker.
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Figur213:
Øverst: Profilgravning i tuft 1351060 sett mot sørvest. Nederst: flateavdekking med fjerning av 0,3 meter av grunnen, sett mot sørøst.
Foto;El8-prosjcktct.
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Tabell 36:   Funn fra steinalder på lokalitet 35 (C57464).

Hovedkategori

Flint

Sekundærbearbeidet flint

Pilspiss|mikrolitt

Stikkel

Bor

Skraper

Flekke med retusj

Mikroflekke med retusj

Avslag med retusj

Fragment med retusj

Sum sekundærbearbeidet flint

Primærbearbeidet flint

Kjerne

Avslag av kjerne

Flekker`flekkefragmenter @redde > 0,8 cm)

Mikroflekker`mikroflekkefra.gmenter @redde < 0,8 cm)

Avslag

Fragment

Splint

Sum primærbearbeidet flint

Sum flint

Ber8art

Øks

Flekke med retusj

Knoll

Avslag

Fragmenter

Slipestein

Sum bergart

Totalt littisk materiale

Ant4ll      U.rir.      Delkategori/merkn4d

1      Segmentmikrolitt

2     Usikkertype

2              3     Kantstikkel

1               4     Flekkebor

8              5     Flekkemed konveks retusj

6     Avslag med konveks retusj

7     Fragmentmed konveks retusj

24              8      Flekke med flateretusj

9     Flekke med kant-ogenderetusj

10     Flekke med kantretusj

11      Mikroflekke med bø[geretusj

12     Mikroflekke med kantretusj

13     Avslag med rett ogkonveks retusj

14     Avslag med konveks retusj

15     Avslag medkantretusj

16     Fragment medkantretusj

17     Fragmentmedretusj

60

16             18      Koniskkjerne

19     Plattform kjerne

20      Bipolarkjerne

21     Uregelmessigkjerne

22     Annenkjerne

12            23     Plattformavslag av kjerne

75            24     Flekker|flekkefragmenter@redde > 0,8 cm)

26           25     Mikroflekker`mikroflekkefragmenter @redde s o,8 cm)

189             26      Avslag

285            27     Fragment

79             28      Splint

682

742

1             29      Trinnøks

1             30      Enderetusj

1             31      Mulig bearbeidet (finkornet bergart)

4           32     Avslag

2            33      Fragmenter

3            34     Slipeplatefragment (sandstein)

12

754
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Figur 214:
Funnspredning og funnområder på lokaliteten. LØsfunn er markert som enkeltliggende sirkler som er relatert til rutenettet på feltet.
J!!wsfn}s/.on: Lørs "orgerscn.
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Fliftt

MIKROLITTER

Mikrolitter defineres i streng forstand som spisser til-
dannet av flekker, avslag eller flekkelignende avslag hvor
slagbulenerfiernetmedmikrostikkelteknikk(Helskoget
al.ig76:26).Detforeliggerfemredskaperavdennetypen,
ett er helt, og fire er større eller mindre fragmenter.

Det hele prosjektilet kan klassifiseres som en seg-
mentmikrolitt (jf. Helskog et al. ig76:26). Denne har en
sidekant retusjert i en jevn bue, mens den andre side-
kanten kun er retusjert i basisdelen. Slagbulen er trolig

fiernet med mikrostikkelteknikk. De fire andre redska-
pene er fragmenter av mikrolitter og av usikre typer.
Felles for disse er at de er tildannet på mikroflekker, og
at de har en mikrostikkelfasett i slagbuleenden. To av
redskapene har kantretusj langs en sidekant, mens de
to andre ikke har bevart slik retusj langs sidekantene.
Gjenstandenes fragmenterte tilstander gjør at det er
vanskelig å avgjøre  deres  opprinnelige form.  Det er
imidlertid ikke tegn til at stykkene har hatt mothaker.
Mest trolig dreier det seg derfor om varianter av trekant-
eller lansettmikrolitter.

Minst tre av spissene har enkelte retusjer på eggen.
Dette er skader som kan ha oppstått ved bruk (Knutsson
og Knutsson 2oii). I en slitesporsanalyse av de fem gjen-
standene fremkom imidlertid ikke mikroskopiske spor
etter bruk. På denne mangelen på mikroskader tolkes

gjenstandene derfor mest trolig som henlagte, ubrukte
redskaper eller mislykkede eksempler på spissproduk-
sjon (Knutsson og Knutsson 2oii).

Utover dette  foreligger det  enkelte  retusjerte  flek-
ker og mikroflekker med kantretusj, men uten tyde-
1ige mikrostikkelfasetter. Det er rimelig å tro at enkelte
av disse redskapene har blitt benyttet som prosjektiler
eller eggskjerpere. Det fremkom for øvrig ikke sikkert

produksjonsavfall fra mikrolittproduksjon  i form av
mikrostiklerpåboplassen.Dissestykkeneersmåogkan
ha gått tapt ved sålding, eller de kan ha blitt oversett ved
katalogiseringen.

STIKLER

Vi fant to kantstikler i flint, en redskapstype hvor en
bred kant er brukt til gravering eller skjæring. Stikler er
en gjenstandsgruppe som kan være vanskelig å skille fra
kjernefragmenter (Mansrud 2oo8:252), og redskapsty-

pen kan derfor ha blitt oversett. De to redskapene som
har blitt påvist, er tildannet på nokså tykke avslag (tyk-
kelse o,7 cm). Mikroskopstudien viser at det ene av disse
redskapene har slitespor knyttet til egghjørnet, mens
det andre stykket mangler spor etter bruk (Knutsson og
Knutsson 2oii). I tillegg fremkom det spor på det flatere-
tusjerteredskapet(senedenfor)ogpåetmidtfragmentav
en flekke, som tilsier at egghjørnene har blitt anvendt til
skjæring eller gravering.
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BOR

Det ble plukket ut ett bor på bakgrunn av morfologiske
kriterier. Boret er tildannet av en flekke eller mikroflekke.
Redskapet har tosidig steil og nokså jevn retusj langs
begge sidekanter som møtes i en spiss. Det er usikkert
om basisdelen av redskapet mangler. I forbindelse med
slitesporsanalysenehardetblittidentifisertytterligereto
borspisser (Knutsson og Knutsson 2oii). I det ene tilfellet
er et stykke med jevn, regelmessig retusj langs en side-
kantanvendtsombor.Idetandretilfelletharmanbenyt-
tet et langstrakt fragment (Knutsson og Knutsson 2oii).

SKRAPERE

Det har blitt klassifisert åtte skrapere på bakgrunn av
morfologiskekriteriervedundersøkelsen,ettavstykkene
har imidlertid blitt tolket som børseflint i forbindelse med
slitesporsanalysene (Knutsson og Knutsson 2oii, se ned-
enfor).Minsttoavskraperneertildannetpåflekker,mens
minst tre er tildannet av nokså tykke avslag. Alle disse
redskapene har steil eller skrå, buet enderetusj, og et av
redskapene har også kantretusj. Flekkeskraperne er kun
i,i cm brede og ikke mer enn o,3 cm tykke. Dette gjør
disse sistnevnte redskapene tynne og sjeldent smale.

Samtligeavdesyvredskapenesombleklassifisertsom
skraperevedslitesporsanalysen,harmikroskopiskespor
etter bruk (Knutsson og Knutsson 2oii). Fem av skra-

perne har blitt anvendt til bearbeiding av huder, mens to
har blitt benyttet til å bearbeide harde materialer. Det ble
også observert skader langs en av sidekantene til en av
avslagsskraperne, som tilsier at den har blitt anvendt til
skjæring av hardt materiale, muligens tre (Knutsson og
Knutsson 2oii). I tillegg viste disse analysene at tre andre
avslag`flekker også har blitt benyttet til skraping (Knuts-
Son og Knutsson 2oii).

FLATERETUSTERT  MATERIALE

1 delområde i fremkom et flekkefragment med delvis fla-
teretusjertbakside.Flateretusjeringenvarutførtfrabegge
sidekanter,ogstykketharenmuligantydningtiltilhugget
tange. Gjenstanden har med dette likhetstrekk med en
flateretusjert spiss av type 8  0f.  Ballin  igg6:49). Alter-

nativt kan gjenstanden forstås som en stikkel, noe som
underbyggesavatdetbleobservertsporsomindikererat

gjenstanden har blitt brukt til skjæring eller gravering av
skinn eller bein (Knutsson og Knutsson 2oii).

ANDRE  FLEKKER,  MIKROFLEKKER,  AVSLAG

OG  FRAGMENTER  MED  RETUS/

Totalt fant vi 43 andre stykker av flekker, mikroflekker,
avslag og fragmenter med ulike former for retusj. Det
dreier seg om redskaper og redskapsdeler med ukjente
funksjoner. Trolig har enkelte av stykkene blitt benyt-
tet som mikrolitter, men redskapene kan også ha vært
benyttet som kniver og til andre formål.
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Figur215:
De fem mikrolittene fra lokalitet 35, segmentmikrolitten ses til høyre.
Tegt'ijng: Jngvi! Tinglum. Foto.. Kirstcri Hclgc!ørid.
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Figur216:
En av mikrolittene med mikrostikkelfasetten i fokus.
Foto..  Kirstcn Hclgcjønc!.

Figur 21 7:
Redskaper fra lokalitet 35. Øverst til venstre flekker og mikroflekker med retusj. Det flateretusjerte stykket ses helt til venstre. Øverst til høyre
skrapere, nederst til venstre bor, og nederst til høyre stikler.
Foto: Kirsten "geland.
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Et utvalg på 29 flekker og flekkefragmenter med og
uten  retusj  har blitt  slitesporsanalysert  (Knutsson  og
Knutsson 2oii). På flere av stykkene ble det observert
tydelige slitespor. I seks tilfeller ble det konstatert at styk-
kene hadde blitt anvendt som hjørnekniver, og minst tre
avdissekniveneharblittbenyttettilåbearbeideferskttre-
virke. Det ble også identifisert tre høvler som er tilvirket

påkraftigeflekkermedretusj.Høvleneansessomreelleog
intensjonelt produserte redskapskategorier, og har trolig
blitt benyttet til bearbeiding av tre (Knutsson og Knuts-
son 2oii). I tillegg viser slitesporstudiene at flekker med
og uten retusjering har blitt benyttet til skjæring av hardt
materiale (tre?) og mykt materiale (hud?). Analysene viser
ogsåathoveddelenavstykkenemedretusjogsåhaddesli-
tespor, mens en mindre andel av de uretusjerte stykkene
hadde spor etter bruk (Knutsson og Knutsson 2oii).

C57464/18

K)ERNER  OG  PLATTFORMAVSLAG

Det fremkom i6 kjerner, i form av i konisk mikroflek-
kekjerne, 2 plattformkjerner, 9 bipolarekjerner, 3 uregel-       Figur218:
messige kjerner og | kjerne av usikker type. I tillegg har      fcån,:sgf#;.mg,um
i2 plattformavslag blitt skilt ut i materialet.

Den koniske kjernen har en fasettert plattform og
regelmessige avspaltingsarr langs alle sidekanter. Denne
kjernetypen går også under betegnelsen bLtjlet-shøped, og

taler for at det har vært benyttet trykkteknikk i produk-
sj onen av flekker|mikroflekker (Szymczak og Khudzha-
nazarov 2oo6:igi, jf. f.eks. Sørensen 2oo6:32). Teknikken
muliggj ør også en effektiv utnyttelse av råmaterialet, og
resulterer i et stort antall svært regelmessige flekker`
mikroflekker(SzymczakogKhudzhanazarov2oo6:ig6).
Mulige knusespor på undersiden av kjernen taler for at
den har hvilt på et hardt underlag (understøttet) i forbin-
delse med produksj onen.

Videre fremkom to plattformkjerner. Den ene har
avspaltinger kun langs en sidekant. Den andre er frost-
sprengt, og tre deler av kjernen er bevart. Både den sist-
nevnte kjernen og alle de tolv plattformavslagene har
bevartedeleravfasetterteplattformer.Detfremkomogså
nibipolarekjernervedutgravningen.Kjernetypenvitner
om at råstoffet på lokaliteten har vært godt utnyttet.

FLEKKER  OG  MIKROFLEKKER

Ved katalogiseringen av flekkematerialet er det vektlagt
at stykkene skal være minst dobbelt så lange som de er
brede,atsidekanteneernærparallelle,ogatstykkenehar
en eller flere rygger som løper parallelt med sidekantene

O.f. Helskog et al. ig76:i4). Ved katalogiseringen har også
tydeligefragmenterav(mikro)flekkersomikkeoppfyller
kravet til forholdet mellom lengde og bredde, blitt inklu-
dert.DettepåtrossavatkatalogiseringenavvikerfraHel-
skog et al. (ig76) sin klassifiseringsnøkkel 0f. Damlien et
al.2oio:74).Inkluderingenharblittgjortforåsynliggjøre
flekkeandelen og -produksj onen på lokaliteten.
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Figur219:
Produksjonsavfall fra lokalitet 35. Øverst til venstre kjerner. I rekkefølge fra venstre: konisk, bipolar, uregelmessig og plattformkjerne. Øverst til
høyre og nede til venstre fasetterte plattformavslag. Nederst til høyre flekker.
FoCo..  Kjrs!cn  Hclgcl4rid.

Figur 220:
Gjenstander i bergart fra lokalitet 35. Øverst bergartsøks. Nederst til venstre flekke med retusj og avslag, nederst til høyre slipeplate.
Foto.. Kirstcn Helgeland.
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Det ble funnet 75 uretusjerte flekker (> o,8 cm brede)
og 26 uretusjerte mikroflekker (S o,8 cm brede) på loka-
liteten, i tillegg til de omtalte redskapene tildannet av
flekker`mikroflekker. Hoveddelen av flekkene var frag-
menterte.  Bredden  på  flekke-`mikroflekkematerialet
varierte fra o,3 til 2,i cm, og den samlede gjennomsnitts-
bredden for disse to gjenstandskategoriene var i,oi cm.
Flekkenes snittbredde er i,i6 cm, mens mikroflekkene har
en snittbredde på o,63 cm. Målingen av bredde viser ikke
tendenser til at materialet grupperer seg i ulike bredde-
kategorier, og det anvendte skillet på o,8 cm mellom
mikroflekker og flekker har følgelig ikke eksistert i for-
historien.Variasjonenbørhellerforståssometresultatav
atflekkerogmikroflekkerharblittdannetiulikedelerav

produksjonsprosessene Of. Knutsson og Knutsson 2oii).
Slitesporsanalysene viser også at en større andel av de
lange flekkene;mikroflekkene har blitt anvendt, mens de
kortere fragmentene sjeldnere har blitt anvendt (Knuts-
son og Knutsson 2oii).

Forøvrigerhoveddelenavflekkeneogmikroflekkene
regelmessige, de har parallelle rygger på plattformsiden,
og de har rester etter en nær rett plattformvinkel, kraf-
tig slagbule og leppedannelser. Slagflateresten er gene-
relt liten. Dette taler for at det tidvis har blitt benyttet
indirekte slagteknikker ved produksjonen Of. Sørensen
2oo6:32).

BØRSEFLINT

Ved slitesporstudiene ble det plukket ut tre stykker som
har blitt tolket som børseflint anvendt til flintlåspistoler.
Det dreier seg om gjenstander som ut fra morfologiske
kriterier har blitt klassifisert som en skraper, et avslag
og et fragment (Knutsson og Knutsson 2oii). Tolknin-

gen bygger på historiske og etnografiske paralleller og at
skadene har blitt påført i forbindelse med høy varme. De
mulige børseflintene fremkom på arealene som i dag er
anvendtsomskiløype(område2og4),ogdeindikereren
viss etterreformatorisk aktivitet i området.

ØVRIG  MATERIALE

Det foreligger i89 avslag, 285 fragmenter og 79 splinter

(stykker med største mål < i cm) i flint. Som nevnt har
totalt 2i,9 % av materialet bevart cortex. Det er også for-
holdsvis stor variasjon i flintråstoffet, til tross for at arte-
faktmengden er forholdsvis begrenset. Totalt taler dette
for at det i utstrakt grad har blitt benyttet strandflint i

produksjonen,ogatfunnmaterialeterresultatavmange
ulike tilvirkningsprosesser. Det kan også legges til at det
fremkom lite strandflint ved selve utgravningen. Dette
kantydepåatråstoffetharblitthentetfraandreområder.

Ber8ørt
Vi fant tolv artefakter i bergart. Åtte av disse er i diabas,
6n er i finkornet bergart (mulig metaryolitt) og tre er i

sandstein. I materialet inngår fem redskaper: 6n øks, 6n
retusjert flekke og tre slipeplatefragmenter. Det Øvrige
materialet er katalogisert som produksjonsavfall. Fun-
nene ble gjort innenfor steinalderområdene i, 2, 4 og 5.
Detkanogsåleggestilatdetikkefremkomknakkesteiner
ved utgravningen. Dette kan muligens forklares med at
denne type redskaper var vanskelig å skille fra naturlig
stein i grunnen.

BERGARTSØKS

1 de avtorvede massene ved steinalderområde 2 fant vi
en slipt trinnøks i diabas med hulslipt egg (se Mjærum
2oiia). Tverrsnittet er ujevnt til avrundet firesidig, og
den største bredden er nær Øksens nakke. Undersiden av
Øksen er hulslipt med en markert fure. Den ene sidekan-
ten og oversiden er også delvis slipt, men her er det også
bevartenkeltesporettertilhugningen.Enavsidekantene
er uslipt og har tydelige spor etter en ensidig tilhugning.
Tilhugningen er et resultat av en reparasjon av Øksen, og
i denne forbindelse ble også hulslipingen av Øksens egg
endret (Mjærum 2oiia:9).

ANNET  BERGARTSMATERIALE

Det foreligger 6n flekke med skrå enderetusj, fire avslag
ogtofragmenteridiabas.Alledissestykkeneharlikheter
med råmaterialet i Øksen. Mengden avslag og fragmen-
ter er for liten til at det kan ha foregått en produksjon av
bergartsøkserpåstedet.Bergartsavfalletkanderforvære
knyttet til bruk eller reparasjon av økser. Den retusjerte
flekkenibergartviserimidlertidatdiabasenogsåharblitt
utnyttet som råstoff for små redskaper.

Innenforfunnområde4fremkomdetenuregelmessig
blokk i tett, finkornet bergart (mulig metaryolitt). Denne
knollenharmuligesporettertilhugning.Råstoffetligner
mye på flint, og materialet kan ha blitt benyttet som et
flintsupplement. Vi fant for øvrig ikke andre stykker av
denne bergarten på lokaliteten.

SLIPEPLATER

Det har blitt samlet inn tre fragmenter av slipeplater av
kvartsittlignende, hard sandstein. To av stykkene er slipt

på en bredside, mens ett stykke er tosidig slipt. Alle stei-
nene har noe ujevne slipefasetter. Fragmentene har en
største bredde på i3,2-i4,3 cm, og tykkelsen er i,5-i,9 cm.

De w]jke stcjri4lderområdcrie

Gjenstandsfunneneblegjortinnenforetarealpåi35om2
og fordelte seg i hovedsak på fem områder. Hoveddelen
av fire av områdene ble undersøkt (steinalderområde
i-4). Steinalderområde 5 ble først påvist i andre del av
utgravningen.  Herfra foreligger funn samlet inn ved
avdekkingen og gjenstander fra enkelte prøveruter. De
ulike funnkonsentrasjonene ble for Øvrig avgrenset av
funntomme ruter og ved fravær av løsfunn.
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Figur221:
Lokalitet  35 med høydekurver og havnivået satt til å være 78 meter over dagens.
Illustrasjon: Lars Thorgersen.
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Tabell 37:  Oversikt over funn fordelt på de ulike funnområdene.

Mtkroftekker     Red-
Lokalitet-     Antau     Redska;per,                        Mikro-      ifiorhoutil        skaps-

Omr.       Mol..            ensareal      fimn        ftnt                 Flekher     flehher      ftekker(%)         ar.det      Kjemetyper              Bei.gart

1      80,5-81,5               35m2             136      1mikrolitt                  14                   2                         12,5         4,4%      5bipolare                      lflekkemed

l skraper                                                                                              l annen                       retusj
6 plattformavslag     2 avslag`frag-

menter

2         79-79,5               55m2             143      2mikrolit-                  12                 12                        50,0          14%      2plattform                   løks

ter
6 skrapere

3         81-81,5               10m2             104     1mikrolitt                  18                   4

1bor

4         79-79,5               26m2             190      1  stikkel                        20                    5

5         78-78,5            140m2             161      1segment-                  37                 14

mikrolitt
1 stikkel

1 skraper

20

3 plattformavslag     l avslag`frag-
ment
2 slipeplater

18,2        6,7%      1bipolar                       lavslag`frag-

1 plattformavslag     ment

20,0        5,8%      1bipolar                       lknoll

3 uregelmessige

2 plattformavslag

27,5      12,4%      1konisk

1 bipolar

1 slipeplate

0            5 %      1 bipolar                       2 avslag`frag-
menter

754                          16               102                  37      26,6(25,7%            8,6%
eksk]usiv

redsk4per)

2812
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Det fremkom fra io4 til igo funn i de ulike funnkonsen-
trasjonene, og på alle stedene fant vi gjenstander som
samsvarer godt med hva som ellers er kjent fra mellom-
mesolittiske lokaliteter. Fra fire av samlingene foreligger
det blant annet ulike former for mikrolitter. Ellers inngår
ulike typer av kjerner, flekker og mikroflekker fra alle
områdene.Dettetalerforatgjenstandsmaterialeterdan-
net innenfor et forholdsvis kort tidsrom i mellommeso-
1ittisk tid, og de underbygger tanken om at bosetningen
har vært strandbundet eller svært kystnær.

STEINALDEROMRÅDE  i

Steinalderområde i lå nordvest i feltet, i slakt, sørøstvendt
terreng. Grunnen på stedet besto av sand, grus og stein
opp mot o,5 meter i diameter. Denne delen av lokaliteten
befantsegomlagsimoh.påetstedmedsporavdyrkning
f`ra eldre jernalder. Ved undersøkelsen fremkom også
kokegroper, ildsteder og stolpehull. Disse bosetnings-
sporeneharsammenhengmedlangtsenereaktivitet.Det
er rimelig å anta at eventuelle strukturer fra steinalderen
harblittødelagtavdennesenerevirksomheten.Området
regnes som totalgravd, og det fremkom i36 funn. Avstan-
den til steinalderområde 3 var kun 3,5 meter. Få funn i det
mellomliggendearealetgirimidlertidgrunnlagforåsepå
område i og 3 som to separate aktivitetsområder.

Selve funnområdet målte om lag 6 x 6 meter, men
det ble også gjort enkelte funn utenfor dette arealet. Den
senere aktiviteten har trolig påvirket funnspredningen
noe, og spredd materialet utover et noe større areal. Det
fremkom 3gi kilo skjørbrent stein i forbindelse med gra-
ving i ruter og lag. Steinene var i hovedsak nokså store

(mange > o,i m). Denne steinen var stort sett relatert til
senere bosetning, og spredningen sier derfor lite om akti-
viteten i steinalderen. For Øvrig hadde ig,8 % av gjenstan-
dene på stedet spor etter varmepåvirkning, noe som er
mindreenngjennomsnittetforallefunnenepålokalitet35.

Det fremkom seks plattformavslag fra 6n og samme

produksjonssekvens, 6n mikrolitt og 6n skraper i dette
området. Funnene taler for at det har foregått en mål-
bevisst tilvirkning av flekker på lokaliteten ved bruk av

plattformkjerner med fasetterte plattformer. Avfallsma-
terialetvitnerogsåomproduksjonavavslagmedbipolar
teknikk. Funnmengden og størrelsen på funnkonsentra-
sjonen taler for at det dreier seg om spor etter en svært
begrenset aktivitet innenfor et lite areal. Trolig kan fun-
neneknyttestilettoppholdellereventueltetfåtallbesøk.

I tillegg fremkom en flekke med flateretusj på denne
delen av lokaliteten. Denne tilhugningsmetodikken skiller
seg tydelig fra det øvrige gjenstandsmaterialet. Funnet ble

gjort i ytterkant av et stolpehull med dateringer av trekull
avhassel(CoyjLiswel!øriø)ogethasselnøttskalltilsenneoliti-

kum;bronsealder(cal2ig7-ig84BC(369o±45BP,TRa-i796),

caliig3-io56BC(2926±22BP,UBA-i7796)).Detkanværeen

sammenhengmellomgjenstandenogdennestrukturen.
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STEINALDEROMRADE  2

Steinalderområde  2  lå sørvest i  feltet og  ca.  79  moh.
Funnkonsentrasjonen befant seg på en flate, og lokalite-
ten var delt i to av et bekkeleie som delvis var gjengrodd
med myrtorv. Grunnen besto av grus-og småsteinhol-
dig (< o,o5 meter i diameter) sandgrunn som delvis var
overvokst av myrmasser. En skiløype hadde blitt lagt
over den søndre delen av feltet. Denne hadde i liten grad
forstyrretboplassen.Iforbindelsemedskiløypenvardet
ogsålagteni,5meterbreddreneringsgrøftinorddelenav
området. Grøften gikk delvis i det gamle bekkeleiet. Det
var ikke bevart funnførende lag i denne grøften, og den
haddeskadetdeleravboplassen.Detvaringenklarespor
etter aktivitet fra jernalder i denne sørlige delen av dette
aktivitetsområdet, men det kan ikke utelukkes at stedet
har vært dyrket opp tidligere (se nedenfor).

Vigjordefunninnenforetarealpåomlag6xiometer
i steinalderområde 2. Hoveddelen av gj enstandene frem-
komsørforbekkeleiet,menenkeltefunnlåogsånordfor
denne forsenkningen. Det antas at de fleste av funnene
fra konsentrasjon 2 ble samlet inn ved undersøkelsen. I
det samme området fremkom også 25,2 kilo skjørbrent
stein. Det meste av denne steinen fremkom i norddelen,
inn mot dyrkningsflaten, og kan ha sammenheng med
aktivitet på stedet i eldre jernalder. I sørdelen lå det noen
små skjørbrente stein (< o,i meter i tverrmål). Disse skilte
seg i størrelse fra den øvrige varmepåvirkede steinen på
lokaliteten,ogvaritilleggharderebrent.Detersannsyn-
lig at disse steinene har sammenheng med steinalderbo-
setningen. Det var imidlertid ingen entydig korrelasjon
mellomspredningavgjenstanderogskjørbrentstein.For
Øvrig var om lag 25 % av flinten på stedet varmepåvirket.
Størrelsen på funnkonsentrasjonen og den totale funn-
mengden taler for en begrenset aktivitet i dette området
innenfor et lite areal. Trolig kan funnene knyttes til ett
opphold eller eventuelt et fåtall besøk.

Det fremkom to slipeplater og et avslag i bergart, og
i de avtorvede massene lå det en trinnøks med hulegg.
Detteviseratdetharblittbenyttetlokalebergartertilred-
skaper. in plattformkjerne og ett plattformavslag vitner
om en produksjon av redskaper, trolig basert på flekker`
mikroflekker. Videre fremkom seks av de åtte skraperne
fraundersøkelsenidennedelenavfeltet(6nharsidenblitt
tolket som børseflint (Knutsson og Knutsson 2oii)). Det
dreiersegomskrapereiuliktypeflint,ogdevartildannet
av både flekker og avslag. Minst tre av disse artefaktene
ser videre ut til å være knekt i forbindelse med bruk. Tro-
lig har derfor skrapere blitt benyttet i et større omfang i
dette området enn på de øvrige delene av lokalitet 35.

STEINALDEROMRÅDE  3

Steinalderområde  3  lå vest i  feltet og  ca.  8i  moh.  (se
fig. 223). Terrenget var slakt og sørøstvendt. Grunnen
besto av sand, iblandet stein opp mot o,5 meter i diame-
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Figur 222:
Steinalderområde  1 sett mot nordøst. I feltet er det gravd ned til bunnen av lag 1.
Foto:E]8-pros/.ektct.



F.  !  €* ~ |J Dii t i  ` j  E-` hS T  E7 -r     |, | ;  | , |_ j  ~ | ,  , \t ft  |=  L`i  R  f, i7` ,    8 i T\' D    2

Steinaiderområde  i

103x,  93y,  SV

•[Æ\.--,-,
®...,

• , . 1 . 1+-

SteinaiderområdDu
o0

I
0                i ,25              2,5                                       5 Meter

Figur 223:
Funnspredning i steinalderområde 1 og 3.
"ustrasjor...LarsThorgersen,E18-prosjekiet.
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Figur 224:
Steinalderområde 2 sett mot øst. Lag 2 er ferdiggravd.
Foto..EI8-prosjcktet.
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Figur 225:
Funnspredning i steinalderområde 2.
[llustrasjon: Lars Thorgersen.

42

Plattformkjerne

*1
Skraper

10  -12

13  -17

Skjørbrent stein
.-1  Dot  =  0,01

•     vekt

_      Gravderuter

Stein

i_____i Dyrkningsspor

H Bekk
5iiE Grøft
Hvei



801'1  `r\\`SPOR   OG   BOSETNINGL`~   ()ff   DT+¢KT\rlN+GsipoR   (I.OK.   35j

ter. Innenfor funnkonsentrasjonen lå det to rydnings-
røyser (i35ooo2 og i35ooo3) med tilhørende rester etter
dyrkningslag. Avstanden til steinalderområde i var kun

3,5 meter. Totalt fremkom io4 funn ved denne delen av
undersøkelsen. En liten del av området lå i en profil-
benk som vi ikke undersøkte. Utover dette ble de mest
funnrike delene gravd ut.

Område3varvidereforholdsvisskarptavgrenset,med
en tydelig funnkonsentrasjon som målte ca. 3 x 4 meter.
Konsentrasjonen av funnene taler for at stedet kun i
begrensetgraderforstyrretavdyrkningen.Detfremkom
29,2 kilo skjørbrent stein. Trolig har denne steinen helt
eller delvis sammenheng med senere aktivitet, og spred-
ningen sier derfor lite om aktiviteten i steinalderen. For
øvrig var kun i7 % av flinten i dette området skjørbrent.

Størrelsen  på  funnkonsentrasjonen  og  den  totale
funnmengden taler for en begrenset aktivitet i dette
områdetinnenforetliteareal.Troligkanfunneneknyttes
tilettoppholdellereventueltetfåtallbesøk.Denbipolare
kjernen,plattformavslaget,flekkerogmikroflekkerviser
atdetogsåharblittprodusertredskaperiforbindelsemed
opphold i funnområde 3.

STEINALDEROMRÅDE  4

Steinalderområde 41å sørøst i feltet og ca. 79 moh. Ste-
det var svakt nordøstvendt, og rett Øst for funnkonsen-
trasjonen tiltok hellingen mot sørøst. Grunnen besto av

grov sand og grus og var nesten fri for stein. I østdelen
av funnsamlingen fremkom en kokegrop og to groper`
nedgravninger. Disse strukturene skriver seg fra eldre

jernalder. Det ble ellers ikke påvist dyrkningsspor i dette
området, og det foreligger ikke holdepunkter for at dette
stedet har vært oppdyrket. Det gikk en skogsbilvei over
funnområdets sørøstdel, og en skiløype var lagt over
den sentrale delen. Disse inngrepene kan ha Ødelagt de
Øverstecentimeterneavdetfunnførendelaget.Enomlag
i,6 meter bred dreneringsgrøft var også lagt i den nord-
1ige ytterkanten av lokaliteten, og denne har trolig også
bidratt til at et mindre antall funn har gått tapt.

Totalt  fremkom  ig6  funn  innenfor  et  område  på
ca.  6 x 4,5 meter. Funnområdet var forholdsvis skarpt
avgrensetogregnessomnærtotalundersøkt.Vifantom
lag 44,6 kilo skjørbrent stein. Trolig har denne steinen
helt eller delvis sammenheng med senere bosetning. I
vestdelen var imidlertid den  skjørbrente steinen små
og av lignende type som innenfor steinalderområde 2.
Denne varmepåvirkede steinen kan ha sammenheng
med aktiviteten i mellommesolitikum. 54 % av flinten

på stedet var brent, noe som er vesentlig høyere enn i de
andre områdene. Noe av den skjørbrente steinen og den
brenteflintentyderpåatdetharliggetetellerflereildste-
der i område 4 i mesolittisk tid.

Spesielt for denne delen av lokaliteten er tilstedevæ-
relsen av tre uregelmessige kjerner. Minst 6n av disse er

en avslagskjerne som samsvarer dårlig med en målret-
tet flekke-`mikroflekkeproduksjon eller bruk av bipolar
teknikk. Kjernene viser at det har blitt benyttet produk-
sjonsteknikker som avviker fra det som ellers er repre-
Sentert.

Størrelsen  på  funnkonsentrasjonen  og  den  totale
funnmengden taler totalt sett for begrenset aktivitet
innenfor et lite areal. Trolig kan funnene knyttes til ett
opphold eller eventuelt et fåtall besøk. Område 4 ligger
videre på nær samme høyde over havet som område 5.
Dette indikerer at de to funnkonsentrasjonene har vært
om lag samtidige. Den bipolare kjernen og plattformav-
slagetviseratdetogsåharblittprodusertredskaper,men
detbegrensedefunninventaretviseratproduksjonenhar
vært svært beskjeden.

STEINALDEROMRÅDE  5

Steinalderområde 5 lå Øst i feltet og ca. 78 moh. Stedet
var svakt sørøstvendt, og grunnen besto av siltig sand
med grus som var noe dårligere drenert enn ellers i fel-
tet. Innenfor denne delen av lokaliteten lå det ett ildsted,
6n mulig voll og tre nedgravninger. Disse strukturene er
knyttet til aktivitet i førromersk j ernalder.

Område 5 var i liten grad påvirket av moderne for-
styrrelser. En traktorvei gikk over den vestlige delen av
funnsamlingen. Veien hadde ikke forstyrret funnområ-
det i nevneverdig grad. Det ble heller ikke påvist fossile
dyrkningssporher.

Funnområdet fremkom i forbindelse med avtorving,
sent i utgravningen. Det ble derfor ikke foretatt en full
utgravning.3,5m2bleimidlertidgravdutavlagi.Itillegg
ble det samlet inn funn som lå i overflaten, og en del funn
fremkom i forbindelse med avtorving og annet arbeid.
Samlet bidrar dette til at lokaliteten er forholdsvis godt
avgrenset, og et representativt materiale fra område 5 er
samlet inn. Det fremkom i6i funn og i,g kilo skjørbrent
stein, i hovedsak innenfor et areal på ca. is x s meter. 4o %
av flinten på stedet var brent, noe som er nær gjennom-
snittet for hele lokaliteten.

Blant funnene er 6n segmentmikrolitt, 6n stikkel, 6n
skraper,6nkoniskkjerne,6nbipolarkjerne,37flekkerog
i4 mikroflekker. Materialet samsvarer på et overordnet

plan med det som ellers fremkom ved undersøkelsen.
Funnene viser videre at det har foregått en omfattende
og målrettet redskapsproduksjon basert på flekker og
mikroflekker. Tilstedeværelsen av både en mikrolitt, en
stikkelogenskraperviserogsåatdetharforegåttenvari-
ertproduksjon`anvendelseavredskaper.

Vi påviste et forholdsvis stort funnførende areal og et
nokså stort antall funn i de enkelte prøverutene. Dette
taler for en mer omfattende aktivitet i denne delen av fel-
tet enn i de andre områdene. Trolig har det vært gjentatte
besøkelleroppholdoveretlengretidsromidenneøstlige
delen av feltet.
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Figur 226:
Steinalderområde 3 sett mot vest. Lag 2 er ferdiggravd. På bildet sees Marianne Hem Eriksen sentralt i området. I ytterkant av konsentrasjonen
ligger to rydningsrøyser (1350002 t.v. og 1350003 t.h.).

Foto: E] 8-pros/.ektct.

Figur 227:
Steinalderområde 4 sett mot SV. Lag 2 er ferdiggravd og enkelte strukturer er snittet.
Foto..  E 18-pros/.ektet.
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Figur 228:
Funnspredning i steinalderområde 4.
JIILisfms/.on:L4rs"orgerscn,EI8-prosjckfet.
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Figur 229:
Steinalderområde5settmotves[.Målestokkerogmålebåndliggerpådensentraledelenavfunnkonsentrasjonen.PåbildetseesogsåAxel
Mjærum og Linn Trude Lieng.
Foto: E18-prosjekiet.
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Figur 230:
Funnspredning i steinalderområde 5.
Jllustmsjori.. Lørs Thorgerscn.
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ANDRE  OMRADER

Det fremkom totalt 2o artefakter fra steinalder i andre
deler av utgravningsområdet. Funnene ble gjort i for-
bindelse med graving av prøveruter, avtorving og ved
undersøkelsene  av  senere  aktivitet.  Sett  i  forhold  til
arbeidsinnsatsen er det gjort få funn utenfor områdene
i-5. Mangelen på funn bidrar til å avgrense funnkonsen-
trasjonene, og det er ingen ting som tyder på at det har
ligget andre funnsamlinger innenfor utgravningsfeltet.

TyTpo|ogjskdfltcring

Det har som nevnt blitt undersøkt forholdsvis få loka-
liteter med funn fra den om lag i5oo år lange perioden
som omtales som tørkopfasen ` mellommesolittisk tid i
Sørøst-Norge (ca. 825o-635o f.Kr., dvs. 9ooo-75oo BP).

Det mangler videre veldaterte og godt undersøkte loka-
liteter fra de første århundrene av dette tidsrommet. Den
kunnskap som foreligger, bygger derfor i stor grad på et
fåtallboplassersomskriversegfratidsrommetca.77oo-
635o f.Kr. (87oo~75oo BP, Ballin og Lass Jensen igg5; Bal-

lin igg8; Mikkelsen et al. iggg; /aksland 2ooi; Mansrud
2oo8).

M I K RO L I T T E R

Vi fant fem mikrolitter ved utgravningen, alle tildannet
med mikrostikkelteknikk. Denne gjenstandstypen er en
ledeartefakt for tidlig- og deler av mellommesolittisk tid

Uaksland 2ooi:3i; Mansrud 2oo8:255). På bakgrunn av
det sørøstnorske materialet peker tilstedeværelsen av
mikrolitter mot at lokaliteten bør dateres til tidsrommet
før 75oo f.Kr. (84oo BP, Mikkelsen et al. iggg:42, jf. Mans-

rud 2oo8:255). Funn fra Vest-Sverige taler imidlertid for
at mikrostikkelteknikk var i bruk i hele mellommesoliti-
kum (Ballin igg8:i24; 7aksland 2ooi:3o med videre refe-

ranser), dvs. frem til om lag 635o f.Kr. (75oo BP). En yngre

datering av prosjektilene kan derfor ikke helt utelukkes.
Utformingen av mikrolittene kan i mange tilfeller gi

ytterligere holdepunkter for deres alder. Fire av de fem
mikrolittene antas å være av lansetter eller trekanter.
Funn av trekantmikrolitter`1ansetter taler for at boplas-
sen bør dateres til før 75oo f.Kr. (84oo BP, Mikkelsen et
al. iggg; Jaksland 2ooi:3i; Mansrud 2oo8:255). Det siste

prosjektilet kan klassifiseres som en segmentmikrolitt
og skriver seg fra det lavestliggende området på boplas-
sen.  Dette redskapet har etter alt å dømme en bevart
mikrostikkelfasettoggirassosiasjonertilfunnfralokali-
teten Rørmyr ll i østfold Uaksland 2ooi:2i-26 med videre
referanser). Denne lokaliteten er på usikkert grunnlag
datert til om lag 825o f.Kr. (9ooo BP).

K}ERNER,  FLEKKER  OG  MIKROFLEKKER

Det synes klart at deler av flekkematerialet har blitt pro-
dusert ved hjelp av en indirekte teknikk, der det har blitt
benyttet et mellomstykke. Dateringsmessig kan dette
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taleforatlokaliteteneryngreenn825o-755of.Kr.(9ooo-
85oo BP). Dette har sin bakgrunn i at indirekte produk-
sjonsteknikker først blir introdusert i dette tidsrommet

(Fuglestvedt 2oo5:6g). I tidligere perioder produseres i
hovedsak noe større og mer ujevne flekker med direkte
slagteknikker.Denkoniskeplattformenviseratdetogså
ble benyttet trykkteknikk på lokaliteten. Slik fremstil-
1ingsteknikk er antatt å være et sent trekk i dansk mate-
riale, i hovedsak etter ca. 7ioo f.Kr.  (8i5o BP, Sørensen
2oo6:65-66).Deterimidlertidusikkertomdennekrono-
1ogien er overførbar til norske lokaliteter. På Vestlandet
har det blitt antydet at produksjon med koniske kjerner
tildannet med indirekte teknikk eller trykkteknikk ble
foretatt allerede før 755o f.Kr. (85oo BP, Bjerck ig86:iii).

Dette har blitt underbygget ved en tidligere utgravning i
Vestfold(Mansrud2oo8:256).Totaltsettvirkerdetderfor

problematisk å benytte den koniske kjernen som et date-
rende element, men funnet av en slik kjerne taler ikke
imot en aldersbestemmelse til tidsrommet før 755o f.Kr.

(85oo BP).
Tilstedeværelsen av fasetterte plattformer ser også ut

til å være et særtrekk ved materialet. Lignende teknologi
er påvist på lokalitetene Vinterbro g og i2 og på Rødbøl

54 Uaksland 2ooi; Mansrud 2oo8:256, pers. medd. Lotte
Eigeland i6.o2.2oio). Dette er lokaliteter som dateres til
tidsrommet 77oo-755o f.Kr. (87oo-85oo BP).

Forholdet mellom flekker og mikroflekker har også
blitt oppfattet som kronologisk signifikant på mellom-
mesolittiske lokaliteter (Mansrud 2oo8:248 med videre
referanser). Det har blitt antatt at frekvensen av mikro-
flekker  Øker utover  i  perioden,  noe  som  til  dels  har
sammenheng med overgangen fra direkte til indirekte
slagteknikker. Det fremkom io2 flekker (stb > o,8 cm) og

37 mikroflekker (stb S o,8 cm) ved undersøkelsen, ibe-
regnet redskaper produsert på slike flintstykker. Holder
man redskapene utenfor, er det tilsvarende forholdet 75
flekker mot 26 mikroflekker, dvs. en mikroflekkeandel

på 25,7 %. Andelen i de ulike delområdene på boplassen
varierer noe. De to høyestliggende delene (område i og

3) har en høyere flekkeandel enn de tre områdene som
ligger 2-3 meter lavere i terrenget Of. tabell 37).

Totalt sett kan andelen mikroflekker sidestilles med
Vinterbro lokalitet 9 (2i %), Vinterbro lokalitet i2 (35 %) og
Tørkop (32 %) (Mikkelsen et al. iggg:32; Jaksland 2ooi:47,

74). Alle disse lokalitetene antas å ha vært besøkt i tids-
rommet 77oo-755o f.Kr.  (87oo-85oo BP), Tørkop har
imidlertid også en yngre fase. Mikroflekkeandelen på
lokaliteten Rødbøl 54 er hele 5o % (Mansrud 2oo8:256).
Tilstedeværelsen  av både  mikroflekker og  flekker på
lokalitet 35 taler for en målrettet produksjon av flekker`
mikroflekker i ulike størrelser. I det begrensede mate-
rialet som foreligger, er det imidlertid problematisk å til-
skrive forholdet mellom disse gjenstandstypene en stor
kronologiskbetydning.
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GTENSTANDER  I  BERGART

Vi fant også 6n bergartsøks, tre slipeplater og enkelte
andre stykker av tildannet bergart ved utgravningen.
Bergartsøksen er trinn og med hul egg. Denne er påfal-
lende lik en hulegget trinnøks som fremkom på Rødbøl

54 0f. Mansrud 2oo8:253; Mjærum 2oiia:8). Dette er den
eldstekjente,godtdatertebergartsøksenfraregionen,og
blant de eldste i skandinavia (Mansrud 2oo8:253, 257 med
viderereferanser).Frasammelokalitetforeliggerdetogså
en slipeplate (Mansrud 2oo8:253), en funngruppe som
også er representert på lokalitet 35. Det har blitt antatt
at slipeplater ble introdusert i regionen om lag 755o f.
Kr.  (85oo BP, 7aksland 2ooi:35). Funn av slipeplater på

omtalte Rødbøl 54 viser at gjenstandsgruppen også var
anvendt noe tidligere enn dette.

Likheten mellom øksene og tilstedeværelsen av slipe-

plater gjør det rimelig å se funnene på Rødbøl og loka-
litet 35 i en sammenheng, og dette gir et godt grunnlag
for å anta at boplassen ikke avviker svært mye i tid fra
Rødbøl 54, dvs. cal 768o-7585 BC (863o±45 BP, Mansrud

2oo8).

ANDRE  FUNN

Det foreligger også 6n flekke med flateretusj. Flateretu-
sjering er en teknologi som i hovedsak blir benyttet etter
235o f.Kr. (38oo BP, Petersen igg3:i23). Den typologiske

dateringen av dette stykket avviker sterkt fra de Øvrige
funnene,oggjenstandeneretyngreinnslagpålokaliteten.

Utover de omtalte artefaktene fremkom blant annet
åtte skrapere, to stikler, ett bor og ni bipolare kjerner.
Detteergjenstandersomervanligeåfinnepålokaliteter
fra mellommesolittisk tid (f.eks. Mikkelsen et al. iggg;

)aksland 2ooi; Mansrud 2oo8). Med unntak av stykket
med flateretusj er det ikke innslag av gjenstander som
talerimotendateringavheledetteredskapsinventarettil
mellommesolitikum.

TYPOLOGISK  DATERING  AV  DE

ULIKE  DELOMRÅDENE

Funnene ble i hovedsak gjort innenfor et i35o m2 stort
område, og de fem ulike delene av boplassen behøver
ikkeåhablittbenyttettilsammetid(senedenfor).Funn-
materialet i de lavestliggende områdene (4 og 5) skiller
seg også noe fra hva som fremkom i de Øvrige delene av
utgravningsområdet. Lokalitetens eneste segmentmi-
krolitt skriver seg fra område 5, samtidig som det ikke
fremkom andre mikrolittyper i denne delen av feltet.
Den koniske kjernen fra område 5 mangler også tydelige

parallelleridetøvrigematerialet.Område4og5harogså
en noe høyere mikroflekkeandel enn område i og 3 0f.
tabell 37). Det kan ikke utelukkes at variasjonen skyldes
kronologiskeforskjeller.Detbørimidlertidholdesåpent
for at det finnes andre forklaringer på ulikhetene. Mate-
rialet er totalt sett forholdsvis begrenset, og ulikhetene

kanhasinbakgrunnitilfeldigheter.Forskjellenekanogså
forstås ut fra at område 5 ser ut til å ha hatt en annen funk-
sjon enn områdene i-4.

TYPOLOGISK  DATERING,  EN  OPPSUMMERING

Mikrolittene taler for en  datering av steinalderboset-
ningen på lokalitet 35 til før 75oo f.Kr. (84oo BP). Videre

peker anvendelsen av en regulær indirekte teknikk mot
at boplassen skriver seg fra etter 825o f.Kr.  (9ooo BP).
Forholdet mellom flekker og mikroflekker og det Øvrige
redskapsmaterialet underbygger en slik datering. Likhe-
ten mellom bergartsøksen og et tidligere funn fra Rød-
bøl 54 er et holdepunkt for å datere boplassen til om
lag 765o f.Kr. (865o BP). Som nevnt er det imidlertid et

problematdetikkeerkjentveldatertelokaliteterfratids-
rommet 825o-77oo f.Kr. (9ooo-87oo BP) i regionen. Det
kan derfor heller ikke utelukkes at boplassen er fra den
allerførstedelenavtørkopfasen,selvomgodeparalleller
mangler.

Strandtinjedateringer
Ofte kan høyden over havet gi en indikasjon på boplas-
sers alder ¢f. f.eks. Glørstad 2oo4). Dette har sin bak-

grunn i at bosetningen i eldre steinalder i mange tilfeller
har ligget ned mot vannkanten, og at det etter siste istid
har vært en kraftig landhevning  i  Oslofjordområdet.
Dette innebærer at boplasser med ulik alder ligger i ulik
høyde over dagens havnivå. Det har også vært regionale
forskjeller i landhevningstakten, med størst hevning i
nord og moderat hevning i sør. Breddegraden har derfor
betydning for strandlinjedateringen.

Det foreligger en nyutarbeidet strandlinjekurve for
Larvik-området i Vestfold, utarbeidet av Rolf Sørensen
mfl. (2oi2). På bakgrunn av forskjellene i landhevnings-
takten er det relevant at Larvik ligger om lag i2 km sør
for og lenger vest enn utgravningsområdet  (Persson
2oo8:i82). Per Persson (2oo8) har utarbeidet en strand-
1injekurve for Gulli-området ved Tønsberg på bakgrunn
avnaturvitenskapeligestudierogsomerkontrollertmed
utgangspunktidateringerfraarkeologiskeutgravninger.
Gulli-området ligger om lag 6,5 km nord for lokalitet 35
og noe lenger mot Øst.

Steinalderfunnene ble gjort fra 78 til si,5 meter over
dagens havnivå. Strandlinjekurven for Larvik tilsier at
strandkanten lå si meter over dagens havnivå innenfor
tidsrommet 85oo-82oo f.Kr. (Sørensen et al. 2oi2). Pers-
sonskurvetalerforatdennehøydekotenlåistrandkanten
om lag 79oo f.Kr. Vektes disse kurvene i forhold til bred-
degrad,kandetantasatdenØverstedelenavlokalitetenlå
i strandkanten omkring ca. 8ioo f.Kr. Tilsvarende tilsier
Sørensen mfl. sin kurve en datering av høydenivået til 78
moh. innenfor intervallet fra ca. 835o-8o5o f.Kr., mens
Persons kurve tilsier ca. 77oo f.Kr. Samlet gir disse kur-
vene en strandlinjedatering av de laveste delene av loka-
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1itet 35 til om lag 79oo f.Kr. (ca. 88oo BP). På bakgrunn

av de kildekritiske problemene må det tas forbehold om
både dateringene og lokalitetenes strandbundethet. Tro-
1ig gir disse dateringene allikevel en omtrentlig eldste
mulige alder på boplassen.

Boplassens landskapsmessige plassering taler videre
for at stedet var bebodd mens stedet var strandbundet
eller kystnært. Rundt 79oo f.Kr. (88oo BP) befant loka-
1itet 35 seg i de indre delene av en liten, nordvendt vik
med sandstrand. Viken lå på nordsiden av en 8,5 km
lang øy og delvis i le av enkelte mindre øyer (se fig. 22i
og 252). Havneforholdene må på dette tidspunktet ha
vært gode.

Hvis hele lokaliteten har vært bebodd samtidig, vil de
høyestliggende delene av boplassen ha blitt benyttet i et
tidsrom hvor strandkanten lå minst 4o meter unna. En
sliksituasjonseruttilåværeuvanligikyststrøkeneieldre
steinalder of. Berg igg5; Ballin igg8; Jaksland 2ooi; GIør-

stad2oo4).Deterimidlertidvelkjentatjegereogsankere
kan ha hatt ulike aktivitetsområder innenfor en boplass

(f.eks. Binford iggi), gjerne spredt utover et stort areal.
Det kan derfor ikke helt utelukkes at de fem funnkonsen-
trasjonene faktisk er samtidige. Mest trolig representerer
imidlertid bosetningen aktivitet over noen generasjoner
om lag 79oo f.Kr. (88oo BP).

R4djoJogjskc d¢tcrjnger, stejnfllder
Detharblittforetatt2iCi4-dateringerogtoOSL-daterin-

geravmaterialefralokaliteten.Aktivitetenfraeldrestein-
alder er ikke direkte fanget opp i dette prøvematerialet.
Dette kan trolig delvis forstås ut fra at strukturer og tre-
kullfraeldresteinalderofteerdårligbevart,ogatdethar
vist seg vanskelig å datere denne aktiviteten radiologisk

Of. /aksland 2oi2). På lokalitet 35 overskygges også den

mesolittiske aktiviteten av jordbruksspor og bosetning
fra eldre jernalder. )ernaldermenneskene kan delvis ha
ødelagt eldre strukturer, samtidig som deres trekull har
blitt fullstendig dominerende i prøvematerialet. Ett stol-

pehull har imidlertid blitt Ci4-datert til senneolitikum;
bronsealder (cal  2i35-ig75  BC  (369o±45  BP, TRa-i796),

Cal iig3-io56 BC (2926±22 BP, UBA-i7796)). Disse date-

ringene spriker og skiller seg tydelig fra de andre natur-
vitenskapelige aldersbestemmelsene. Det kan være en
sammenheng mellom en av disse aldersbestemmelsene
og en flateretusjert gjenstand som fremkom i ytterkant
av strukturen.

I tillegg foreligger 6n OSL-datering av trolig strand-
avsatte masser.  Prøven  er tatt si,2  moh.  og datert til
BC 8779-6839 BC (982o±97o, BT 943). Den favner det

samme tidsrommet som den kronologiske vurderin-

gen og strandlinjedateringene. Det foreligger også en
Ci4-datering av kull av eik (QwercLts sp.) med egenalder
<  ioo  år til  cal  7o25-6658  BC  (79i5±9o  BP, TRa-2278)

fra en gammel markoverflate på lokaliteten. Det alders-
bestemte trekullet må være knyttet til skogbrann eller
menneskelig aktivitet i tidsrommet etter at området ble
tørrlagt, og på et tidspunkt hvor det hadde etablert seg
voksen eikeskog.

Dyrkningssporfraeldrejernalder
Ved undersøkelsen fremkom dyrkningsspor i form av
ni rydningsrøyser, ryddete flater avgrenset av rekker og
utkastområder med stein og dyrkningslag. Totalt dekker
dyrkningssporene et areal på 45o m2, og de kan knyttes
til to ulike, delvis overlappende områder. Det vestligste
området(dyrkningsflateA)hartroliggåttutavbrukførst,
mens det østlige området (dyrkningsflate 8) ser ut til å ha
blitt dyrket frem til stedet ble forlatt.

Figur231:
Oxcal-diagram med dateringer fra stein-og bronsealder på lokalitet 35.
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Figur232:
Til høyre kart med innmålte strukturer. Til venstre stein påvist etter avtorving på lokalitet 3 5.
J!!ustrøs/.ori:L4rsThorgersen,EI8-prosjektct.
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Figur233:
Matrise med et utvalg av lag og strukturer på lokalitet 35.
Mustrasjon.. Axel Mjærum.
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Dyrknir.g sf late A
Den vestligste delen av feltet er omtalt som dyrknings-
flate A. Den lå i øst-og nordøstvendt terreng, og hellin-

gen var noe kraftigere enn på dyrkningsflate 8. Grunnen
besto av sand med noe grus og stein på under o,5 meter i
tverrmål. Flaten var ved utgravningen på kun 85 m2, men
hartidligeretroligværtstørre(senedenfor).Dettejordet
kan tidligere ha strukket seg lenger mot øst, og sporene
avdeneldstedyrkningsfasenharisåfallblittfiernetifor-
bindelsemedsenerejordbrukpåflate8.

FlateAvarinordavgrensetavetområdehvorgrunnen
var rik på stein. Dette kan tilskrives at det ikke har blitt
foretatt rydding i området utenfor dyrkningsområdene,
og at jordekantene har blitt tilført stein i forbindelse med
åkerdriften. I nordøst og Øst var jordet avgrenset av to
rydningsrøyser og en steinrekke. Denne steinrekken var
ogsåmedpååskilledyrkningsflateAfradyrkningsflate8.
I sør og øst var flate A omgitt av fire rydningsrøyser.

RYDNINGSRØYSENE  KNYTTET  TIL  FLATE  A

Dyrkningsflate A var totalt sett avgrenset av seks ryd-
ningsrøyser, i tillegg lå det en liten rydningsrøys inne

på den sentrale delen av denne flaten. Røysene hadde en
noe utflytende, rund, oval eller ujevn form. De var 2,5-
6,3 meter i tverrmål og dannet av i hovedsak ett lag med
stein som målte o,i5-o,6 meter. Det lå ikke store, jord-
faste stein i røysene på feltet for Øvrig, og det var ingen
tegn til at røysene var dekket av åkerjord. Minst tre av
røysene (i35ooo3, i35io52 og i35io53) var derimot lagt

oppå den gamle markoverflaten, og antas å være dannet
i forbindelse med oppdyrkningen. To røyser (i35ooo2
og i35ooi4) lå delvis i, delvis over dyrkningslagsmasser.
Disse sistnevnte steinstrukturene anses som samtidige
med eller yngre enn aktiviteten på dyrkningsflate A.

STEINREKKE  KNYTTET  TIL  FLATE  A

Det lå en rekke av stein som var med å skille de to fla-
tene A og 8. Steinrekken strakte seg mellom to røyser,
og i flaten var synlig 4o-5o steiner med en diameter på
o,2-o,5 meter. Deler av rekken lå imidlertid i en opptil
o,48meterdypnedgravning,ogdyrkningslagetpåflateA
strakte seg inn til strukturen. Dette knytter grøften og
steinrekken sammen med dyrkningen, og det er mulig
det har vært en form for gjerde på stedet.

DYRKNINGEN  PÅ  FLATE  A

Selve åkerlaget (i35ii45) var opptil o,45 meter tykt og
var dannet av mellom- til mørkebrunt sandlag med noe
humus. Det ble delvis avgrenset ved at det ble observert
fyllskifter i plan og profil, og i tillegg avgrenset vi det på
bakgrunn av omliggende strukturer og steinrik mark.
Dyrkningslaget  målte  85  m2  ved  utgravningen,  men
den sørøstre delen var Ødelagt av den yngre aktiviteten

på flate 8. Den totale utbredelsen er derfor ukjent, men

flate A har ikke hatt et omfang som har overskredet det
totale fossile dyrkningsarealet på om lag 43o m2. Dyrk-
ningslaget var utvasket, og delvis lite tydelig. Lagfølgen
skilte seg imidlertid klart fra den udyrkede grunnen i fel-
tetsnordredel.FørdyrkningenhaddegrunnenpåflateA
vært steinrik. Det hadde imidlertid foregått en omfat-
tende rydding i forbindelse med åkerdriften, og åkerla-

get var derfor i stor grad fritt for stein på o,i-o,5 meter i
diameter. Det fremkom imidlertid en del varmepåvirket
stein relatert til bosetningssporene på flaten.

Utvaskingen av åkerlaget i35ii45 var noe kraftigere
enn for tilsvarende lag på flate 8. I et tynnslip av laget
fremkom det kullfragmenter, brent sand og grus, og
det ble målt spor etter bruk av varme gjennom hele det
o,4 meter tykke åkerlaget (Linderholm 2oiia; Macphail
2oiia). Sporene etter varmepåvirkning kan ha sammen-
heng med avsviing av området (Macphail 2oiia; Viklund
etal.itrykk).Alternativtkandettebrentematerialetvære
dratt ut fra omliggende ildsteder og kokegroper i forbin-
delse med dyrkningsaktiviteten. De naturvitenskapelige
resultateneogfeltobservasjoneneindikereruansettatdet
har vært en viss grad av vending av massene på flate A,
troligvedardingellerspadebruk.OSL-prøvenfrabunnen
av laget viser imidlertid at denne lyseksponeringen har
værtbegrenset(BT943),ogdenharikkeværttilstrekkelig
til å OSL-datere jordbruksaktiviteten. Det ble for øvrig
ikke observert tegn til gjødsling i tynnslip eller i de jord-
kjemiskeog-fysiskeprøvenefraåkerlagene(Linderholm
2oiia; Macphail 2oiia). Dette viser at det ikke har vært
en omfattende tilførsel av gjødsel av lignende type som

på lokalitet 5i, Hørdalsåsen of. Mjærum i trykk b). Det er
imidlertid mulig at spor etter mindre omfattende jord-
forbedring kan ha blitt utvisket av etterfølgende natur-

prosesser.
Innenfor flate A ble det også påvist en rekke boset-

ningsspor. Strukturene fremkom på ulike nivåer, noe
som viser en skiftende bruk av området, med vekselvis
dyrkning  og bosetningsrelaterte aktiviteter.  Sammen
medstratigrafiskeobservasjonergirdettegrunnlagforen
dateringavdyrkningsaktivitetenpåflaten.Envegg-grøft

(i34ii34) var skåret ned i undergrunnen, og den hadde
blitt dekket av dyrkningslag (se fig. 235).

Vegg-grøften ble trolig fylt tidligst på 3oo-tallet f.Kr.

(Cal 358-i85 BC  (2i85±45  BP, TRa-ii25)), og den samme
dateringen gir grunnlag for å anta at jordbruket har blitt
tatt opp etter dette tidspunktet. Tre radiologiske ana-
1yser er også gjort på kokegroper og ildsteder som lå
innesluttetidyrkningslaget.Disseprøvenehargittsvært
samsvarende dateringer, og taler for dyrkning på 3oo-
og`eller 2oo-tallet f.Kr. Et stolpehull (i35oo29) angir en

sluttdatering av åkerbruket på flate A. Dette fremkom i
toppen av dyrkningslaget og var skonet med gjenbrukt,
skjørbrent stein, trolig fra et nærliggende ildsted eller en
kokegrop. Strukturen er aldersbestemt til førromersk
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Figur 234:
Profil gjennom steinrekke 1350005 sett mot vest. Nedgravningen knyttet til steinrekken ses i profilet.
Foto..EI8-pros/cktct.
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Figur235:
Profil 4350008 som strekker seg gjennom dyrkningsflatene A og 8.
ll!itst"s/.on: Tone Wiksnøm.
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jernalder (cal 342-94 BC (2i3o±4o BP, TRa-i794)). Totalt
sett gir dette gode holdepunkter for å anta at åkeren var i
drift i midten av førromersk jernalder.

D)Jrkrijngsfl¢te 8
DyrkningsflateBvardensørvestligsteavdetojordbruks-
arealene. Flaten ble avdekket i sin helhet og målte om lag

35o m2. Den lå i slakt Øst-og nordøstvendt terreng, og

grunnenbestoavsandmednoegrusogstein.Åkerarea-
let var i nord avgrenset av usorterte morenemasser, hvor
det også kan ha blitt lagt til stein i forbindelse med dyrk-
ningen. Ellers ble dyrkningsflaten avgrenset av tre områ-
der med utkastet stein, fem røyser, en tuft og et område
med myrtorv og et gammelt bekkeleie (se fig. 23g).

RYDNINGSRØYSENE  KNYTTET  TIL  FLATE  8

I den østre delen av flate 8 var det anlagt to rydningsrøy-
ser i tilknytning til en tuft (i35io55, i35io56, Se fig. 236).

De to røysene lå ute i et myrlendt område, de var klart
avgrenset, og steinene lå i kompakte samlinger med ett
og to lag med stein med en diameter på o,i5-o,5 meter i
diameter. Den ene av røysene (i35io56) var lagt inn mot
og delvis over den ene tuftvollen. Steinsamlingen er der-
for samtidig med eller yngre enn bygningen. I tillegg lå
det tre røyser mellom flate A og flate 8. Disse er omtalt
ovenfor.

STEINREKKER  KNYTTET  TIL  FLATE  8

Vestdelen av flate 8 ble delvis avgrenset av tre rekker av
stein med en samlet lengde på 25,5 meter. En av disse,
i35ooo5,  skilte seg ut ved at steinene lå i en nedgrav-
ning.  Denne strukturen  er omtalt ovenfor.  Rekkene
besto i hovedsak av stein med en diameter på mindre
em o,5 meter, og de strakte seg mellom et område med
morenestein og flere rydningsrøyser. Det lå ett lag med
stein og 6n til to stein i bredden i disse strukturene. Stei-
nene var lagt oppå grunnen, og de lå delvis høyere enn
omliggende morenestein. Rekkene var for små og inne-
holdt for lite stein til å ha fungert som fysiske stengsler
rundt parsellene. De kan imidlertid ha hatt en overbyg-
ning i tre som har gjort at de har fungert som effektive
stengsler of. Petersson 2oo6:i89). En av rekkene lå delvis
i en grøft (i35ooo5), noe som kan tyde på at steinene har
vært en del av en større og mer omfattende gjerdekon-
struksjon.

UTKASTOMRÅDER  FOR  STEIN

(STEINSAMLINGER)  KNYTTET  TIL  FLATE  8

I Øst og sør var dyrkningsflate 8 avgrenset av avlange
samlinger med stein. in av disse, i35ooi2, var et om lag
26meterlangtog2,5meterbredtutkastområdemedstein

på i hovedsak o,3-o,4 meter. Steinene lå delvis i et myr-
1endt område. To snitt gjennom utkastområdet viste at
dyrkningslaget (i35ii46`i35ii47) lå på nordsiden av dette
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steinrike beltet. I den søndre delen var det også et om lag
i,5meterbredtområdeutenstein.Dettesteinfrieområdet
kan ha vært åpent for ferdsel.

I nordøstdelen av utgravningsområdet, og i området
inn mot tuften, var tilsvarende utkastområder dannet av
stein på o,o5-o,3 meter i diameter. Her lå steinene mer
spredt, og samlingen var ikke like markert som i øst- og
sørdelen.  Ut mot dyrkningsflaten i norddelen dannet
enkelte av steinene muligens en mer organisert rekke,
tilsvarende det som fremkom på vestsiden av flate 8.

DYRKNINGEN  PÅ  FLATE  8

Dyrkningslagene på flate 8 var o,2-o,3 meter tykke og
humusholdige, og hadde et noe varierende grusinnhold.
I åkermassene lå det få stein som målte over o,i5 meter
i tverrmål, og flaten fremsto som noe bedre ryddet enn
flate A. Flere steder ble det observert at dyrkningslaget
respekterte de omliggende steinholdige strukturene (se
fig. 235 og 236).  Generelt var det fossile åkerlaget utvas-
ket, og stedvis forstyrret av røtter, men det var mindre
utvasket enn tilsvarende lag innenfor dyrkningsflate A.
Dette kan tale for at deler av eller hele dyrkningen på
flate 8 går lenger frem i tid enn på flate A, at åkerdriften

på flate 8 har vært drevet over lengre tid, eller at den har
vært mer intensiv.

Den stratigrafiske situasjonen knyttet til rydnings-
røys i35ooo2 taler for at driften av flate 8 er yngre enn
driften av flate A (se over og fig. 235). Denne tolkningen
underbygges delvis av de radiologiske dateringene. Ett
ildsted, 6n kokegrop og to groper fremkom også under
dyrkningslaget på denne delen av flaten. Radiologiske
dateringeravdissestrukturenetalerforatjordentidligst
ble lagt endelig brakk i siste halvdel av førromersk jern-
alder (cal 2oo-io4 BC (2i25±3o BP, TRa-i797)). En OSL-

datering av bunnen av åkerlaget på flate 8 har gitt vide
dateringsrammer (Fuchs 2oii), men aldersbestemmelsen
ligger mest trolig innenfor BC 949-389 (268o±28o, BT

942).Dettesamsvarerigrovetrekkmedci4-dateringene
og de stratigrafiske observasjonene på stedet (fig. 253), og
viser at masser i åkerlaget ble lyseksponert i dette tids-
rommet. Det foreligger ikke dateringer av strukturer
som forsegler denne flaten og som derigjennom gir en

pålitelig sluttdatering av aktiviteten. Mangelen på over-
liggende strukturer på denne flaten er trolig et uttrykk
for at dyrkningen av flate 8 er den siste omfattende akti-
viteten i området.

Tuften(i35io6o)låsomnevntiåkerkantentilflate8og
er tydelig knyttet til åkerdriften. Ci4-dateringer har gitt
sprikende aldersbestemmelser av bygningen til nær hele
eldre jernalder (se nedenfor). Flate 8 ser med dette ut til å
hablittdyrketoppisistehalvdelavførromerskjernalder,
og bygningsdateringene indikerer at driften har fortsatt
til etter Kristi fødsel. Det er imidlertid usikkert når åker-
driften opphørte.
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Figur 236:
Profil gjennom rydningsrøys 1351055 sett mot sør. I bakkant av fotoet sees deler av tuften (1351060).
Foto: E ] 8-pros/.cktci, tegtiing vcd Tonc Wikstrøm.

Figur237:
Foto av dyrkningsflate 8 sett mot Øst. Den røde linjen markerer avgrensning av den ryddete flaten.
Foto:E]8-pros/`cktct.
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Figur 238:
Steinsamlingen (1350012) som var anlagt ned mot myrkanten. Utkastet stein kan ses i profilet (4350008) og til venstre i bildet. Et humusholdig
dyrkningslag kan anes i venstre del av profilet.
Foto: E ] 8-pros/.cktef .
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SPOR  ETTER  DYRKNING  I  ANDRE  OMRÅDER?

Områdene nordvest for disse to fossile åkrene var svært
rike på morenestein, og på Østsiden var marken fukti-

gere og dårligere drenert. I disse områdene lå det ikke
rydningsrøyser eller tydelige åkerlag, og på bakgrunn
av disse observasjonene kan det fastslås at det ikke har
værtintensivåkerdriftnord,østogvestforflateneAog8.
Heller ikke på sandflaten sør for flate 8 var det tydelige
dyrkningslag. Det fremkom heller ikke istykkerdyrkede
strukturerpådenneflaten.Mesttroligharderforsandfla-
ten fått ligge udyrket, men det kan ikke utelukkes at det
har foregått et jordbruk som har etterlatt seg langt færre
spor enn aktiviteten på de påviste åkerflatene.

B0SETNINGSSPOR FRA ELDRE TERNALDER
1 og omkring åkerflatene på lokaliteten fant vi spor etter
bosetning fra eldre jernalder. Det dreier seg blant annet
om en tuft (C57465). I tillegg fremkom andre bosetnings-
spor (C57466), deriblant en vegg-grøft,` et kulturlag, en
mulig voll, ildsteder, kokegroper, groper`nedgravninger,
samlinger med stein og et staurhull.

TUFT

1 sørøstdel av utgravningsområdet og i ytterkant av den
fossile åkerflaten 8 fremkom en rektangulært formet tuft
medetytremålpåca.7x5,5meterogmedengulvflatepå
ca. 4,8 x 4,5 meter (ca. 22 m2). Bygningen lå i slakt Østhel-
1ende terreng, i overkant av et gjengrodd bekkeleie. Sen-
traltpågulvflatenfremkometildstedmedtobruksfaser,
og i Øst påviste vi et inngangsparti.

I nord, øst og sør var bygningen avgrenset gjennom to
vinkelformedeveggvollersomdelvishviltepågammelmar-
koverflate. Trekull fra denne flaten er datert til sen mellom-
mesolittisk tid (cal 7o25-6658 BC (79i5±9o BP, TRa-2278)).

Selvevollenevarbygdoppavundergrunnsmassersomhelt
ellerdelvisvarhentetfragulvflaten.Vollenevartykkestide
lavestliggendeområdene,ogmangletihovedsakivestdelen
somlåhøyestiterrenget.Idennedelenfremkomkunetlite
område(ca.o,4xo,2m)medvollignendemasser.Ivestvar
bygningen delvis avgrenset av et utenforliggende belte av
stein.Steineneantasåhablittlagtiområdetsomenfølgeav
ryddingavtuftområdetog`elleråkerflatene.Sørognordfor
tuftenlådetogsåtorydningsrøyser.Enavdissestrakteseg
innoverkantenavveggvollen,ogindikererensamtidighet
mellombygningenogdyrkningen.

Vi påviste også to mindre nedgravninger i den vestre
Vegglinjen (i35io59 og i35ii4i). Det dreier Seg om o,i5 og

o,is meter dype groper med en diameter på o,4 meter.
Beggenedgravningenehaddeenbuetformiprofilogvar
fyltmedhumusmasser.Dissestrukturenekantolkessom
spor etter veggstolper. Utover dette fremkom grøfter og
enkelte mindre forstyrrelser inne i tuften. Disse fyllskif-
teneertroligikkesporettertakbærendestolper.

I Østdelen av tuften var det et inngangsparti i form av
en åpning i vollen. Dette området var sterkt forstyrret
av en stor stubbe, men det anslås at åpningen har vært
ca.imeterbred.Densørligedelenavinngangspartietvar
avgrenset av ett til to lag med stein på opptil o,25 meter
i tverrmål, og som delvis lå på tvers av lengderetningen
til vollen. Trolig har steinene delvis bidratt til å forhindre
utglidning av masser fra vollen, samtidig som stein kan
ha blitt dratt ut fra ildstedet og delvis tjent som funda-
mentering. Lignende steinlag innenfor inngangspartiet
til jernaldertufter har for Øvrig tidligere blitt observert i
Vest-Norge (Myhre ig8o :47-49).

Flaten i tuften hadde hatt et areal på om lag  22 m2
og var svakt nedskåret. Denne skjæringen var med på
å avgrense det indre arealet som i hovedsak besto av
undergrunnslignende masser. I den mikromorfologiske
analysen fremheves det at dette laget er sterkt omdan-
net av naturprosesser, men at det ikke var bevart spor
etter gjødsel eller tråkkaktivitet fra dyr eller mennesker

(Macphail2oiia).Analyserviserogsåatdetvarforhøyede
fosfatverdier i den sentrale delen av tuften, mens fosfat-
verdiene inn mot vollene var lavere. Dette forstås som et
uttrykk for menneskelig aktivitet på stedet (Viklund et
al. i trykk). Det ble ellers analysert hele i5 makrofossil-

prøver fra bygningen. Det foreligger kun to svært små,
ubestemte stykker brent bein (Sj6ling 2oii) og en brent

grannål  (Pjcefl øbjes)  fra disse prøvene,  i tillegg til noe
ubrent materiale (Linderholm 2oiia).

Sentralt  på gulvflaten  påviste vi  et  ildsted  med  to
adskilte bruksfaser. Den yngste fasen (fase 11) hadde sir-
kulærtilnoekanteteformiplan.Iytterkantavildstedetlå
det stein på opptil o,25 meter i tverrmål, og disse dannet
en delvis kantsetting av bålplassen. Sentralt var steinen
hardt brent og sterkt oppsprukket. Totalt lå det i5 liter
stein og små mengder kull i konstruksjonen. Utbredel-
sen av stein samsvarte med et 3 cm tykt lag med brungrå,
spettete sand. En vedartsanalyse viser at det er benyttet
ung bjørk (Bctulø sp., S io år) som brensel, virket er datert
til cal AD 264-43i (i66o±45 BP, TRa-ii22).

Fase 1 var bevart som et ovalt formet siltlag som målte
i,5 x i,75 meter og var kantsatt av stein med diameter på
o,o7-o,25 meter. Fase 1 lå delvis under og delvis noe på
siden av fase 11. Det ble påvist lite skjørbrent stein og kull
itilknytningtildenneeldstefasen.Detantasatskjørbrent
steinharblittryddetvekkiforbindelsemedetableringen
av det yngre ildstedet. Trekull av ung hassel (Corylus ¢veL
lønø) fra fase 1 er datert til cal AD ig-85 (ig45 ±3o BP, TRa-

i799) og Cal AD 44o-573 (i533±26 BP, UBA-i7799). Det er

usikkertomdesmåmengdenekullfradennekonteksten
kan relateres direkte til bruksfasen. Alt eller deler av tre-
kullet kan derfor være sekundærdeponert, og analysere-
sultatene angir derfor ikke nødvendigvis fasens alder.

Rundt ildstedet lå det en del fragmenter skjørbrente
stein og noe kull. Disse steinene antas å være dratt ut fra
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Figur 239:
Strukturer innenfor utgravningsområdet på lokalitet 35.
mustras)on: Lars Thorgersen.
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E Sjawprofii | lldsted,1351127
E stein H Lag,135io65
I Trerot E Lag,135io67
E Grop/nedgravning,1351066  m Rydningsrøys, i351055

| Grop/nedgravning,1351141  m Rydningsrøys,1351056

| Grøft 1351139
-'     Steinsamling,1351064

| Grøftt 1351140 E Voll.135io5o
| l[dsted,1351057 E Voll,135io5i

Fi8ur 240:
Tuft l 3 51060.
J!!ustrøs/.on: Lars "orgerscri.
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Figur 241:
Profiltegninger av tuft 13 50060.
Mustrasjom Lars Thorgersen.
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Figur 242:
Tuft 1351060 sett mot sørvest. I forkant ses et hjørne av vollen. lldstedets yngste fase ses som en steinsamling i overkant av stubben, til venstre i
bildet.

Foto: E18-prosjekfet.
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Figur 243:
Inngangspartiet sett mot vest. Til venstre ses deler av vollen 1351051, selve inngangspartiet har ligget til høyre for steinene. I bakkant anes
kanten av den yngste fasen til ildstedet i tuften.
Foto:E18-prosjekfet.

Figur 244:
Ildsted  1351057 etter avdekning sett mot vest.
Foto:EI8-pros/.ck[c[.

64



BOpluASSI'OR  OG   BOSETNINGS-01=   DYRKNINGS`SPOR   (T,OK.   35}

ildstedet.Brenthassel(CoJy]usøvejl4nø)medusikkeropp-

rinnelse fra denne flaten er aldersbestemt til cal 362-2io
BC (222o±24 BP, UBA-i78oo).

Under gulvflaten  og  i  mulig  tilknytning  til  ildste-
det fremkom to mulig sammenhengende renner eller

grøfter (i35ii39 og i35ii4o). De hadde en samlet lengde
på ca. 2,5 meter, en bredde på o,8 meter, og de var opp-
til o,35 meter dype. Rennene, som var fylt med enkelte
ubrente stein, strakte seg fra gulvflaten og inn mot ild-
stedene. De har en ukjent funksjon, men de kan ha sikret
luft til ildstedene Of. Myhre ig8o:2i8). I tillegg til ildste-

dene og grøftene fremkom enkelte fyllskifter på flaten.
Etavdissevariblandetnoestein(i35io69).Utenfortuften
var det også to nedgravninger fylt med stein (i35ii23 og
i35ii24). Det antas at disse strukturene har sammenheng
med dyrkningen på stedet. Det kan imidlertid ikke helt
utelukkes at de er knyttet til tuften.

TUFT,  TOLKNING  OG  DISKUS)ON

Bygningen var tydelig knyttet til åkerflate 8, og den kan
etter alt å dømme være knyttet til den intensive aktivi-
teten før Kristi fødsel. De fire radiologiske dateringene
sprikerinnenfortilnærmetheleeldrejernalder(362f.Kr.-

573 e.Kr.). Spredningen i dateringer kan trolig forklares
medatdetvarlitetrekullitilknytningtilildstedene,ogat
det aldersbestemte trekullet følgelig har hatt en usikker
opprinnelse. Dateringene åpner for at tuften var i bruk
etterKristifødsel.Deterimidlertidlitetroligatdeseneste
Ci4-dateringeneangirbygningensbrukstid.

I eldre jernalder har en overvekt av husene blitt reist
med jordgravde stolper. Det har imidlertid vært en stor
variasjon i byggeskikken i tidsperioden, og bygninger
uten jordgravd tømmer var også i bruk (Lund og Niel-
sen ig84; Zimmermann igg8). Blant annet har stavbygde
konstruksjonermedbunnsvillerblittbenyttetgjennom
hele perioden, og det kan også ha blitt reist laftebygnin-

ger på denne tiden (Ethelberg et al. 2oo3:i4o-i4i).
Detfremkomsomnevntveggvollerogtomuligevegg-

stolpehullitilknytningtiltuften.Vilyktesimidlertidikke
å påvise spor etter takbærende stolper ved undersøkel-
sen, og trolig har derfor takvekten helt eller delvis blitt
båretavenvollfundamentertvegg.Vollenehaddetydelig
bidratt til å planere ut det hellende terrenget, og de har
tjentsomfundamenterforveggeneienstavbygdellerlaf-
tet bygning. Veggen har avgrenset bygningen på minst
tre sider. De mulige stolpehullene inn mot dyrkningsfla-
ten i vestdelen kan indikere at bygningen har vært åpen i
denneretningen.

Detharblittundersøktfåførreformatoriskebygnings-
spor med bevarte jordbygde voller i de lavereliggende
strøkenepåØstlandet.Dettekantroligdelvistilskrivesat
hoveddelen av flateavdekkingen i regionen har foregått i
innmark.Iåkerområdervilsporettervollerofteværedyr-
ket bort, og kun nedgravde bygningsspor, slik som stol-

pehullogvegg-grøfter,blirbevart.FraRødbøliLarviker
detimidlertidkjentflerebygningerfrafolkevandringstid
i utmark. Et langhus derfra har hatt et veggforløp bygget
av stein og jord, og det ble ikke påvist stolpehull (Rønne
2oo8:85). I dette tilfellet er det uklart om mangelen på
spor etter takbærende stolper er en konsekvens av kilde-
kritiske forhold, eller om taket har hvilt rett på veggkon-
struksjonen (Rønne 2oo8:87).

I Vest-Norge har det blitt gravd ut en rekke forhisto-
riske bygninger i nåværende utmarksområder (Myhre
ig8o; Bjørgo et al. igg2:3o7, med videre ref.). I mange av
disse bygningene er vegglinjene markert med stein, men
det er også kjent eksempler på veggvoller bygd av løs-
materiale (Myhre ig8o:i66). Blant disse undersøkelsene
har en tuft (Ogna i Rogaland) datert til yngre bronseal-
der spesielt mange fellestrekk med tuften på lokalitet 35

(Skjølsvold ig7o, fig. 7, 4o-4i). Bygningen på Ogna var
også kvadratisk (ii,5 x ii,5 meter), den hadde lave vegg-
voller, et likeartet (mulig) inngangsparti og en gulvflate
som var rik på småstein. Ved undersøkelsen av tuften på
Ogna fremkom veggstolper, og denne bygningen kan
tolkes som enskipet.

Småhus reist med ulike byggeteknikker har vært i
bruk i mange sammenhenger i eldre jernalder, og ved
en rekke flateavdekkinger har det fremkommet firestol-

perskonstruksjoner som antas å ha hatt spesialfunksjo-
ner (f.eks. Lillehammer 2oo5; Bårdseth 2oo8:85; Gjerpe

2oosb:27-29;Grindkåsaitrykkb).Dissebygningenehar
blitt tolket som uthus eller økonomibygninger, gjerne til
lagring av høy og andre jordbruksprodukter (Ethelberg
et al. 2oo3:i48-i54). Tuften på lokalitet 35 lå i ytterkant
avåkerflate8ogtroligetstykkefraannenkjentsamtidig
bebyggelse (se nedenfor). Dette gjør det rimelig å tolke
tuften sammen med åkerdriften. De naturvitenskapelige

prøvene, uten spor av gjødsel eller spor etter tråkking,
taler videre imot en intensiv bruk av bygningen. Tuf-
ten kan derfor ha vært spor etter en utløe, benyttet som
lager, trolig for høy, halm eller andre jordbruksrelaterte

produkter.SlikeutløerervelkjentfrahistorisktidiNorge
(Vistedogstigumig5i:227),menulikekonstruksjonertil
lagring av avling har trolig også blitt anvendt tidligere

(Lillehammer 2oo5). Ildstedet indikerer også at bygnin-
gen tidvis har blitt anvendt som oppholdssted, trolig i
forbindelsemedjordbruket.

VEGG-GRØFT

1 nordvestdelen av feltet påviste vi en vinkelformet grøft
med et avrundet hjørne. Den var 9,8 meter lang og opp-
til i meter bred. Den var bevart i en dybde på o,25 meter
under  dyrkningslaget,  men  strukturen  gikk  ned  til
o,65 meter under den moderne markoverflaten. Grøften
varfyltmedhumusmasserognoestein.Idennordvestlige
delen lå det ellers flere ildsteder og stolpehull, men ingen
avdisseharentydeligsammenhengmeddennegrøften.

65



F.18 ~ P R 0 S T F. K T 1=. T   (-T U  lj 1, I -Iu A T\T G Å K E R ,   8 I N D   2

Lokalitet 35
Ildsted
1351057  og  1351127

lldsted, t 351127

___J___

--T_-

Stenrekke, avgrensning av 1351127

EE    :::s'h:o::::::å#Le::e"                        H    stein

H     ::gm2u'!#d,i:å::sb,rs:,:tro,åir::mus       H     skjørbrent stein

[     :::s:k5:å;uk:sandhold,g                       BE     Trerot

|     :a:d4KL#rauknt smholdig                                     l meter

Figur 245:
Ildstedene (1351057 og  l 351127) i tuften.

lllustrasjomTonewkstrøm.

Lokalitet 35
Stol pehull  l 351029, profi l

EE     ::gm'ussLu:åvna:tessa:gs::,fumoldig      H     Lag 5,To,v

•`;:,i

!      |      lag3:Svartkullholdigsand

I-_______I_____I_II___L__L____

Figur 246:
Profil av stolpehull 1350029.

lllustrasjon:Tonewikstrøm.
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To  makrofossilanalyser  har  blitt  gjennomført  av
fyllmasser i grøften, uten at det ble gjort funn. Ved ved-
artsbestemmelsen  av  makrofossilprøvene  fremkom
trekullavunghassel(Coy!usøve!jønø)somerdaterttilfør-
romerskjernalder(cal358-i85BC(2i85±45BP,TRa-ii25)).

Dateringenekanangitidspunktetdagrøftenblegjenfylt,
og tidsintervallet knytter bygningssporet sammen med
mye av den Øvrige aktiviteten i den nordvestlige delen av
lokaliteten, deriblant dyrkningsflate A.

Nedgravningens lengde og buede form taler for at det
dreiersegomengrøftknyttettilenbygning.Strukturens
utformingogorienteringviserogsåatbygningenharlig-

get rett utenfor de fossile åkrene, og inn mot en morene-
kant.Dettehargjortathustomtenkunharlagtbeslagpå
enlitendelavdetdyrkbarearealetpåstedet.Enslikbelig-

genhet inn mot fjell eller i ytterkant av dyrkningsarealer
har tidligere blitt påvist ved flere anledninger i Sørøst-
Norge (f.eks. Vikshåland et al. 2oo7a, b; Mjærum 2oioa).
Ut fra topografien og orienteringen til vegg-grøften har
bygningen neppe hatt en lengde på over 2o meter, men
utgravningen gir ellers et spinkelt grunnlag for å si noe
om bygningens funksjon. Plasseringen og aldersbestem-
melsen knytter grøften sammen med åkerdriften på ste-
det.

REKTANGULÆRT  LAG,1351118

Det fremkom også et løst, mørkt, uregelmessig til rek-
tangulært  humuslag  med  grus,  småstein  og  større
morenestein (< o,5 meter i diameter). Laget målte om lag
6,4 x 5,75 meter, var o,38 meter tykt, og manglet en skarp
avgrensningiplan.Idettelagetvardetsattnedenkraftig
staur, og vi fant en kokegrop og en grop i strukturen. I
tillegg lå to stolpehull rett nordvest for dette laget.

Enmikromorfologiskanalyseviseratdetvarinnblan-
det varmepåvirkede og humusholdige masser og brent
stein i laget (Macphail 2oiia). Massene har blitt deponert

på stedet i forkant av at kokegropen ble etablert tidlig i
førromersk jernalder (cal 478-26i BC (2325±4o BP, TRa-
ii2o)). Lagets form, orientering, kokegropens plassering
og de nærliggende stolpehullene kan indikere at det har
ligget en bygning i dette området, og at huset har hatt en
nedgravdgulvflate.

MULIG  VOLL

Nordøst i feltet lå en mulig voll som ikke kan knyttes til
den nevnte tuften (i35io7o). Den målte 5 x i,4 meter og
var dannet av lys gulbrun, 1eireholdig sand. Strukturen
var o,25 meter høy, og det er usikkert om den var lagt på
en gammel markoverflate. Formen indikerer at struktu-
ren er menneskeskapt. Strukturen kan muligens settes i
sammenhengmedetildsted(i35ii7i)meddateringtilfør-
romerskjernaldersomlåiumiddelbarnærhet.Forøvrig
fremkom ikke strukturer som taler for at det har ligget
en bygning i denne østlige delen. Det har ikke blitt prio-

ritert å foreta naturvitenskapelige analyser i tilknytning
til strukturen.

STOLPEHULL  0G  STAURHULL

Vi  undersøkte  fem  stolpehull  med  en  diameter  på
o,4-i meter og med en dybde på o,i8-o,3 meter. Struk-
turene lå spredt i den nordlige delen av feltet, i området
hvor vegg-grøften og et rektangulært lag indikerer at
det har stått bygninger. I tillegg foreligger det to mulige
strukturer av denne typen fra tuften (se ovenfor). I fire av
tilfellenevardetbevartstolpeavtrykk,ogitretilfellervar
det benyttet skoningsstein. En av strukturene (i35oo29)
1å rett under den moderne markoverflaten og var yngre
ennjordbruketpåflateA.Dettestolpehulletvarvelbevart
og o,25 meter dypt. I to tilfeller var strukturene dyrket i
Stykker (i35oo35 og i35i38), og de var følgelig eldre enn

brakkleggingen av dyrkningsflate A (se ovenfor).
Detharblittgjennomførtseksmakrofossilanalyserfra

stolpehullene, med svært få funn (Linderholm 2oiia). Tre-
kulletfrastruktureneervariert,medsyvtreslagrepresen-
tert, i hovedsak av yngre stammer og grener (Bartholin
og Mikkelsen 2oiia). Disse resultatene taler for at deler
av materialet er sekundærdeponert, og at det skriver seg
fra ildsteder, stolpehull og eventuell avsviing i forbindelse
med dyrkning Of. Macphail 2oiia; Mikkelsen og Bartho-
1in i trykk). En slik tolkning underbygges til en viss grad
av tre sprikende radiologiske dateringer av stolpehulls-
massene til tidsrommet 2i87-94 f.Kr. ¢f. fig. 233).

ILDSTEDER

Vipåvisteåtteildstedervedutgravningen.Toavdissekan
relateres til ulike faser i den nevnte tuften. De øvrige bål-

plasseneseruttilåhaliggetutenforbygninger,ogharhatt
en varierende oppbygning og størrelse. Et fellestrekk var
imidlertid at disse hadde ubrutte lag med varmepåvirket
stein og kull  Of.  Diinhoff 2oo5:i37). Ildstedene utenfor
tuften lå i nord- og vestdelen av feltet, hadde en sirkulær
formiplan,ogdetfremkomkunetfåtallforkulledefrøav
viltvoksendeplanteriforbindelsemedanalyseravmasser
fra disse konstruksjonene (Linderholm 2oiia, jf. Viklund
et ¢1. i trykk). Tre av disse bålplassene er datert til førro-
mersk jernalder ved hjelp av fire radiologiske dateringer

(376-5o f.Kr.), og trolig skriver ytterligere to ildsteder seg
fra dette tidsrommet (i35oo28, i35oogi). I disse jernalder-
strukturene har hassel (Coy!Lts øvelløftø) vært det domi-
nerende brenselet, men det er også et innslag av andre
løvtrær i materialet (Mikkelsen og Bartholin i trykk).

Et ildsted forseglet åkerflate A og er aldersbestemt
til høymiddelalder (cal AD i2o8-i267 (8io±4o BP, TRa-
iii7)). Dette skiller seg ut ved at det har blitt benyttet gre-
neravbøk(Føgussjlv4tjco)sombrensel.Detteerettreslag
som tilnærmet ikke forekommer i de eldre strukturene,
og dateringen samsvarer med at bøk først ble spredt til
områdetiyngrejernalder(MykingogYakovlev2oii:588).
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Figur 247:
Øverst: Ildsted 1350026 under utgravning sett mot vest. Nederst: 1350026 i profil sett mot sør. De mulige luftekanalene er synlige under
ku[laget.

Foto: E I 8-pros/.ektet.
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Femavdeseksstruktureneutenfortuftenhaddeendia-
meterpåo,6-i,3meter,bevartdybdepåo,o3-o,38meter,
ogrommet2-22literskjørbrentstein.Detsjetteildstedet,
i35oo26, hadde en størrelse som skilte seg klart ut fra de
Øvrige. Denne strukturen hadde en sirkulær form, målte
hele 2 meter i tverrmål og inneholdt anslagsvis 6oo kilo
varmepåvirketstein.Ildstedetvaro,5meterdypt,ogiden

ytre delen var det kantsatt stein på o,2-o,3 meter. Imel-
lomkantsteinenelådetenpakningavkraftigbrente,for-
holdsvis store stein (o,2-o,4 meter i diameter) som til dels
haddesprukketopppåstedet.Understeinlagetvardetet
tydelig lag med trekull av hassel (Co7ylws øve!!øri4), og det

var lagt grener i bunnen av laget Viklund et al. i trykk). I
bunnenavstrukturenvardetogsåtonedgravningermed
en dybde på ca. o,2 meter. Nedgravningene var fylt med
humusmasser, og kan være rester etter luftekanaler O.f.
fig.247).Utenforselveildstedetvardetogsåtostørrened-

gravninger med mellombrun, grusholdig, humusholdig
sand og enkelte ubrente stein (< o,5 meter i diameter).

En jordfysisk og jordkjemisk serie viser at massene i
i35oo26 inneholdt mer organisk fosfat enn andre struk-
turer på lokalitet 35, samtidig som det organiske innhol-
det er høyt. Dette er trolig knyttet til at det har foregått
forbrenning av trekull og fosfatinneholdende organisk
materiale i gropen (Linderholm 2oiia). Denne forbren-
ningenhartroligogsåskjeddvedlaveretemperaturerenn
hva som er tilfellet for enkelte av kokegropene (Linder-
holm 2oiia). Disse trekkene ved konstruksjonen gjør at
strukturen ikke fremsto som et ordinært ildsted, og de
høye fosfatverdiene som ble målt indikerer at det kan ha
hattenformforspesialfunksjon.Struktureneraldersbes-
temt til førromersk jernalder (cal 376-2o8 BC (2225±55

BP,Tra-ii23)),ogdeneretteraltådømmenærtknyttettil
den samtidige åkerdriften.

Fra ildstedene fremkom kun et fåtall forkullede frø av
viltvoksendeplanteriforbindelsemedmakrofossilanaly-
sene(Linderholm2oiia).Trekullanalyserviseratdetgjen-
nomgåendevarbenyttetungetrærtilbrensel(Mikkelsen
og Bartholin i trykk).

KOKEGROPER

Vi fant syv strukturer som her tolkes som kokegroper,
hvorav seks ble nærmere undersøkt. Disse hadde en
kullinse i bunnen og delvis langs kantene, og var ellers
fylt med et eller flere lag med løsmasser og skjørbrent
stein.Observasjonenegjøratsamtligekanbetegnessom
nedgravde  ildsteder;kokegroper  av Maria  Peterssons

(2oo6:i6o) type 2, og den enhetlige oppbygningen gir et
grunnlagforåskilledemutfradenmervariertekatego-
rien ildsteder.

Fireavgropenelånoespredtidennordvestredelenav
feltet, mens tre groper ble påvist i østdelen. Fire av gro-

pene var sirkulære i plan, mens tre hadde en oval form.
Det var ingen entydig sammenheng mellom beliggen-

heten på lokaliteten og gropenes form i flaten. Diameter
varierte fra o,92 til 2,i meter, og de var bevart i en dybde

påo,i6-o,37meter.Ifemtilfellerbledenskjørbrentestei-
nen fra en halvdel målt. Disse inneholdt fra i5 til 5o liter
slik stein. En tynnslipsprøve av kokegropen (i35oo2o) er
ogsånærmerestudert(Macphail2oiia).Analysenviserat

grenervarlagtibunnenavgropen,ogatgropenvargravd
ned i et kulturpåvirket lag (i35iii8, se ovenfor).

I en av gropene fremkom et lite, ubestemt  (Sj6ling
2oii) brent bein (57465`2). I tre av gropene har det også

blitt  funnet hasselnøttskall  (Coyy!ws øvel!ønø),  ellers var

strukturenenærutenbevartemakrofossiler(Linderholm
2oiia, jf. Viklund et al. i trykk). Nøttene har blitt brent

på stedet, enten i forbindelse med matlaging eller ved at
nøttene har sittet på hasselgrenene som i stor grad har
blitt benyttet som brensel i gropene. Vedartsbestemmel-
seneunderbyggervideretolkningenavkokegropenesom
et enhetlig fenomen. Ung hassel  (Cory!LLs 4vgl]4n4)  og or

(A!nus sp.) er svært dominerende i trekullmaterialet (Mik-
kelsen og Bartholin i trykk). Dateringene av fem trekull-

prøver og to stykker av hasselnøttskall fra disse gropene
ligger godt samlet i førromersk jernalder (tabell 38).

GROPER|NEDGRAVNINGER

Det  fremkom  totalt  i5  groper`nedgravninger.  To  var
knyttettiltuften,ogdeØvrigelåspredtutoverstoredeler
av lokaliteten. De befant seg i hovedsak i områder hvor
det også ble påvist andre strukturer, slik som stolpehull,
kokegroper og ildsteder. Nedgravningene utenfor tuften
var en heterogen funngruppe med oval, rund og ujevn
form i plan, og en diameter på o,45-2,5 meter. Dybden
varierte fra o,i6 til o,45  meter.  Gropene var fylt med
humusholdige masser, og enkelte inneholdt også stein.
Det har ikke blitt vektlagt å analysere prøvemateriale
eller å datere denne funngruppen radiologisk. Mange av

gropenelåimidlertidinærhetenavildstederogkokegro-
permedjernalderdateringer.Dettetalerforatogsådisse
andrenedgravningeneistorgraderknyttettilaktivitets-
fasen i eldre jernalder.

STEINSAMLINGER

1 tillegg til de strukturene som alt er nevnt, fremkom
ti samlinger av stein. To av disse var knyttet til tuften.
Videre fant vi tre samlinger som var store og langstrakte
og er dannet gjennom rydding av åkerflatene A og 8. De
Øvrige fem samlingene lå på flate 8, som ellers var for-
holdsvis fri for stein over o,i meter. Samlingene var dan-
net av 5-3o stein med en diameter på o,i-o,4 meter, og
detvarknyttetenkeltemuligefyllskiftertildissestruktu-
rene. Tolkningen ble vanskeliggjort av at steinene lå i et
dyrkningslag,ogavutvaskingsprosesserogforstyrrelser
fra røtter. Funksjonene til disse samlingene med stein er
uklare. Det er mulig at strukturene er spor etter aktivitet

på stedet etter at dyrkningen opphørte, men det kan hel-
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Figur 248:
Kokegrop  1350019 sett mot sørvest.
Fofo..E18-pros/.cktet.

Figur 249:
Kvartsittbrynet (C57465`1) fra lokalitet 35.

Foto.. Kirstcn  Hclgcjønd.
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lerikkeutelukkesatsamlingeneeretresultatavrydding,
elleratenkeltedeleravdyrkningsflatenikkeharblittryd-
det for stein.

Fum, jemdder
Det ble gjort svært begrenset med funn som kan relate-
res til jernalderaktiviteten i området, til tross for at store
volum (3i,4 m3) ble såldet i forbindelse med steinalder-
undersøkelsen. Fra dyrkningsflate 8 fremkom et bryne

(C57465`i)iforbindelsemedavtorving.Redskapeterfire-
sidig,mednoksåmarkertebred-ogsmalsider,ogdenene
enden er fortykket. Det har en skråslipt fasett i den for-
tykkede enden, og er tildannet i lys kvartsitt. Generelt er
detproblematiskådaterebrynerpåtypologiskgrunnlag,
men det antas å være knyttet til aktiviteten i jernalderen.

Det fremkom også tre små fragmenter av totalt o,ii

gram ubestemte  (Ospec.,  Sj6ling  2oii) brente bein. To
stykker skriver seg fra aktivitetsflaten i tuften,  og ett
stykke i en av kokegropene (i35ooig) på lokaliteten. I til-
legg fant vi et stykke brent leire (C57465`3).

OPPSUMMERING 0G DISKUS)ON
Det fremkom spor etter aktivitet i fire tidsrom på loka-
litet 35. Gjenstandsmaterialet kan i all hovedsak knyttes
til aktivitet på stedet i mellommesolittisk tid (825o-75oo
f.Kr.), mens hoveddelen av strukturene og Ci4-daterin-

gene belyser aktiviteten innenfor et tidsrom på om lag
5oo år, fra ca. 4oo f.Kr. Til ioo e.Kr. I tillegg var det lev-
ninger etter mindre intensiv aktivitet i senneolitikum og
høymiddelalder.

MezlorrLmesozitjkum

Deførstesporeneettermenneskeligaktivitetpålokalitet

35 er fra mellommesolittisk tid. Vi fant om lag 75o funn
fra denne perioden. Disse lå i all hovedsak innenfor fem

godt avgrensede områder, hver med mellom io4 og igo
funn. I det sekundærbearbeidete materialet inngår blant
annet fem mikrolitter, to stikler, ett bor, åtte skrapere, 6n
trinnøks og tre fragmenter av slipeplater. Det foreligger
ogsåetbetydeliginnslagavflekkerogmikroflekker,itil-
legg til enkelte kjerner og annet produksjonsavfall. Flint
er den dominerende råstoffkategorien, men det ble også

gjort noen få funn i bergart. Samlet sett har materialet et
enhetligpreg,oggjenstandsfunnenetalerforendatering
av bosetningen innenfor tidsrommet 825o-75oo f.Kr.

(9ooo-84ooBP).Påetmerusikkertgrunnlagkanboplas-
sen aldersbestemmes til om lag 765o f.Kr. (865o BP).

Gjenstandene ble i hovedsak gjort si-78 moh. Ut fra
strandlinjedateringer kan boplassen ikke være eldre enn
om lag 79oo f.Kr. (88oo BP). På dette tidspunktet lå ste-
det på en sandstrand, inne i en lun vik på nordsiden av
en stor Øy. Øyen lå i et skjærgårdslandskap som omfattet
store deler av dagens Vestfold. Tre meter høydeforskjell

mellom den øverste og nederste delen av lokaliteten kan
indikere at boplassen har blitt benyttet over en periode

på noen få generasjoner. Gjenstandstypologien og land-
hevningskurvenerderforistorgradsammenfallende,og
de gir et grunnlag for å anta at stedet ble besøkt i tids-
rommet 79oo-75oo f.Kr. (88oo-84oo BP), og mest trolig
ca. 765o f.Kr. (865o BP).

Fire av de fem funnkonsentrasjonene er forholdsvis
likeartede, med ioo-2oo funn. På stedene fremkom et
variert utvalg av datidens steininventar, samtidig har
det blitt anvendt ulike typer av flint, noe bergart, og fun-
nene ble gjort innenfor små arealer. Lokaliteten har en
høy redskapsandel (8,6 %), og slitesporsanalysene viser
også at en stor del av det henlagte materialet har blitt
anvendt som redskaper Of. Knutsson og Knutsson 2oii).
Disseobservasjonenetalerforatvåpenogutstyrharblitt
brakt til stedet, og at det har blitt gjennomført utbedrin-

ger og reparasjoner. De Ødelagte skraperne taler også
for at man har tatt hånd om fangsten på disse lokalite-
tene. På bakgrunn av dette antas det at i alle fall fire av
funnkonsentrasjonene er spor etter korte opphold eller
eventuelt noen få kortvarige besøk. Den femte funnkon-
sentrasjonen var noe mer funnrik, og gjenstandene var
spredd over et større areal. Disse levningene vitner om
mer omfattende aktivitet.

Det fremkom ikke bein fra steinalderen, og de natur-
vitenskapelige analysene belyser heller ikke ervervet i
mellommesolittisk tid. Øyen har imidlertid trolig gitt
muligheter for jakt på fugl og småvilt, og det må ha vært

godeforholdforfangstavsjølevendepattedyr,sjøfuglog
fisk. Funnene av spisser, avfall etter spissproduksjon og
skraperepekermotatdetharværtdrevetjaktfraboplas-
sen. På bakgrunn av beinfunn fra andre undersøkelser
vet vi at både fisk, fugl og små- og storvilt var beskattet
i perioden (Mikkelsen et al. iggg:45-5i; Jaksland 2ooi).
Beliggenheten på en øy med gode havneforhold i Oslo-

fiorden er også med på å underbygge at marin ferdsel og
ressursutnyttelseharværtviktig.

De  mellommesolittiske  lokalitetene  som  så  langt
har blitt gravd ut rundt Oslofjorden, kan betegnes som
relativt små, både i areal og ved at det har fremkommet
forholdsvis få funn. Samtlige av lokalitetene er allikevel
større enn de enkelte funnkonsentrasjonene på loka-
litet 35. Mangelen på denne type lokaliteter i regionen
kan forklares med at små funnsamlinger er vanskelige
å påvise, og de kan også tidvis ha blitt nedprioritert ved
utgravninger. I tillegg er det ofte vanskelig å frembringe
entydigedateringeravslikesmåepisoder.

De boplassene som foreligger fra Oslofjordområdet,
har delvis blitt tolket som resultat av korte besøk Uaks-
1and 2ooi:265; Mansrud 2oo8), og delvis som spor etter
mer langvarig  opphold  (Ballin igg8:i3i;  Mikkelsen et
al. iggg:55). Funnkonsentrasjonene på Ragnhildrød og
Unnerstvedt gir i enda større grad inntrykk av å være
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Dyrkn. b, OSI BT 013 C_D...(-7etE],97P)

Gammel maikovm„ TRa.2278 R_Date(7915.90)

Stolpehull, TRa-1796 R_Date(3690,45)

Stolpehull,  UBA-17796 R_Date(2926, 22 )

Dyrkn.  lag, OSL BT 942 C_Date(J569.280)

Kokogrop over kulturiag. TRa-1120 R_Dat®(2325,40)

Kokegrop, TRa-1124 R_Date(2285, 35)

Kokegrop,  UBA-17797 R_Date(2275,28)

lldsted , TRa-1123 R_Date(2225,55)

Flate i tuf| UBA-17800 R_Date(2220,24)

Kokegrop, TRa-1798 R_Date(2195,40)

Kokegrop, TRa-1795 R_Date(2190, 30)

Veggr_ft` TRa-1125 R_Dåte(2185,45)

Kokegrop`  UBA-17795 R_Date(2170,43)

Kokegrop, TRa-1118 R_Date(2140,40)

lldsted, TRa-1121  R_Date(2130,40)

lldsted. TR8-1794 R_Dato(2130.40)

lk]sted, TRa-1797 R_Dat®(2125, 30)

lldsted,TRa-1119R_Dato(2065,40)

lldsted tuft, fase 1, TRa-1799 R_Date(1945,30)

lldsted tuft, faso 11, TRa-1122 R_Date(1660,45)

lldsted tuft, fas®  1,  UBA-17799  R_Date(1533,26)

lldsted , TRa-1117 R_Date(810,40)

Figur 250:
Samtlige C14-og OSL-dateringer fra lokalitet 3 5.

Calibrated date (calBC/calAD)

73



E: 18 -P RO S 7 f=-K T' E` T   li U 1. L ]  -Ij {+ ,N (i ./i K E R ,   8 I N D   2

lldsted
•C14daterttil l208-1267e.Kr.    ,
^Å Spor etteT begrenset akffi" 1 ff j

Jordbruk og bosetning knyttet til flate 8
• C14-datert til etteT 200 f.Kr., OSL-datert til 949-389 f.Kr.
• Omlegging av åkeidriften 1 forhold til driften på flate A
• Kortvarig fase åkerdrift på en ca 35o m2 flate
• Mulig husdyrhold
• Et uthus, ildsteder og kokegroper omslutter åkerflaten
• Ikke permanent bosetning i umiddelbar nærhet

Jordbruk og bosetning knyttet tll flate A
• C14-datert til 358-94 f.Kr.
• Rydding av utmarksområde
; Kortvarig fase med åkerdrlft
• ¥ygningsspor, ildsteder og kokegroper på og rundt åkemate
molig ikke permanent bosetning i umiddelbar næhet     `

Stolpehull
•C14-daterttil2187-1056f.Kr.
• Funn av brent hasselnøttskall og flateretusjert flekke
• Spor etter begrenset aktivitet i et utmarksområde

Me||®Lhimeso»tti;kbosetnlng(7900-7500f.Kr.)
•Typologiskdaterttil8250-7500f.Kr.,strandlinjedarttiletter7900f.
• Strandnær bosetning på stor øy i et skjærgårdslandskap
• Flere kortvarige besøk
-Jakt og fangstrettet, helt eller deMs knyttet til marine ressurser

Figur251:
Den kulturhistoriske utviklingen på lokalitet 3 5.
lllustrasjo" Axel Mjæ"m.
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Tuft
• C14-datert til 362 f.Kr.-573 e.Kr.
• Lite uthus (7x5,5 m) uten sentrale joJdgravde stolper
• Knyttet tll åkerdrift, mulig også til husdyrhold
• I hovedsak benyttet som lager eller for husdyr



BOPLASSPOR   (`)G   BOSETNINC`7S-0(-;   l)YRKNINGSSPOR   (LOK.   35;1

Figur 252:
Skjærgårdslandskapetiregionenomlag7900f.Kr.(8800BP).Havnivåetersatttilåvære78meteroverdagensOf.Sørensenetal.2012).
"ustrasiori..LaTsThorgerser\,E18-prosjektet.
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et resultat av kortvarig og begrenset aktivitet.  Det er
rimelig å anta at oppholdene har sammenheng med res-
sursutnyttelse eller ferdsel i det omfattende skjærgårds-
landskapet, og at lokalitet 35 er en del av et større og mer
komplekst system av basis-og spesialboplasser som ble
anvendt i regionen Of. GIørstad 2oio:82).

Semeoljtjkwm/bronsc¢Jder
Nordvest i utgravningsområdet fremkom en flateretu-
sjertflekkeavflint.Dennetilhugningsmetodikkenskiller
seg tydelig fra det øvrige gjenstandsmaterialet, og gjen-
standen ble funnet i ytterkant av et stolpehull. Trekull
og et hasselnøttskall fra stolpehull ble datert til senneo-
litikum og bronsealder 2ig7-ig84 f.Kr., og iig3-io56 f.
Kr. Det er sannsynlig at det er en sammenheng mellom

gjenstanden og denne strukturen. Det fremkom ikke
spor etter annen aktivitet fra neolitikum;bronsealder på
lokaliteten,ogspissenogstruktureneretteraltådømme
spor etter sporadisk aktivitet.

Iernalder
DET  KRONOLOGISKE  FORLØPET

Fjorten  Ci4-dateringer og 6n  OSL-datering faller helt
eller delvis innenfor tidsrommet 4oo f.Kr.-ioo e.Kr. Disse
aldersbestemmelsene angir rammene for hoveddelen av

jernalderaktiviteten på lokaliteten. Tidsbestemmelsene,
sammenholdtmedstratigrafiskeobservasjoner,girimid-
lertidetgrunnlagforenmerdetaljertinnsiktidetkrono-
logiske forløpet i denne 5oo-årsperioden.

Noe etter 4oo f.Kr. ekspanderer jordbruket i området
etterenlangperiodehvordetikkeharblittavsatttydelige
spor etter aktivitet. Det blir brutt land i den mest solrike
delenavdenlilledalgangen,ogsammenmeddyrkningen
følger bosetningsrelaterte aktiviteter i form av ildsteder
og kokegroper. Imellom åkerflaten og et område som
var svært rikt på morenestein, reises det trolig også flere
små bygninger. Dateringene som foreligger, og det fak-
tum at røysene legges på en gammel markoverflate, taler
for at etableringen har foregått hurtig, kanskje i løpet
av en vekstsesong. I forbindelse med nydyrkningen har
åkerflate A blitt grundig ryddet for stein og planmessig
organisert. Det totale arealet til åkerflaten er ikke kjent
fordi åkersporene delvis var ødelagt av den yngre dyr-
kningsfasen knyttet til flate  8.  Åkeren har imidlertid
ikke overskredet det totale fossile åkerarealet på stedet

På ca. 43o m2.
Etter 2oo f.Kr. flyttes hoveddelen av aktiviteten noe

lenger østover på lokaliteten, og det skjer en omstruktu-
reringavdyrkningsflaten.Denomlag35om2storeflate8
etableres. Aldersbestemmelsene gir ikke holdepunkter
for at jorden har vært langvarig brakklagt mellom de to
fasene, men taler heller for en form for kontinuitet. Åker-
flatenomsluttesavrøyser,rekkermedsteinogmerutfly-
tende steinsamlinger. I tilknytning til flaten blir det også
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reistenlitenbygningmedetsentraltildsted,ogkokegro-

per og ildsteder viser at det også har foregått andre akti-
viteteriområdet.Sluttdateringenfordenneaktivitetener
ikke fastsatt, men sporene etter aktivitet er mindre tyde-
lige etter Kristi fødsel.

ÅKERFLATENE

Dyrkningsflatene,flateAogflate8,varsomnevntanlagt
i den mest solrike delen av den lille dalgangen. Flatene
var terrengtilpasset, og det var knyttet fossile åkerlag,
ryddete flater og steinrekker til begge disse områdene.
Flate A var kun bevart i et areal på 85 m2, men flaten har
trolig tidligere strukket seg lenger mot sør. Den yngre
flate 8 har målt om lag 35o m2 og har vært avgrenset av
strenger, røyser, utkastområder med stein og en tuft.

Rydningsrøyser, steinstrenger og fossile åkerlag er
velkjente spor etter åkerbruket i jernalder på Østlandet

(f.eks.Pederseniggo;Holmigg5;/erpåsenigg6).Åkerfla-
tenes form, størrelse og utbredelse har imidlertid i min-
dre grad blitt avklart. Den mest nærliggende parallellen
tilåkersystemetpålokalitet35eråkersystemetsomfrem-
kom på den delvis samtidige dyrkningslokaliteten Hør-
dalsåsen(lok.5i,Mjærumitrykkb).OgsåpåHørdalsåsen
fremkomterrengtilpassedeparselleromsluttetavrøyser,
steinrekker og andre steinsamlinger. I en av bruksfasene
har parsellene på Hørdalsåsen hatt et areal på anslagsvis
iso-36o m2, et areal som samsvarer godt med størrelsen

pådenintakteflateBpålokalitet35.Åkerflatermedtilsva-
rende størrelser som dyrkningsflate 8 er videre kjent fra
rydningsrøysområder og fra andre driftssystemer i eldre

jernalderiSkandinavia(f.eks.Grenigg7:iog;Pedersenog
/6nsson 2oo3:57).

De fossile åkersporene på Hørdalsåsen dannet kom-

plekseåkersystemermedenlangbrukstid,ogsomdekker
store arealer (lok. 5i, Mjærum i trykk b). Fra andre steder
hvor omfatter det  3ooo-3o  ooo m2  (Hagen  ig53:ioo;
Pedersen og Widgren iggg:295, 3oi; Rønneseth 2ooi:8i-
88). Ut fra den avkastningen et slikt areal trolig har gitt i

jernalderen,erdetrimeligåantaatjordenepålokalitet35
ikke har vært tilstrekkelige til å danne grunnlaget for en
selvstendig gårdsenhet (se også Petersson 2oo6:254-255;
Gjerpe 2oio:i3-i4). /ordbrukssporene bør heller oppfat-
tes som elementer i et større driftssystem hvor et større
areal har blitt anvendt. Parsellene som ble undersøkt, ble
avgrensetvedgravningen,ogdetblefastslåttatdetikkelå
tilsvarendeteigeriumiddelbarnærhet,menallikevelkan
enkelte deler av den lille dalgangen ha vært åkerland, og
driftssystemetkanhaomfattetandrearealer,eksempelvis
nærmere Raet i sør eller ned mot Gjennestadvannet i øst.

Mangel på spor etter husholdningsavfall i struktu-
rer og dyrkningslag taler også for at det har vært en viss
avstand til gårdstunet på lokalitet 35. Situasjonen står
nemlig i kontrast til situasjonen på den samtidige tun-
nære Hørdalsåslokaliteten hvor det fremkom spor etter
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Kokegrop over kulturlag, TRe-1120 fLDate(2325,40)

Kokegrop, TRa-1124 R_Date(2285.35)

lldsted , TRa-1123 R_Date(2225,55)

Kokegrop. TRa-1798 R_Dato(2195,40)

Kokegrop, TRa-179S R_Dste(2190, 30)

Veggr_ft, TR8-1125 R_Date(2185,45)

Kokegrop over kutturlag, TRa-17795 R_Date(2170,43)

lldsted . TRa-1797 R_Date(2125, 30)

Dyrkn. lag, OSL BT 942 C_Date(€6

Kokegrop. UBA-17797 R_Date(2275.28)

Flate i tuft,  UBA-17800 R_Date(2220,24)

Kokegrop,TR8-1118R_Date(2140,40)

lldsted, TRa-1121  R_Date(2130,40)

lldsted , TRa-1794 R_Date(2130,40)

lldglecl, TRa.1119 R_Dato(2065,40)

lldsted tuft, fsse 11, TRa-1799 R_Date(1945.30)

lldsted tufl. fase 1, TR8-1122 R_Date( 1660,45)

Ildsted tuft, fas® 1, UBA-17799 R_Date(1533.26)

Calibrated date (calBC/calAD)

Figur 25 3:
C14-og OSL-dateringer knyttet til aktivitet på flatene A og 8.

500                              1 calBC/1 cal)\D                              501                                          1001
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husholdningsavfall i svært mange av de mikromorfolo-

giskeprøvene(lok.5i,Mjærumitrykkb).Detervidereen
påfallende mangel på makrofossiler i alle strukturer fra
lokaliteten, noe som også indikerer at stedet ikke har lig-

get nær Søs og permanent bosetning (Linderholm 2oiia,
jf. Viklund et al. i trykk).

Den omfattende steinryddingen og åkerlagene i seg
selv forteller om en nokså intensiv og arbeidskrevende
åkerdrift. De mikromorfologiske analysene og 6n jord-
fysisk og jordkjemisk serie indikerer videre at åkerflaten
harblittavsvidd,menikkegjødsletiomfattendegrad.En
av OSL-dateringene viser derimot at de dypereliggende
delene av dyrkningslaget har blitt eksponert for sollys.
Dette har trolig skjedd i forbindelse med arding eller spa-
devending. Det er nærliggende å tenke seg at kulturspo-
rene er knyttet til dyrkning av korn eller andre vekster.
Åkerflate 8 var videre avgrenset med steinrekker, som
dannet en tydelig avgrensning av åkermarken, men som
ikkealenekanhaegnetsegsomfysiskestengsleriforbin-
delse med dyrehold. Steinrekkene kan imidlertid ha blitt
anvendt i kombinasjon med andre former for stengsler

(seovenforogMjærumitrykkb),oghusdyrholdiområ-
det kan ikke utelukkes.

BOSETNINGSSPORENE

På og omkring flate A var det spor etter bygninger, ild-
steder og kokegroper. Beliggenheten, stratigrafien og de
radiologiske dateringene taler for en vekselvis ekstensiv
bosetnings-og dyrkningsaktivitet på denne flaten. Dette
kan indikere at området tidvis har blitt brakklagt, eller
at ildstedene og kokegropene har blitt dannet i forbin-
delsemedbeitebruk(Petersson2oo6:i38,medvidereref.).
Enkelte bygningsrester knyttet til flate A kan være rester
etteretgårdstunmedpermanentbosetning.Detnaturvi-
tenskapelige prøvematerialet taler imidlertid som nevnt
heller for at det dreier seg om spor etter driftsbygninger
eller enkle konstruksjoner med tilknytning til åkerbru-
ket.

Ildstedeneogkokegropenesomkanknyttestilflate8,
respekterte åkerkantene, og det fremkom ikke levninger
etter bosetningsspor fra jernalder som var gravd ned i
disse åkerlagene. Dette taler for at flate 8 har vært syn-
lig og meningsfull ved etableringen av kokegropene og
ildstedene, og at man ikke har ønsket å bringe bål- og
kokegropsstein inn på den dyrkede marken (Petersson
2oo6:i38). Det er også påfallende at ingen av ildstedene
eller kokegropene forsegler aktiviteten på flate 8. Dette
underbygger en nær sammenheng mellom åkerdriften
og bålplassene.

En slik organisering med omliggende strukturer bry-
ter både med situasjonen knyttet til flate A og med hva
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som tidligere har blitt erkjent i regionen. I Vestfold har
ofte slike nedgravninger blitt lagt mellom husene eller i

ytterkant av gårdstunet (Gjerpe 2oose:48). Den romlige
fordelingen samsvarer imidlertid med hva som har blitt
observert ved utgravning av jordbruksland som har lig-

getmerperifertiforholdtildatidensgårdstun(Petersson
2oo6:i38, med videre ref.). Dette har blitt forklart med
at enkelte husholdsaktiviteter har blitt flyttet ut til slike
utåkere (Petersson 2oo6:i38, med videre ref.).

I tilknytning til flate 8 fremkom også en kvadratisk
tuft med voller og en gulvflate på om lag 22 m2, med et
inngangsparti og et sentralt ildsted. Huset tolkes som et
lagerbygg, knyttet til jordbruket på stedet. Det sentrale
ildstedetindikererimidlertidogsåathusettidvisharblitt
anvendt som oppholdssted.

Bosetningssporeneharmeddetteentydeligsammen-
hengmedekspansjonenijordbruksaktivitetenpålokali-
tet 35 i førromersk jernalder. I noen få hundreår var det
åkerdriftogtilhørendeaktiviteterpåarealersomifor-og
etterkantharfåttliggeudyrket.Virksomhetenkanvidere
forstås som jordbruksaktivitet som har vært knyttet til
et tunområde et stykke unna. En slik tolkning samsvarer
med at åkerarealene på selve lokaliteten må ha vært for
småtilåkunneværegrunnlagforenselvstendigdriftsen-
het. Det foreligger imidlertid lite kunnskap om hvor et
eventuelt gårdstun har ligget i nærområdet.

MiddeJ4Jdcr / n}tere tid

Det fremkom tre mulige børseflint i området (Knuts-
son og Knutsson 2oii). E11ers har bruken av området i
tidsrommet fra yngre jernalder og frem til etableringen
av et skianlegg og veibygging etterlatt seg få spor. Den
eneste strukturen fra dette tidsrommet er et ildsted datert
til høymiddelalder (cal AD i2o8-i267 (8io±4o BP, TRa-
iii7)), hvor det var benyttet hassel (Co7y!tis 4vcl!ønø), bøk

(Føgus sjjv4tjcø) og lønn (Accr sp.) som ved. Bøken er en
tresort som spres til området i yngre jernalder (Myking
og Yakovlev 2oii:588), og den er tilnærmet fraværende
i de andre strukturene på lokaliteten Of. Mikkelsen og
Bartholin i trykk; Svensson i trykk).

Fravær av andre strukturer taler for at det har vært lite
aktivitet knyttet til bosetning og åkerdrift i yngre jernal-
der og tidlig historisk tid. Anvendelsen av løvtrær som
brenselimiddelalderantyderogsåatdennetypetrærhar
vært tilgjengelig i nærområdet. Slik skog var det også på
stedet rett i forkant av utgravningen, og et kart viser at
området lå i utmarken i igo2 (Iversen et al. 2oo7:5i). Sam-
lettalerdisseopplysningeneforatdetharværtutmarkpå
stedet,ihvertfallsidenmiddelalderen,ogmesttrolighar
bøkeskogenpåstedetblittetablertiyngrejernaldereller
den første halvdelen av middelalderen.
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KATAI.OG

Køt¢jog ¢v Axcl M/.Ærum og Chrjstj4ti l.øchseri Røds"d

57464|1-34
Gj enstander fra steinalderlokaliteten. Presentert i
teksten.

57465|1-78

C5 7465 omfatter funn og prøver knyttet til 6n vegg-

grøft, 6n voll, fem stolpehull, åtte ildsteder, syv kokegro-
per og seksten groper`nedgravninger. I tillegg kommer
prøver fra to ryddete dyrkningsflater med dyrkningslag,
ni rydningsrøyser, tre rekker av stein og ett løsfunn.

1) Firesidig byrw i lys kvartsitt med nokså markerte bred-
og smalsider. Den ene enden har blitt slipt tynnere

gjennom bruk, mens det er en skråslipt fasett i den
tykkeste enden. L: 13,4 cm. 8: 4,1 cm. T: 3 cm. Løsfunn.

2) Ett stykke av ubestemt (Ospec.) brerit bcjri. Vckf: 0,1 g.

Funnet i kokegrop 1350019.

3) Ett stykke brefit !circ. Stm: 4,3 cm. Vekt: 22 g. LØsfunn.

4-5) Utgår.

6-9) KUHprøver. Unr. 7 og 9 utgår.
10-66) Makrofossilprøver.
67-70)Prøver,jordmikromorfologi.
71-72) Prøver, 4nnct. /ord til OSL-datering.

7 3-75 ) Prøi;er, 4nriet. /ord til jordkjemiske og jordfysiske
analyser.

76) Utgår.
77-78)PrøiJer,4fmctavtorvtilc14-datering.

C57466|+-26
Prøver fra tuft 13 51060.

1) Utgår.

2-20) Makrofossilprøver.
21 ) Prøve, jordmikromorfologi.
22) Utgår.
2 3) Prøve, jordmikromorfologi.
24-26) Prøver, annet. /ord til jordkjemiske og jordfy-

siske analyser.
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Gravminne, dyrkningsspor og
aktivitetsspor fra bronsealder og eldre
jernalder på Steinsrud (1ok. 81 og 90)
LjJte Grjitdkås¢, KL41turhjstorisk mL4seum, Ufijversjtetet j Oslo

INNLEDNING 0G SAMMENDRAG
Undersøkelsene  av lokalitet  si  på  Steinsrud  67`i  ble
utført i perioden 4.-9.6.2oio, mens undersøkelsen av
lokalitet go på Steinsrud 67`i2 fant sted i perioden 3.5.-
ii.6.2oio. Lokalitetene lå i Stokke kommune. Det ble lagt
ned til sammen 96,5 dagsverk i felt (Grindkåsa 2oiic).
Lokalitet si lå i dyrket mark, mens lokalitet go lå i en pri-
vat hage som tidligere også har vært dyrket mark. Tunet

på Steinsrud ligger 57o meter mot sørøst. Avstanden
mellom lokalitetene var 3o meter, med aktivitetsspor fra
samme perioder. De presenteres derfor samlet.

Undervestfoldfylkeskommunesregistreringbleloka-
litet si definert gjennom påvisningen av en mulig grav,
ett mulig ildsted og to kokegroper. Den mulige graven
ble Ci4-datert til 53o-68o e.Kr., og en av kokegropene til

36o f.Kr.-7o e.Kr. Lokaliteten fikk id io4i56 i Askeladden

(Iversenetal.2oo7:igo).IIØpetavundersøkelsenavloka-
1iteten ble det registrert tolv strukturer, men den regis-
trertemuligegravenbleikkegjenfunnet.Derimotbledet

påvistresterav6novnskonstruksjonogtokokegroperfra
førromersk jernalder. Det ble også undersøkt ett ildsted
fra eldre bronsealder i tillegg til 6n struktur som er tol-
ket som et stolpehull, og 6n struktur hvis funksjon man
ikke har kunnet bestemme. De to siste er Ci4-datert til
romertid ; tidlig folkevandringstid. Seks strukturer ble
avskrevet.

I forbindelse med planarbeid knyttet til en gang- og
sykkelvei langs Raveien ble det i 2oo7 registrert en grav-
røys i en hage på Steinsrud. Den beskrives da som en

jevnt rund røys dekket av torv og gress, diameter oppgis

å være ca. 5 meter. Den ble vurdert til å være i,5 meter
høy i vest og o,4 meter høy i Øst, og stikking med jord-
bor viste at den hadde en steinpakning om lag 3o-5o cm
under overflaten. Gravminnet fikk id ioo3i5 i Askelad-
den  (Lia  2oo7b:8).  Undersøkelsen  av gravrøysa  viste
at den ikke inneholdt en grav, men på grunn av en for-
holdsvisregelmessigoppbygningavsteinkjerneneerden
likevel tolket som et gravminne. Gravminnet er datert til
romertid, eller muligens folkevandringstid. Under grav-
minnet ble det avdekket spor etter flere aktivitetsfaser,
og det fremkom en klar stratigrafi på lokaliteten. Det ble
avdekket rester av kulturlag, en steinkonsentrasjon og et
dyrkningslag fra sen førromersk jernalder ; romertid, en
kokegrop fra sen førromersk jernalder og to strukturer
med ukjent funksjon fra eldre bronsealder.

Funnmaterialet fra undersøkelsene omfatter 6 93 gram
keramikkskår som dateres til eldre jernalder, igo gram
medfragmenteravbrentleire.Funnogprøvererkatalo-

gisert som C57653-57654.

BELIGGENHET 0G TOPOGRAFI
De undersøkte områdene lå på Raet, i et svakt bølget
landskap  preget av jordbruk, bebyggelse,  Raveien  og
Ei8. Lokalitet go lå fra 89,5 til 92 moh., mot toppen av en
vestvendt skråning som strekker seg ned fra Raet. Loka-
litet so lå 92 moh., og på toppen av den samme hellin-

gen.Avstandenmellomlokalitetenevarknappe3ometer.
Undergrunnen i området består av morenemasser med
sand, silt, grus og stein av varierende størrelse.
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Figur 254:
Arbeidet med gravrøysa tok til under sesongens siste snøvær. Bildet er tatt mot vest, og i bakgrunnen ses Raveien og E18.
Foto: E 18-prosjekiet.
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Figur255:
Oversikt over lokalitetenes plassering i landskapet. På kartet er øvrige registrerte kulturminner i området merket av med lysere farge.
lI !ustrøs/.on: Toric Wikstrm.
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Lokalitet 81

-_-----Æ--_
b__

\      _-_--_ ----

0               2,5               5 1 0 Meter

Figur256:
Kart med registrerte strukturer på lokalitet 81.
Illustrasjon:Tonewikstrøm.
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0               1,25             2.5 5 Meter

Figur257:
Kart med registrerte kulturminner på lokalitet 90.
Il[ustms/.on: Tonc Wikstrøm.
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Figur 258:
De stratigrafiske forholdene på lokalitet 90. Fremstilt ved hjelp av Harris Matrix Composer.
Illustrasjon: Lirie Grindkåsa.
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KULTURHISTORISK KONTEKST
DeundersøkteområdenelålangsRaveien,enferdselsåre
medstortidsdybdeogsomharværtenviktigfaktoriden
romlige organiseringen av jernalderlandskapet. Langs
veien er det fremdeles i dag bevart en rekke gravmin-
ner fra jernalder, men omfanget har vært betydelig mer
omfattende før oppdyrkning og nedbygging i moderne
tid. Bjørn Hougen skriver i ig37 at en kan «uten en altfor
stor overdrivelse betegne raet som en sammenhengende
hedensk kirkegård»  (Hougen ig37).  Også nærområdet
rundt  lokalitetene  utgjør et rikt kulturmiljø  med  en
rekke kulturminner fra jernalder. I en omkrets på bare

3oo meter ligger det eller har ligget både steinlegninger,

gravhauger og boplasspor. Flere av disse har blitt under-
søkt i regi Ei8-prosjektet Gulli-Langåker.

UNDERSØKELSEN
Metode
Lokalitet si lå i dyrket mark, og undersøkelsesmetoden
var maskinell flateavdekking Of. Løken et al. igg6). Mat-

jordlaget ble fjernet ved hjelp av gravemaskin, og under-
grunnenfortløpenderensetfremvedbrukavkrafser.Til
sammen ble det avdekket 459,5 m2.

Alleobservertestrukturerblemarkertogdigitaltmålt
inn. Et representativt utvalg ble deretter dokumentert i

plan og profil gjennom fotografering og tegning. De
Øvrigeerbeskrevetiplan.

Gravrøysa på lokalitet go var dekket av en gressplen
da undersøkelsen tok til. Ved bruk av et målesystem
ble den delt inn i fire kvadranter. Deretter ble gressplen
og torvlag fiernet ved hjelp av gravemaskin og manuell
krafsing i kvadrantene. Torvlaget ble også fiernet i et
mindre område rundt røysa hvor det har vært dyrket i
nyere;modernetid.Herbleogsådetmodernematjordla-

get fiernet. Samtidig ble to tversgående profilbenker satt
igjen. Masser og stein i røysa ble så fiernet lagvis, delvis
manuelt og delvis ved hjelp av gravemaskin. De to tvers-

gående profilene ble deretter renset frem og dokumen-
tert. Steiner og lag samt funn og prøver ble digitalt målt
inn underveis i arbeidet. Totalt ble det avdekket 2is m2

på lokaliteten.
Under gravrøysa ble det avdekket en steinkonsen-

trasjon, rester av kulturlag og et dyrkningslag, og det
fremkom også enkelte strukturer under dyrkningslaget.
Lagene og strukturene er digitalt målt inn og dokumen-
tert.

Det er samlet inn i4 makrofossilprøver, 6 mikromor-
fologiprøver og g kullprøver fra undersøkelsene. Ved
flotteringavmakrofossilprøverbledetrutinemessigskilt
ut en mindre jordprøve for jordkjemiske og jordfysiske
analyser.

Kj]dekrjtjkk

1 undergrunnen på lokalitet si ligger det en rekke større
og mindre steiner, og det viste seg at flere observerte

Tabell 39:  Registrerte kulturminner i nærområdet til lokalitetene 81 og 90.

Askezaddcft id     K«lturmitirLc                                                                   GÅ7id

To steinlegninger                                                           Bjerkeholt 68`18

En gravrøys og en steinsetning                                  Skogheim 68`15

Komment4r

104158

100325

22212

100326

100327

100329

100330

110319

110316

51787

B osetningsområde (ett ildsted)

Bosetning-`aktivitetsområde (ett ildsted)

1 5 gravrøyser

Bosetningsspor

Rydningsrøys

Rydningsrøys

Rydningsrøys

Tre kokegroper og en mulig branngrav samt
aktivitetsspor

En kokegrop

To gravhauger og elleve steinlegninger

Steinsrud 67` 1

Unnerstvedt 66|4

Unnerstvedt 66`4

Unnerstvedt 66`4

Unnerstvedt 66`4

Unnerstvedt 66`4

Unnerstvedt 66`4

Steinsrud 67|1

Steinsrud 67;1

Steinsrud 67` 1

Lokalitet sO (Iversen et al. 2007:189). Dispensert

uten vilkår.

Lokalitet 37 (Iversen et al. 2007:136). Regulert til

bevaring.

Lokalitet 38 (Iversen et al. 2007:138). Regulert til

bevaring.

Lokalitet 39 (Iversen et al. 2007:139). Regulert til

bevaring.

Lokalitet 44, undersøkt i regi av E18-prosjektet
sommeren 2010 0f. Storrusten dette bind).

Lokalitet 41, undersøkt i regi av E18-prosjektet
sommeren 2010 0f. Storrusten dette bind).

Lokalitet 91, undersøkt i regi av E18-prosjektet

sommeren 2010 0f. Storrusten dette bind).

Lokalitet 92, undersøkt i regi av E18-prosjektet
sommeren 2010 0f. Storrusten dette bind).
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fyllskifter var spor etter fjernede steiner. Enkelte av disse
ble målt inn og undersøkt nærmere før de ble avskrevet.
Steinopptrekk hadde likevel ikke fjernet eller ødelagt
spor etter forhistorisk aktivitet på stedet.

I et 4 x 8,5 meter stort område sentralt på samme loka-
1itetvardetgravdethullhvordetvardumpetkampestei-
ner og moderne avfall. Det er mulig at enkelte spor etter
forhistoriskaktivitetkanhablittSernetiforbindelsemed
dette arbeidet.

Flere strukturer på lokalitet si lå nær den Østre felt-
kanten, og det er sannsynlig at aktiviteten på stedet har
strukket seg videre i denne retningen, det vil si utenfor

planområdet. I tillegg ble det avdekket aktivitetsspor fra
eldrebronsealder,førromerskjernalderogromertidbåde

pålokalitetsioglokalitetgo,ogdetteviserataktiviteteri
disseperiodeneganskesikkerthardekketstørreområder
enn det som ble undersøkt i denne sammenheng.

Naturviter.skap
Timakrofossilprøverogtremikromorfologiprøvererana-
lysert.Itilleggertrekullfratilsammentrettenprøver,både
separatetrekullprøverogmakrofossilprøver,analysert.

Makrofossilmaterialet fra lokalitet si viste seg å være
sparsomt, og det ble påvist materiale i bare to prøver som
kom fra henholdsvis en kokegrop (isiooo4) og et ildsted

(isioooi). I prøven fra kokegropen ble det identifisert fem
frø av maure (G4jjum sp.), tre frø av melde (Chcriopodjum
sp.) og ett frø av gress (Po4cccic). I ildstedet fremkom det ett

frø som trolig var av blåkoll (P"ric!IØ vLilgørjs). Frøene fra
ugressplantenekanhakommetfradyrkedeåkreiområdet.
De markkjemiske analysene fra lokaliteten har påvist noe
forhøyedeverdierforfosfatogmagnetisksusceptibilitet,
noesomindikererkulturpåvirkningviklundetal.itrykk).

Fra lokalitet go er makrofossilmaterialet mer omfat-
tende, med både korn som ikke kan identifiseres nærmere

(Ccreø!tø),ogbyggkorn(Hordeum"lgøre),frøavbringebær
(Rubus jdøcus) og maure (Gø!fum sp.). Det ble også identifi-
sert fragmenter av hasselnøttskall (CopJlus øvcl!¢") , frø av
erteblomstfamilien(Føbøccøcjndet.),vindelslirekne(Ffl!jopjo

cortvoj"!us) og einer UunjpcrtJs commwfijs). De jordkjemiske

og -fysiske analysene fra lokaliteten viste høye verdier
for fosfat og magnetisk susceptibilitet, og samlet indike-
rer resultatene boplass-og;eller dyrkningsaktiviteter. En
muligtolkningerogsåatdyremøkkoghusholdsavfallhar
blittanvendtsomgjødselViklundetal.itrykk).

To av de  analyserte mikromorfologiprøvene kom
fra en struktur som under utgravningen ble tolket som
restene av en ovn, og analyseresultatet bekreftet dette.
Den siste kom fra en struktur hvis funksjon ikke kunne
bestemmesunderutgravningenavden,mensomanaly-
sen har vist at har vært et ildsted (Viklund et al. i trykk).
Begge strukturer lå på lokalitet si, og ildstedet er datert
tileldrebronsealder(UBA-i82o7)ogovnentilførromersk

jernalder (UBA-i82o8).
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Ett fragment av brent leire fra ovnen er også analysert
ved Kontoret f6r Keramiska Studier, og resultatet viser at
leiren trolig har vært del av en lavtemperaturovn (Brors-
son 2011:12).

I det analyserte trekullmaterialet fra lokalitetene var
or (Al"s) det oftest representerte treslaget. Eik (QwcrcLJs)

var også forholdsvis godt representert, men det fantes
også trekull fra hassel (CorylLLs), lønn (Accr), ask (FrøxjnLts),

furu (Pi"s), selje;vier (S4!jx), bjørk (Betu!¢), lind ("j4) og

alm(lJ!mws).Samletgirtrekullmaterialetetgenereltbilde
av utnyttelse av en ung skog hvor trevirke med liten dia-
meter, det vil si greiner og unge stammer, har vært det
foretrukne materialet (Mikkelsen og Bartholin i trykk).

I tillegg er det utført femten Ci4-dateringer som har
vist spor etter aktivitet i bronsealder og eldre jernalder.
En datering har også gitt yngre steinalder, men utover
dateringen var det ingen spor etter aktivitet på stedet i
denne perioden.

ET GRAVMINNE FRA ROMERTID;
FOLKEVANDRINGSTID
Pålokalitetgobledetundersøktetgravminnesomlåmot
toppenavenskråningsomutgjørRaetsside.Tiltrossfor
at det ikke var spor etter tidligere arkeologiske undersø-
kelser eller plyndring i gravminnet, viste den seg ikke å
inneholde en grav. Den er derfor tolket som en kenotaf.

Gravminnet (igooooi) var en jordblandet steinrøys
med rund form med diameter på omkring 7,5 meter.
Steinene i røysas kjerne hadde diameter fra 5 til 7o cm,
men dominerende størrelse var rundt 3o cm. Det var en
høydeforskjell på i,4 meter fra røysas laveste til høyeste

punkt, men fordi røysa var bygd i hellende terreng, var
fyllmasser og steinpakning aldri tykkere enn o,6 meter.
Gravminnet var imidlertid dekket av en gressplen, og
masser var påført  røysa for å kunne anlegge denne.
Grunneier Arild Solheim på Steinsrud 67`i, gården som
boligtomtenerskiltutfra,kunnefortelleathanhjalpsin
bestefar med dette arbeidet da han var liten. Medregnet
detmodernepåfyltelagetoggressplenenvarfyllmassene
opptil o,g cm tykke. Under det moderne, påfylte laget
ble det registrert et eldre torvlag langs toppen av røysas
steinkjerne. Dette representerte overflaten før planering
i moderne tid.

Dadetikkebleavdekketsporettergraverigravrøysa
ellerunderden,bledetvurdertomdenvarenrydnings-
røys heller enn et gravminne. Steinenes størrelse samt
en kompakt og forholdsvis regelmessig oppbygging av
steinkjernenmedførteimidlertidatdennetolkningenble
vurdertsomlitesannsynlig.Itilleggfremkomdetenkon-
sentrasjon av keramikkskår (C57654`i) sentralt i røysa,
noesompekermotenannenfunksjonennrydningsrøys.

Konsentrasjonen av keramikkskår (C57654;i) frem-
kom  noe sørøst  for røysas  sentrale punkt  (funnom-
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Tabell 40:   C14-dateringer fra undersøkelsene. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.

Lab.id.                  Prøvenr.          Strukturnr.

TRa-1949         2810003       1810003

TRa-1950          2810005       1810002

TRa-1952          2810011       1810010

TRa-1953          2810012       1810005

TRa.-1954         2900007       1900011

TRa-195 5          2900048       1900021

TRa-1956         2900052       1900016

UBA-17472      2900057       1900006

UBA-17473      2900044       1900021

UBA-17547      2900059

UBA-18207     2810006

UBA-18208      2810015

UBA-18209      2810017

UBA-18212      2900043

UBA-18446     2900054

1900015

1810001

1810004

1810004

1900007

1900020

Tolkrring

Kokegrop

Kokegrop

Ukjent funksjon

Stolpehull

Kokegrop

Haugftll

(konsentrasjon
avkeramikkskår)

Ukjentfunksjon

Steinkonsen-
trasjon

Haugfyll fton-
sentrasjon av
keramikkskår)

Steinkonsentra-
sjon

lldsted

Ovn

Ukjent funksjon

Dyrkningslag

Kulturlagrest

Datert materiale

Or (Alms sp.). Egenalder

s  10 år.

Or (A!"s sp.). Egenalder
s  10 år.

Or (Al"s sp.). Egenalder
s  10 år.

Or (A!"s sp.). Egenalder
s  5 år.

Or (A!"s). Egenalder
< 5 år.

Furu (Pj"s). Egenalder
s  50 år.

Eik (QwercLLs). Egenalder

s  30 år.

Kom (Hordciim "lgøre).

Byggkorn (Hondcum

"'g"e).

Hassel, nøtt (CotyliÆ).

Selje (Salix). Egenalder

Kvist med bark.

Hassel (Co7y[Lts). Egenal-

der 3 år.

Eik (Qucrcus). Egenalder

ubestembar.

Hassel (CoJy]L.s). Pinne,

egenalder ubestembar.

Hassel, nøtt. (Corylus).

C]4-d4tcrjrig

2265±35

2200±35

1645±35

1630±30

2120±30

2535±40

3249±33

3116±23

2384±20

2589±20

3081±25

4830±28

Kalibrert datering           Kalibrert datering

l sj8mÆ                         2 sig-

393-234 BC                  399-208 BC

357~203 BC                   377-182 BC

AD 344-503               AD 263-534

AD 387-530                AD 347~535

197-105 BC                  346-49 BC

792-566 BC                  801-538 BC

1260-1126 BC             1303-1052 BC

166-64BC                      176-51  BC

346-166 BC                  352-109 BC

1605-1456 BC

1428-1386 BC

504-399 BC

801-780 BC

1407-1316 BC

3645-3637 BC

1611-1446 BC

1440-1316 BC

516-397 BC

807-767 BC

1420-12 7 2 B C

3649-3545 BC

Oyr,a| v4 1 5 Flrmk RamRpv /?nlo\  r 5 Aho3r`hm dj)tA .rom F!drmr at ål /20061\R~DateUBA-18446,kulturlagrest(90)

tT - -
--

R   Date UBA-17547  steinkonsentrasjon (90)
R-Date uBA-18207: ukjent funksjon (81 ) -
R-Date UBA-18212, dyrkningslag (90) -
R=Date TRa-1956, ukjent funksjon (90)
R   Date UBA-18209, ukjent funksjon (81 )
R-Date TRa-1955   haugfyll (90) -
R-DateUBA-1820'8,ovn(81) -
R=Date TRa-1949, kokegrop (81 ) -
R_Date TRa-1950, kokegrop (81 )
R_Date UBA-17473, haugfyll (90)
R_Date TRa-1954, kokegrop (90)
R   Date UBA-17472, steinkonsentrasjon (90)
R=Date TRa-1952, ukjent funksjon (81 )
R   DateTRa-1953   stolpehull (81
Sum

7000                        6000                        5000                        4000                        3000                        2000                        1000              1 calBC/1 calAD              100

Kalibrert datering (calBC/calAD)

Figur 259:
Kalibrerte C14-dateringer fra lokalitetene 81 og 90. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.
JI lustmsjon.. Ljne Grindkåsø.
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Figur 260:
Gravrøysa etter fremrensing av steinkjernen. Foran røysa ses en kokegrop (1900011), og til høyre i bildet en konsentrasjon med steiner som
dekket en nedgravning med ukjent funksjon (1900015). Begge disse lå under et dyrkningslag som i denne situasjonen delvis er fiernet.
Foto.. E ] 8-pros/.cktc[.
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Ldkalitet 90

0                            1,25                         2,5

11I1
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Gravrøys

Keramikk-konsentrasjon

Kulturlag

Kokegrop

Steinkonsentrasjon

Dyrkningslag

Udefinert

Avskrevet

EJ stein

Figur261:
Oversikt over gravrøys hvor konsentrasjon av keramikkskår, steinkonsentrasjoner og kulturlagrester er avmerket.
J!!ustnøs/.on: Tonc Wikstrøm.
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Figur 262:
Sørvendt profil i gravrøysa.1: gress`torv, 2: moderne, påfylt lag, 3: torvlag, 4: haugfyll med steinkjerne og 5: dyrkningslag. Bildet er tatt mot
nord.
IUustTasjon.. Line Grindkåsa.
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Figur 263:
Profiltegninger fra gravminnet og dyrkningslag.
J!!wstr4s/.on;ToneWjkstrøm.
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rådet er målt inn med nummer igooo2i).  Skårene lå
spredt i fyllmasse mellom røysas steiner, i et avgrenset
område med diameter på i,2 meter og io-i5 cm under
det moderne fyllaget. Skårenes spredning viste at karene
de kommer fra, har vært knust før nedleggelse. Skårene
veier til sammen 552,62 gram, og plasseringen mot top-

penavrøysaviseratdemåhaværtlagtnedunderavslut-
ningsfasen av konstruksjonen av gravminnet, eller etter
at det var ferdig bygd.

Ennærliggendetolkningeratkeramikkskårenerepre-
senterte en begravelse, men det fremkom ingen kremerte
menneskebein eller andre funn som kunne ha bekreftet
dette. Det er derfor usikkert hvilken aktivitet skårene var
spor etter. Muligens kan de settes i sammenheng med

gravgaver deponert i røysa, som et minne over den døde
som ikke fysisk kunne stedes til hvile. Det kan imidler-
tid ikke utelukkes at keramikkskårene heller var rester
av knuste kar som var kastet i toppen av gravminnet en
stund etter at dette var anlagt.

Skåreneerforholdsvisfragmenterteogtildelsspaltede,
men kommer fra i hvert fall to såkalte kokekar. Det ene har
hatt en tilnærmet rett avslutning i munningen, mens det
andreharhattensvaktutbuetform.Ingenavkareneserut
tilåhaværtdekorert,ogkvalitetenpågodsetdatererskå-
rene til eldre jernalder. En Ci4-datering utført på trekull
av furu (Pjnus), funnet sammen med keramikkskårene,
har gitt yngre bronsealder (kal.  792-566  BC, Tra-ig55),
mens ytterligere en Ci4-datering på ett brent byggkorn

(Horc!cum vLtlgøre) fra samme kontekst har gitt førromersk

jernalder  (kal.  352-iog  BC,  UBA-i7473).  Keramikkskår
samtCi4-dateringerangirdermedentcri'}'ij"spostqucmfor
konstruksjonen av gravminnet til den midtre eller senere
delen av førromersk jernalder. Som det vil bli beskrevet
nedenfor, ble det imidlertid funnet keramikkskår som
daterestilromertid`folkevandringstidundergravminnet.
I tillegg fremkom det en kokegrop (igoooii) under dyr-
kningslagetsomgravrøysavarplassertpå.Kokegropener
Ci4-daterttilsistedelavførromerskjernalder(TRa-ig54).
Samletkandetderforkonkluderesmedatgravminnettid-
1igstbleanlagtiromertid,ellerogsåmuligenssåsentsomi
folkevandringstid.MaterialetsombleCi4-daterttilyngre
bronsealderogførromerskjernalder,mådermedhaligget
imasseranvendtunderkonstruksjonenavgravminnet,og
representerte spor etter eldre aktivitet på stedet.

Funnene fra gravrøysa omfatter ytterligere i3 kera-
mikkskår (C57654`2, 3). Disse ble funnet spredt i haug-
fyllet, og må ha ligget i fyllmasser brukt til konstruksjon
avgravminnet.Keramikkskåreneeravtypiskeldrejern-
alder-karakter, og kommer fra såkalte kokekar.

Undergravminnetfremkomdetsporetterflereaktivi-
tetsfaser.Gravminnetvaranlagtpåeteldredyrkningslag,
men det ble også påvist flere mindre lag, to steinkonsen-
trasjoner, en kokegrop og nedgravninger hvis funksjon
ikke har kunnet bestemmes.
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RESTER AV KULTURLAG FRA
ROMERTID`FOLKEVANDRINGSTID
Under gravminnet og over dyrkningslaget som den var
anlagt på, fremkom tre tynne og til dels uklart avgren-
sede lag med kulturmasse. De viste spor etter aktivitet

på stedet etter at dyrkningsaktivitetene hadde opphørt
og  før gravminnet ble reist.  Stratigrafiske forhold og
Ci4-dateringer fra andre kontekster på lokaliteten har
vist at aktiviteten tidligst kan ha funnet sted mot slut-
ten av førromersk jernalder. Det var derfor uventet da
trekull av hassel (Cory!LLs) fra massene i ett av lagene ble
Ci4-datert til neolitikum (kal. 3645-3637 BC, UBA-i8446).

De stratigrafiske forholdene viste likevel at kulturlagres-
tenetidligstkanhablittavsattmotsluttenavførromersk

jernalder,ogsomdetvilblibeskrevetnedenfor,fremkom
det keramikkskår som mer bestemt daterer aktiviteten til
romertid, eller muligens folkevandringstid.

Lagene (igoooi8, igooo2o og igooo23) hadde en stør-
ste utstrekning på 4,55 meter. Rester av slike lag ble også
observert i områder som ikke er målt inn, men her var
kulturmassen nærmest som en hinne og kunne vanske-
lig avgrenses. Lagene der de ble målt inn, var bare opptil
knappe 2 cm tykke, og i dem ble det funnet fragmenterte
keramikkskår fra flere såkalte kokekar (C57654`i2-33).
Flere keramikkskår ble også funnet i områdene hvor
kulturlagene var så tynne at de ikke kunne avgrenses.
Skårene veier til sammen io5,32 gram, og kvaliteten på

godset daterer dem til eldre jernalder. I en steinkonsen-
trasjon  (igoooo6)  som beskrives  nærmere nedenfor,
fremkom også to skår fra et såkalt bordkar som date-
res til romertid, eller muligens så sent som til folkevan-
dringstid. Keramikkskårene fra denne konteksten settes
i sammenheng med aktiviteten som kulturlagene var
et resultat av, og skårene daterer dermed aktiviteten til
romertid`folkevandringstid.

Kulturmasser og keramikkskår peker mot boplass-
aktivitet  på  stedet,  noe  som  også  resultatene  av  de

jordkjemiske og -fysiske analysene samt makrofossil-
materialet fra lokaliteten tyder på. Det var imidlertid
ingen indikasjoner på at området hadde ligget lenge
åpent mellom dyrkning og anleggelse av gravminnet.
Kulturlagrestene var fragmentariske, og det var ingen
sporetteratområdethadderukketåblidekketavvege-
tasjon. Tidsrommet mellom opphør av dyrkning og
anleggelsen av gravminnet synes derfor å ha vært kort,
og en mer sannsynlig tolkning vil være å sette aktivite-
tensomkulturlagenevarsporetter,isammenhengmed
konstruksjonen av gravminnet, og muligens ritualer
utført i forbindelse med dette. Dette utelukker likevel
ikke at det har ligget en boplass i området, tvert imot
viser både dyrkningslag og gravminne at det har det
sannsynligvis gjort.
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EN STEINKONSENTRAS)ON FRA
ROMERTID/FOLKEVANDRINGSTID
Sammen med kulturlagene under gravminnet fremkom
det også en steinkonsentrasjon (igoooo6). Steinkonsen-
trasjonen lå plassert på dyrkningslaget som også grav-
røysa var anlagt på, og rundt den lå kulturlag som er
beskrevet ovenfor. Det samme laget lå også mellom stei-
nene, men var her svært tynt. Det var imidlertid ingen
sporetterkulturlagetundersteinkonsentrasjonen,ogde
stratigrafiske forholdene viste dermed at den enten har
vært eldre enn eller samtidig med aktivitetene som laget
varsporetter.Deøvrigestratigrafiskeforholdenepåloka-
litet indikerte det siste.

Steinkonsentrasjonen utgjorde et noe ujevnt, men
klart avgrenset område med steiner plassert ved siden
av hverandre i et ca. o,7 x i,4 meter stort parti. Steinkon-
sentrasjonen var orientert nordvest-sørøst, og steinene
hadde diametre fra 4 til 2o cm. Fire av steinene var skjør-
brente. I steinkonsentrasjonens nordvestre side var den
muligens markert med flere større steiner som lå nær-
mest i en halvsirkel, de to største hadde en diameter på
omkring o,7 meter. Det er imidlertid mer sannsynlig at

plasseringen av disse steinene var tilfeldig, og at de til-
hørte gravrøysas kj erne.

Under utgravningen av steinkonsentrasj onen ble det
funnet til sammen tolv keramikkskår og ett fragment
av brent leire spredt i kulturmassen mellom steinene

(C57654`9 og io). Fragmentet av brent leire er så kraftig
brent på en side at leiren er glasert. Keramikkskårene er
slitte og fragmenterte, men kommer fra to forskjellige
kar; ett såkalt bordkar og ett kokekar. Ett av skårene fra
bordkaret er et randskår hvor godset har en tykkelse på

3,5 mm, Øvrige skår fra karet har en tykkelse på 5 mm.
Skårene fra kokekaret har en tykkelse på 7-8 mm, og på
etterdettydeligeavtrykkavstrå`gresssomtroligharlig-

getrundtkaretførbrenning.Kvalitetenpågodsetdaterer
kokekaret til eldre jernalder, mens skårene fra bordka-
ret nærmere bestemt kan dateres til romertid`folkevan-
dringstid.

Da steinkonsentrasjonen ble avdekket, ble den tolket
sommarkeringavengrav.Underdenvidereundersøkel-
sen fremkom imidlertid ingen informasjon som kunne
støtte en slik tolkning. Det fremkom heller ikke annen
informasjonsomkunnefortellenoeomhvilkenaktivitet
steinkonsentrasjonen var et resultat av. Den var likevel

påfallende,ogdetvurderessomlitesannsynligatdenvar
tilfeldig.Enmuligtolkningeratdenvarsporetterrituelle
handlinger utført i forbindelse med konstruksjonen av

gravminnet. Den kan for eksempel ha markert en rituell
grav for personen som gravrøysa ble bygd som et minne
over, men i så tilfelle kunne man kanskje ha forventet å
finne gravgaver av samme type som ville vært lagt ned i
en vanlig grav. Steinkonsentrasjonens funksjon kan der-
for ikke bestemmes. De stratigrafiske forholdene viste

imidlertid at den har vært samtidig med aktiviteten som
kulturlagrestenesomerbeskrevetovenfor,varsporetter,
og at den ble anlagt kort før gravminnet ble konstruert.

SPOR ETTER DYRKNING I
FØRROMERSK IERNALDER / ROMERTID
Under gravminnet, steinkonsentrasjonen og rester av
kulturlag lå det et lag som er tolket som spor etter dyrk-
ning. Laget fortsatte også ut fra gravrøysa, men som et
resultat av nedpløying i nyere tid ble det her gradvis tyn-
nere før det forsvant ut mot kanten av det åpnede områ-
det.  Laget hadde derfor en varierende dybde, men på
det tykkeste var det 3o cm. Det besto av gråbrun, svakt
humusblandet fin sand med grus og spredte steiner med
diameter opptil omkring i5 cm.

Lokalitet go lå i hellende terreng med toppen av Raet
omkring i5 meter mot Øst, og erosjon kan derfor ha ført
tilenvissforflytningavmasseneidyrkningslaget.Detvar
imidlertidingenobserverbaresporpåatdettehaddevært
tilfellet.Uansettvistelagetsporetterdyrkningiområdet,
ogdetharliggetpåsammestedsidenromertid`folkevan-
dringstid da det ble forseglet av gravminnet.

Det er foretatt en Ci4-datering på trekull av hassel

(Cory!us)  fra  dyrkningslaget.  Denne ga  kalibrert  alder
i4o7-i3i6 f.Kr. (UBA-i82i2), det vil si eldre bronsealder.

Som det vil bli beskrevet nedenfor, er imidlertid en koke-

grop som fremkom under dyrkningslaget, datert til den
siste delen av førromersk jernalder (TRa-ig54), og angir
dermed stratigrafisk en terminLts post qLiem for dyrknings-
aktiviteten. Trekullet som ble datert, representerte der-
for eldre aktivitet på stedet, og var ganske sikkert pløyd
opp under dyrkning. Ytterligere en Ci4-datering har vist
spor etter dyrkning i førromersk jernalder. Denne ble
utført på ett byggkorn (Hordcum "lgørc) som ble funnet
sammen med keramikk-konsentrasjonen i gravminnet,
og ga kalibrert alder 346-i66 f.Kr. (UBA-i7473). Daterin-

geneindikereratperiodenmellomgravningavkokegrop
og oppdyrkning av området har vært kort.

Dyrkningen som laget under gravminnet var spor
etter, synes dermed å ha blitt tatt opp en gang i det 2.
århundre før Kristus. Over hvor lang tid det så har blitt
dyrket, kan ikke bestemmes, men dyrkningen opphørte
da gravminnet ble anlagt på stedet i romertid, eller muli-

gens så sent som i folkevandringstid.

EN 0VN FRA FØRROMERSK /ERNALDER
På lokalitet si ble det avdekket rester av en ovn (isiooo4).
Den ble påvist i flaten gjennom et noe ujevnt, kvadratisk
fyllskifte som målte o,96 x 2,45 meter. Det viste seg imid-
1ertid at formen i stor grad var et resultat av utpløyde
masser, og at selve ovnen besto av en svakt oval nedgrav-
ning som i flaten målte 62 x 82 cm. Den var 44 cm dyp,
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Figur 264:
Steinkonsentrasjon (1900006) som fremkom under gravrøysa.
Foto: E ] 8-pros/.ckte!.

Figur 265:
Oversikt over en av profilene i gravrøysa hvor dyrkningslaget er markert med hvite piler.
"ustrasjon.. Line Grind%sa.
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Figur 266:
Spor etter ovn, før og etter utgravning.
Foto: E18-prosjektet.

Lokalitet 90
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2810015, cal  BC 504 -399

(2384 ±20 BP, UBA-18208)

Brun, feit humus og sand med brent leire.

Mørkbrun humus og sand med noen
kullfragmenter og brent leire.

Gråbrun humusholdig sand.

Rødbrun, brent leire.

I
H
H

Ei_i

Gul sand.

Brunrød grus og sand.

Grågul, siltig  leire.

Stein/utrast stein.

H          Mørkbrun/rødbrun,spettetbrentleire,kullogsand.                          ©           MakrofossH

Figur 267:
Ovnen tegnet i plan og profil.
Jlltt§ms/.on:ToneWikstrøm.
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med skrå sider og flat bunn. Fyllmasser i nedgravnin-

gen besto av brun, fet, sandblandet humus med en del
fragmenter av trekull og brent leire. Særlig topplagene
inneholdt brent leire, og dette kan ha representert rester
av en overbygning eller kuppel som har kollapset. Mot
nordnordvestvarnedgravningenavgrensetmotenstørre
stein som hadde en diameter på omkring 6o cm. Steinen
var også synlig i flaten. Et tynt lag med fragmenter av tre-
kull og brent leire som lå langs og delvis under steinen,
viser at den på et eller annet tidspunkt har blitt flyttet
noen få centimeter, og at overliggende masse har drys-
set ned i hulrommet som ble dannet. Det er sannsynlig
at dette var et resultat av pløying i nyere og moderne tid,
og ikke hadde noen sammenheng med bruken av ovnen.

Tremikromorfologiskeprøverfrafyllmasseneiovnen
eranalysertavRichardMacphailviklundetal.itrykk),og
dissevisteatovnentroligharværtbruktiflereomganger,
overnoetid.Devisteogsåatleireniovnenharværtmagret
med sand, og trolig har vært lokal. Ifølge Macphail synes
leiren å være identisk med materiale som var anvendt
i en ovn som ble undersøkt på lokalitet 5i ¢f. Mjærum i
trykk b). Temperaturene i ovnen har vært moderate, og
Macphail foreslår at den muligens kan ha vært brukt til
tørking av korn. Han påpeker imidlertid at denne tolk-
ningen vil måtte støttes av funn av makrofossiler i ned-

gravningen; hvis ovnen hadde vært en korntørke, er det
rimelig å forvente at rester av korn var bevart i fyllmas-
sene.Vedflotteringavtremakrofossilprøverherfrabledet
imidlertidikkepåvistmaterialeavnoeslagviklundetal.i
trykk),ogtolkningenerdermedmindresannsynlig.

Ett fragment av brent leire fra ovnen er analysert ved
Kontoret f6r Keramiska Studier. Resultatet sammenfaller
med Macphails konklusjoner, og viste at leiren var mel-
lomgrov og utsatt for temperaturer på mellom 6oo og
7oograder,ogtroligharværtdelavenlavtemperaturovn.
Detbleikkeobservertsporettermetallerellerorganiske
forandringer. Analysen kunne ikke avgjøre om leiren
hadde vært del av en kuppel eller overbygning i ovnen,
men utelukker det ikke (Brorsson 2oii).

Strukturen er derfor tolket som rester av en ovn som
muligensharhattenkuppelelleroverbygningavleire.Den
har ikke vært knyttet til noen form for produksjon eller
bearbeiding av metall, eller annen aktivitet som har krevd
høye temperaturer. Derimot har temperaturen i ovnen
værtmoderat,ogkanmuligenshaværtknyttettilhushold-
saktivitetersomforeksempelmatlaging.Trekullavhassel

(Coy!us)framassersentraltinedgravningenerci4-daterttil
tidlig førromersk jernalder ftal. 5o4-39 9 BC, UBA-i82o8).

Under ovnens utpløyde masser lå en mindre ned-

gravning som ikke kunne erkjennes i flaten. Den målte
28 cm i flaten, og var 25 cm dyp i profil. Dens funksjon
harikkekunnetbestemmes.Nedgravningenlåimidlertid
bare 3o cm sørøst for ovnen, og ble under utgravningen
antatt å ha en sammenheng med denne. En Ci4-datering
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har derimot vist at den mindre nedgravningen var et
resultatavaktivitetiyngrebronsealder(kal.8oi-78oBC,
UBA-i82og),ogvarsporetteraktivitetsomfantstedflere
hundre år før ovnen ble anlagt.

KOKEGROPER FRA
FØRROMERSK TERNALDER
Det ble avdekket spor etter tre kokegroper i løpet av
undersøkelsene, to på lokalitet si (isiooo2 og isiooo3)
og 6n på lokalitet go (igoooii). Kokegropen på lokali-
tet go lå under dyrkningslaget som gravminnet på loka-
litetenvaranlagtpå.Ikokegropenevardetbevarttrekull,
skjørbrente steiner og noe fyllmasse. Fra alle er trekull
av or (AhLis) Ci4-datert til førromersk jernalder, koke-

gropene på lokalitet si til den midtre delen av perioden
(kal.  385-2io  BC,  TRa-ig49  og kal.  36o-igo  BC, TRa-
ig5o), og kokegropen på lokalitet go til den senere delen
av perioden (kal. ig7-io5 BC, TRa-ig54).

Em stejrikorLserttr¢s/.on, ett j`dstcd og eri nedgr¢vnjrig

medukjentfunksjonfraeldrebronsealder
Den eldste aktiviteten det ble påvist spor etter i løpet
av undersøkelsene, stammer fra eldre bronsealder. To
strukturer på lokalitet go og 6n på lokalitet si er datert til
denneperioden.Ingenavstruktureneharimidlertidvært
samtidige, og aktiviteten på stedet synes å ha vært svært
sporadisk i denne perioden.

Enavstrukturenevarensteinkonsentrasjon(igoooi5)
som ble avdekket drøye to meter nordvest for gravrøysa

på lokalitet go. Steinkonsentrasjonen fremkom under
dyrkningslaget som gravminnet var plassert på.  Den
hadde en noe ujevn form i flaten, med største mål i,7
meter, og med steiner med diameter fra 5 til 4o cm. Det
var et noe ujevnt og diffust fyllskifte fra undergrunn til
massen mellom steinene.

Steinkonsentrasjonen ble etter avdekking tolket som
engravmarkering,menennærmereundersøkelseavkref-
tetdette.Etterfjerningavsteineneiflatenfremkomdetet
klartavgrensetfyllskiftemedavlangform.Dettevisteseg
å være en nedgravning som målte o,44 x i,7 meter og var
o,36 meter dyp. Den hadde skrå sider og noe avrundet,
spiss bunn, og i den trekullblandede fyllmassen i ned-

gravningen lå det både ubrente og brente steiner. Det var
ikke mulig å bestemme hvilken aktivitet nedgravningen
varsporetter,menbådetrekullogbrentesteinerindikerte
at den har vært knyttet til bruk av ild. En Ci4-datering av
trekullavhassel(Coty!us)framasseneinedgravningenhar

gitt kalibrert alder i6o5-i456 f.Kr. (TRa-ig56).
Ytterligere en struktur (igoooi6) som fremkom under

dyrkningslagetpålokalitetgo,oghalvveisundergravmin-
net,varfrasammeperiode.Nedgravningensfunksjonhar
ikkesikkertkunnetbestemmes,menfyllmassevarblandet
medsteinerhvoravenkeltevartydeligskjørbrente,ogden
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Figur 268:
Kokegropen som ble avdekket under dyrkningslaget, ses her foran steinkjernen i gravrøysa. Nederst er den ferdig dokumentert.
Foto:E18-prosjektet.
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Figur 269:
En kokegrop på lokalitet 81 ferdig dokumentert.
Foto..EI8-prosjcktct.
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Figur270:
Steinkonsentrasjon 1900015 under utgravning.
Foto:E18-pros/.ektet.
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varmuligensresteravenkokegrop.Trekullaveik(QuercLis)
erci4-datertmedkalibrertalderi255-ii2of.Kr.qra-ig56).

Til slutt ble det undersøkt et ildsted på lokalitet si

(isioooi).Basertpåobservasjonerifeltkunneimidlertid
funksjon ikke bestemmes, og det var først ved analyse
av en mikromorfologisk prøve at strukturen ble identifi-
sert som et ildsted. Analysen viste at massene i ildstedet
hadde gjennomgått en komplett organisk omdannelse

(Viklund et al. i trykk). Ildstedet hadde en rektangulær
form i flaten, hvor det målte 68 x 2is cm. Det var 2o cm
dypt med fyllmasse av kompakt, brun, humusblandet
silt;sand med noe grus og småsteiner, dog uten obser-
verbart trekull. Det fantes likevel fragmenter av trekull i
en makrofossilprøve som ble tatt fra ildstedet, og trekull
av selje (S¢jix) fra denne er Ci4-datert med kalibrert alder
i428-i386 f.Kr. (UBA-i82o7). Ildstedet lå også delvis under

en kokegrop som er Ci4-datert til førromersk jernalder

(kal. 377-i82 BC, TRa-ig5o).

AKTIVITETSSPOR FRA SEN
ROMERTID ` FOLKEVANDRINGSTID
Gravminnet på lokalitet go ble anlagt i romertid eller
muligens  så  sent  som i folkevandringstid.  Det var få
andre spor etter aktivitet i disse periodene på områdene
sombleundersøkt,mentoCi4-dateringerfralokalitetsi
har vist at det var noe aktivitet her mot slutten av romer-
tid eller i tidlig folkevandringstid. Dateringen er utført

på materiale fra en struktur som er tolket som et mulig
stolpehull. Trekull av or (A]rms sp.) fra dette har gitt kali-
brert alder 387-53o e.Kr. (TRa-ig53). Den andre daterin-

gen kommer fra en mindre nedgravning hvis funksjon
man ikke har kunnet bestemme. Trekull av or (A!rms sp.)
fra fyllmassen her har gitt en kalibrert datering til 344-

5o3 e Kr. (TRa-ig52).

OPPSUMMERING OG DISKUS)ON
Lokalitetene si og go lå med en innbyrdes avstand av
ca. 3o meter, i et rikt kulturlandskap langs Raveien. Det
blepåvistsporetteraktivitetibronsealderogieldrejern-
alder.

Denyngsteaktivitetsfasenvarrepresentertvedetgrav-
minne som ble undersøkt på lokalitet go. Dette var en
rund, jordblandet steinrøys som ikke tidligere har vært
åpnet. Den hadde en diameter på omkring 7,5 meter og
var opptil i,4 meter høy. Boplassmateriale som tidligere
har vært avsatt på stedet, synes å ha vært anvendt som
fyllmasse i røysa. Stratigrafiske forhold samt keramikk-
skår som fremkom i og også under røysa, daterer den til
romertid,ellermuligenssåsentsomtilfolkevandringstid.

Detbleikkeavdekketgraverigravminnetsomsyneså
ha vært en kenotaf. En kenotaf viser at selv om den døde
fysisk ikke kunne gravlegges i nærheten av det som tro-
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ligharværthansellerhenneshjem,vardetlikevelviktig
for de etterlatte å markere personens overgang fra livet
til døden. Keramikkskår funnet i røysa samt rester av
kulturlag og en steinkonsentrasj on som fremkom under
røysa, viste muligens spor etter ritualer utført i forbin-
delse med dette. Gravminnet kan dermed være med på
å belyse problemstillinger knyttet til tankemønstre og
ritualer i det forhistoriske samfunnet.

Underkulturlagresteneoggravrøysafremkometdyr-
kningslag. Trolig var dette spor etter en dyrkningsakti-
vitet som ble tatt opp i slutten av førromersk jernalder,
kanskje nærmere bestemt en gang i det andre århundre
før Kristus. Hvor lenge det har vært dyrket på stedet, kan
ikke bestemmes, men aktiviteten opphørte da gravmin-
netbleanlagtiromertid`folkevandringstid.Detsynesfor
øvrig å ha gått forholdsvis kort tid mellom den siste dyr-
kningssesongen og etableringen av gravminnet.

Spor  etter  ytterligere  aktivitetsfaser  på  stedet  ble
avdekket under dyrkningslaget. Blant disse var en koke-

grop fra siste del av førromersk jernalder. Det ble også
avdekkettostrukturersombeggeerdaterttileldrebron-
sealder, men som ikke har vært samtidige. Den ene var
en mindre nedgravning med ukjent funksjon, mens den
andre var en konsentrasjon med steiner som dekket en
mindre nedgravning. Dennes funksjon kan heller ikke
bestemmes, men skjørbrente steiner i begge strukturer
indikerer at de har vært knyttet til bruk av ild.

Pålokalitetsifremkometildstedsomogsåerdaterttil
eldre bronsealder, samt spor etter aktivitet i førromersk

jernalder. Blant disse var rester av en lavtemperaturovn
som kan ha vært knyttet til matlaging eller andre hus-
holdsaktiviteter.Itilleggbledetundersøkttokokegroper
fra denne perioden. På lokaliteten er i tillegg to struk-
turer -ett mulig stolpehull og en mindre nedgravning
hvis funksjon ikke har kunnet bestemmes -datert til
sen romertid ; tidlig folkevandringstid, mens en mindre
nedgravningvistesporetteraktivitetiyngrebronsealder.

Sporeneetterforhistoriskaktivitetpådetoundersøkte
lokalitetene var ikke omfattende i antall, men bidrar like-
vel med viktig informasjon om aktivitet på stedet gjen-
nom en periode på omkring 2ooo år. I bronsealder synes
aktiviteten på stedet å ha vært sporadisk, og de påviste
strukturene kan ikke knyttes til en mer eller mindre per-
manentbosetning.Iførromerskjernalderindikererimid-
lertid både rester av en ovn, kokegroper og ikke minst
spor etter dyrkning at det ganske sikkert har ligget en
boplass i umiddelbar nærhet. Ikke minst er påvisningen
avdyrkningpåmorenemasser,nestenpåtoppenavRaet,
interessant.Detteviseratdetogsåharblittdyrketiområ-
denehvordetijernalderbleanlagtsåmangegravminner.

Hvor lenge det har blitt dyrket på stedet, kan ikke tid-
festes nærmere, men trolig har aktiviteten strukket seg
overminstettårhundreellerkanskjetoførdetbleanlagt
et gravminne på den dyrkede marken.
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Detteutelukkerselvfølgeligikkeatdetfortsattharblitt
dyrket i området, men eventuelle spor etter slik aktivitet
i senere perioder ble ikke påvist under disse undersøkel-
sene.Gravminneterlikevelindikasjonpåatdetharligget

en bosetning i området også i romertid. Undersøkelsene

gir derfor små, men viktige brikker til tolkninger rundt
bosetning og romlig organisering på Raet i forhistorisk
tid.

KATALOG

Køtø]og øv Ljne Grjndkåsø og Chrfstj¢ti Løchseri Rødsmd
C57653;1-18

Funn og prøver fra lokalitet 81.

1 ) Brerit !cire. Vekt: 105 g.

2) Brent leire. Tapt.

3-7) Trekullprøver.
8-13) MøkroJossf!prøiJer. Unr. 11 utgår.

14-15)Utgår.
16-18)Prøver,/.ordmjkromor/ologj.

C57654`1-47

Funn og prøver fra lokalitet 90. Materialet har blitt
sortert ut fra kontekst.

Funn og prøver fra gravrøys (190000):

1) 320 skår av to uornerte !ejrkør, trolig kokekar, magret
med knuste bergartskorn og glimmerstein. Hovedsa-
keligfraettkar,menblantannetettrandskårskiller
segfraandrerandskårfrakonteksten.Funnetsentralt
igravrøysa.Sjumindre,uklartavgrensedekonsentra-
sjoner med skår har fått funn-nr. 2900036-2900040
og 2900045-2900046. Trolig intensj onelt knust og
sammenblandet før nedleggelse. Vekt: 5 5 2,62 g.

2) Seks skår fra et uornert kokek¢r av keramikk hvor
veggen har hatt en tykkelse på 5,2 mm. Godset har en
svartkjernesomindikererbrenningunderforholdsvis
lav temperatur med liten tilførsel av oksygen. Leiren er
magret med glimmerstein og trolig sand. Vekt: 9,25 g

3) Sju skår fra et uornert kokekør av keramikk. Leiren
er magret med knuste bergartskorn og glimmerstein.
Vckt: 8,92 g.

4-5 ) Utgår.
6) Trekullprøve.
7) Makrofossilprøve.
8) Pollenprøve.

Funn og prøver fra en steinkonsentrasjon (1900006):

9) Elleve uornerte, slitte skår av keramikk fra to kør. Ett
randskår stammer fra et bordkar med godstykkelse

på 3,5 mm. Øvrige skår fra karet viser imidlertid en
tykkelse på 5 mm. I tillegg finnes skår fra et kokekar
med en tykkelse på 7-8 mm. Ett skår har tydelige
avtrykk av strå`gress. Vekt: 16,78 g.

10) Ett fragment av brent !ejre. Fragmentets ene side er så
kraftig brent at leiren er sintret.
Vckf: 6,65 g.

11)Makrofossilprøve.

Funnogprøverfrakulturlagrester(1900018,1900020
og 1900023):

12-3 3) 49 skår av lejrkør. Skår, hvorav 4 randskår,
fra såkalte kokekar ¢f. Bøe 19 31). Flere skår har en
oransje farge som indikerer brenning under høy
temperatur, muligens med tilførsel av oksygen. Leiren
ermagretmedknustebergartskorn.Vckt..105,32g.

34) Utgår.
35)Trekullprøve.
36) Utgår.
37)Makrofossilprøve.

Prøver fra dyrkningslag (1900007) :

38) Makrofossilprøve.
39-41 ) Pollenprøver.
42-43)Prøver,/'ordmikromor/o!ogj.

Prøverfrastrukturerunderdyrkningslaget:

44+46) Trekullprøver.
47) Makrofossilprøve.
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Kokegroper og nedgravning med
kull og dyrebein fra bronsealder
ogførromerskjernalder.
Steinsrud (1ok. 91 og 92)

EI!en Mørgtt?the Stom4sten, KwltLtrhjstortsk mwseum, Unjversjtetct t Os!o

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
På Steinsrud -gnr. 67, bnr. i -i Stokke kommune ble det
i perioden 26. juli-i. august 2oio undersøkt to mindre
lokaliteter, lokalitetene  gi  og  92  (id iio3ig  og iio3i6).

Lokalitetene ble påvist i forbindelse med Vestfold fyl-
keskommunes registrering for gang- og sykkelvei langs
Stokke Ravei i 2oo7 (Lia 2oo7b), og ble da nummerert

3-o7 og 4-o7. Utgravningene ble foretatt av Ei8-prosj ek-
tet Gulli-Langåker og gitt lokalitetsnumre gi og 92 for å

passe inn i prosjektets dokumentasjonssystem. Det ble
totalt undersøkt 39o m2 i dyrket mark (Storrusten 2oii).

Lokalitetenelåmedenavstandpåca.7ometerneden-
forraryggen.Herbledettotaltavdekketfirekokegroper;
ildsteder, en nedgravning med kull og brente dyrebein
samtfirenedgravningermedukjentfunksjon.Åttestruk-
turer ble avdekket på lokalitet gi, mens kun 6n kokegrop
ble avdekket på lokalitet 92. Alle strukturene var grunne
ogdelvisutpløyde.Åtteci4-dateringertidfesteraktivite-
ten på de to lokalitetene til tidsrommet fra eldre bronse-
aldertilførromerskjernalder.

Detbleikkepåvistnoensammenhengmellomlokali-
teteneogdetutpløydegravfeltetsomharliggetsørøstfor
undersøkelsesområdet. Strukturene tolkes som spredte
sporetterbosetningfrabronsealderogførromerskjern-
alder på Raet.

Gjenstandsmaterialet består av ca.  6o gram brente
dyrebeinfranedgravningenpålokalitetgi.Detblefunnet
ettleirkarskårpåsammelokalitet.Skåretvarfrafyllmas-
sentilenkokegrop.Detertotaltanalysertellevenaturvi-
tenskapeligeprøvermedhenblikkpåvedart,makrofossil

ogjordkjemi;-fysiologi.Etliteantallprøveravdyrebeina
er artsbestemt. Totalt er det utført fem radiologiske date-
ringer på trekull fra de to lokalitetene, og tre dateringer
er utført på bein. Materialet er sortert etter to museums-
nummer, ett for hver lokalitet, henholdsvis C57676 for
lokalitet gi og C57677 for lokalitet 92.

BELIGGENHET 0G TOPOGRAFI
Lokalitetenelåpåenflatlendtterrasseidyrketmarkned-
enfor raryggen, på østsiden av Eis og Stokke Ravei. Vest
forRaveienogEisfallerlandskapetbrattmotendalgang,
mens terrenget øst for lokalitetene stiger svakt opp mot
raryggen.Lokalitetenelåca.45omvestnordvestfortunet

på Steinsrud. Undergrunnen består av delvis sorterte
brungrå til gulbrune sand- og grusmasser med enkelte
stein og innslag av silt.

KULTURHISTORISK KONTEKST
Langs raryggen er det kjent mange gravminner, og tett-
heten av andre kulturminner er stor, flere finnes i nær-
området der lokalitetene  gi  og  g2  har ligget  (fig.  272).
Ei8-prosjektet  undersøkte  en  gravrøys  fra  romertid`
folkevandringstid (id i22o3i5), dyrkningsspor fra førro-
merskjernalder|romertid(idio4i56)samtaktivitetsspor
fra førromersk jernalder og bronsealder (1ok. 8i og go),
bareca.i2omnordforlokalitetgi(Grindkåsaitrykkd).Et
størreoverpløydgravfelt(id5i787),derdetvarkjentelleve
steinlegninger og to rundhauger, har ligget ca. ioo meter
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Figur271:
Oversikt over området med lokaliteter.
Foto:KHM/EI8-pros/.ekcct.
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sørøst for lokalitet 92  (Iversen et al.  2oo7;  Lia 2oo7b).

Vestfold fylkeskommune foretok sjakting for å avgrense
dette gravfeltet i forbindelse med registrering for gang-
og sykkelveien i 2oo7, og påviste kullflekker ca. 4o m sør
for lokalitet 92, med mulige forbindelser til gravfeltet (Lia
2oo7b). På vestsiden av eksisterende Ei8-tras6, ca. 55o m
nordøst for lokalitetene, ligger gården Unnerstvedt 66`4,
der det er registrert et annet gravfelt med minst femten
rundrøyser(id222i2)samttolokalitetermedbosetnings-
Spor  (id  io4i58  og  io325).  Tre rydningsrøyslokaliteter

(lok. 39, 4o og 4i (id i22o327, i22o329 og i22o33o)) i dyr-
ket mark finnes også innenfor en radius av ca. 6oo meter.

Det er tidligere gjort mange gjenstandsfunn i nær-
området. Mange av funnene omtales i tilveksten som

gravfunn, men eksakte opplysninger om funnsted og
funnomstendighet mangler. Det er imidlertid plausibelt
at enkelte av gjenstandene stammer fra Steinsrud  67.
Gravfunnene er tidfestet til eldre jernalder-vikingtid.

UNDERSØKELSEN
Mefode

Lokalitetene ble undersøkt ved flateavdekking. Matjor-
denblefjernetmedgravemaskinogundergrunnenrenset
fremmedkrafse.Struktureneblefinrensetmedgraveskje
og digitalt innmålt og deretter snittet og den ene halv-

parten undersøkt. Samtlige strukturer ble dokumentert
i plan og profil med tegning og foto. Det ble fortløpende
samlet inn prøvemateriale fra strukturene for naturvi-
tenskapelige analyser. Begge lokalitetene var små, med
lite stein i undergrunnen, slik at avdekkingen gikk for-
holdsvis hurtig. De to lokalitetene lå nær hverandre, og
undersøkelsene av dem foregikk parallelt.

Kj]dekrjtjkk

A11e strukturer ble avdekket rett under det moderne mat-

jordlaget. Stedvis var matjordlaget tynt (inntil 3o cm), og
det ble her påvist tydelige pløyespor i undergrunnen.
Bevaringsgraden på strukturene var varierende. Da alle

Tabell 41:   Kulturminner i området rundt lokalitetene 91 og 92.

de avdekkede strukturene var forholdsvis grunne, antas
det at de har blitt påvirket av at området har vært pløyd
ogdyrketimodernetid,ogatbarebunneneavanleggene
var bevart. To av strukturene var dessuten skadet av ned-

gravde dreneringsrør.

Strukturer
Totalt ble det avdekket ni strukturer ved undersøkelsene,
ogavdissebleåtteavdekketpålokalitetgi,menskun6nble
avdekketpålokalitet92.Struktureneomfattetfirekokegro-

per,firestrukturermedukjentfunksjonog6nnedgravning
medtrekullogbrentedyrebein.Detbleogsåundersøkttre
muligestrukturersombleavskrevetetterundersøkelse.

Kokegroper
På  lokalitet  gi  ble  det  påvist  tre  kokegroper  (igioooi,
igiooo2 og igiooo3). igioooi lå lengst sør og var skadet
av en dreneringsgrøft. Bredden på den gjenværende delen
av strukturen var ca. 6o cm, og formen oval. Det antas at
strukturen opprinnelig har vært noe bredere og har hatt
en rund form. Dybden var ca. 2o cm. Fyllmassen var mørk

gråbrun og kullholdig med enkelte små skj ørbrente stein,
ogvirketomrotet.Stedvisfantesdetresteravetkullagibun-
nen.Debevartedeleneavstrukturenvargodtavgrensetfra
undergrunnen.Trekullavhassel(Co7yhts)erdaterttilmidten
av bronsealder cal Bc ioo3-g33 (282o±2o, UBA-i8239).

De to andre kokegropene, igiooo2 og igiooo3, lå inn-
tilogdelvisoverhverandre,varforholdsvisstore,ca.i2o-
igo cm i tverrmål, og hadde en oval til avrundet form
med flate bunner, jf. tabell 42. I bunnen av nedgravnin-

genevardetbevartresteravkullagogspredteskjørbrente
stein. Strukturene var i form og oppbygning svært like,
den østlige kokegropen var litt større enn den vestlige,
dybdenhosbeggevarpåio-i4cmoghaddenesteniden-
tisk sand- og kullblandet fyllmasse. Begge strukturene
hadde tynne kullag ned mot undergrunnen, og det ble

påvist spredte skjørbrente stein i og over trekullagene.
Stratigrafienvisteatigiooo2troligharværtanlagtsistav
detokokegropene.ForetattCi4-dateringavbeggestruk-

Kwlt«rmjfme

Rydningsrøys

Bosetningsspor - ett ildsted

Bosetningsspor`aktivitetsområde-ettildsted

Gravfelt

Gravrøys

Rydningsrøys

Rydningsrøys

Kokegrop, bosetningsspor, ovn

Utpløyd gravfelt

Gård

Unnerstvedt 66`4

Unnerstvedt 66`4

Unnerstvedt 66`4

Unnerstvedt 66;4` Ospelund 66;24

Steinsrud 67`12

Unnerstvedt 66`4

Unnerstvedt 66`4

Steinsrud 67`1

Steinsrud 67`1

JdAskebddcr.     Periode

Ikke berørt

Ikke berørt

BA| TXT |FVT

Sen MA ; nyere tid

Nyere tid

FRJ'BA

lkke berørt
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Figur 272:
Lokalitetene 91 og 92 med tilstøtende kulturminner.
lllustrasjon:Tonewikstrøm,KllM|E18-prosjektet.
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Figur 273a:
Lokalitetene etter avdekking.
J!!ustnøsjonTormWikstrøt'n,KHM/E]8-pros/'cktct.
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Figur 273b:
Lokalitetene etter avdekking.
lllustras)onTom"kstrøm,KHM|E18-prosjekfet.

110



K{)K+`.GROPE`jR   OG   NEDGRAVNING   MF.D   Kul.L   {3l~j   r3yRE±3t  !N   {LOK.   tjl   ot;   92)

turer. Fra igiooo2 er trekull av hassel (Coyjus) datert til
overgangenbronsealder`førromerskjernalder,tilcal.BC

538-4io (2425±28, UBA-i8575), mens trekull av or (Ajriws)
fra struktur igiooo3 er datert til førromersk jernalder,
cal. BC 362-2io (222i±2o, UBA i824i). Dateringene indi-

kerer dermed at igiooo2 er eldst, altså motsatt av det de
stratigrafiske forholdene antyder. Da trekullet fra begge
strukturer er av tre med lav egenalder og ikke kan for-
klareuoverensstemmelsenmellomstratigrafiogdaterin-

ger,antasdetatanleggelsesrekkefølgensombleobservert
ifelt,erriktig,ogatdiskrepansenskyldesomrotettrekull
som følge av aktivitet.

På  lokalitet  92  var den  ene  avdekkede  strukturen

(ig2oooi)  bunnen  av en nesten bortpløyd  kokegrop,
eventuelt et ildsted, med kun 2-4 cm av et kullag bevart
i sentrum. I plan fremsto strukturen som et mørkt, kull-
og grusholdig fyllskifte som ved snitting viste seg å være
en grunn nedgravning med rester av et trekullag. Et fåtall
små og spredte skjørbrente stein ble påvist i tilknytning
til kullaget. Den opprinnelige størrelsen på strukturen
ble estimert til ca. i35 cm i diameter. Fra kullaget er det
datert trekull av or (A!nus) til førromersk jernalder, cal.
BC 357-2o4 (22oi±25, UBA-i8237). Dateringen indikerer

at ig2oooi er fra samme bruksfase som kokegropene på
lokalitet gi.

Nedgrwnjng med trekull og brentc dyrcbejn
På lokalitet gi ble det avdekket en liten fordypning med
kull og brente bein (igiooo7). Den var ca. 4o cm i dia-
meter og ca. io cm dyp, forholdsvis flatbunnet og med
ujevnesider.Fyllmassenbestoavtrekullogfragmenterte
brentebeinsamtsand.Detbleikkegjortgjenstandsfunn
i fyllmassen. De naturvitenskapelige prøvene har vist at

strukturen inneholdt beinrester fra storfe og sau`geit, et
forkulletbyggkornogetfragmentavhasselnøttskall.Fra
nedgravninger er det aldersbestemt dyrebein av storfe,

pattedyr og sau`geit til BC 4o2-369  (UBA-i853o, i853i,
i8537),(tabell43).Trebeinprøvererdatertinnenforetkort
tidsrom av eldre førromersk jernalder, og sammenfaller
med dateringene til kokegropene i nærheten. Nedgrav-
ningen tolkes som en avfallsgrop, kanskje i forbindelse
med ett eller flere måltider.

NedgwningermedukjerLtfunksjon
Totalt fem nedgravninger (igiooo4, igiooo5, igiooo7,
igiooog  og  igioio)  av varierende  form,  størrelse  og
dybde ble avdekket på lokalitet gi, jf. tabell nedenfor.
Strukturene fremsto i plan som mørkegrå, diffuse fyll-
skifter.  Fyllmassen  besto  av  homogen,  mørkebrun,
humusholdig sand, iblandet en del grus og enkelte stein.
I enkelte av nedgravningene ble det påvist spredt kull. En
trekullprøveavbjørk(Bctu!4)fraenavnedgravningeneer
datert til eldre bronsealder, cal. BC i53o-i46o (3245±22,

UBA i8238). Det ble ikke påvist konstruksjonselementer
som kan belyse hva nedgravningene har vært brukt til.

Funn
Det ble funnet ett udekorert leirkarskår på lokalitet gi.
Skåret var av en mellomgrov type gods med forholdsvis

godt synlige magringskorn av bergart. Fargen på godset
var brunlig med grålig kjernegods, og det var ca. o,7 cm
tykt.  Skårets største mål var ca.  2,6  cm og litt krum-
met, men formen på karet det stammer fra, kunne ikke
bestemmes. Funnet ble gjort inntil en av kokegropene

(igiooo3),  men  karakteriseres som  et løsfunn  da  det
fremkom i omrotet masse.

Tabell 42:   Strukturer lokalitetene 91 og 92.

Lok.     Smktwmr.

91            1910001

91            1910002

91           1910003

91            1910004

91           1910005

91            1910007

91           1910009

Tothring                     Lengde          BredÅe
Cm

Kokegrop`ildsted       130

Kokegrop ø                140                  122

Kokegrop v                 120                  110

Nedgravningmed     190                   106
ukjent funksjon

Nedgravningmed     -
ukjent funksjon

Nedgravning med     -
kull og brente
dyrebein

Nedgravningmed     63                    60
ukjent funksjon

91           1910010            Nedgravning med      95                      73
ukjent funksjon

9 2          19 20001            Kokegrop

Dta:rrie.ericm     Formi        Pybde

f tate           prof i\ i cm

SideT/kameT

Oval            20                       Avundet

Oval            14                        Avrundet

Rund           10                       Ulike

Uj evn          5-2 2                   Uli ke

23                            Rund           20

40                          Rund          9-10

Rund           16

0val

135                          Rund`          4

ujevn

Bu„r'

Avrun det            Avrundet

Uli ke                      Avrun det`fl at

Skrå`ulike             Spiss

Avrun det             Avru ndet

Avrundet             Flat

flEm
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Figur 274a:
Kokegropene  1910002 og 1910003 på lokalitet 91.

Jjlusms/.on.. To7% Wikstrøm, KHM/E I 8-pros/.gktct.

Figur 274b:
Kokegropene  1910002 og 1910003 på lokalitet 91.
Jllustrm/.oti.. Tonc Wikstrørri, KHM/E I 8-pros/.cktet.
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Figur275:
Nedgravning med brente dyrebein og trekull.
Foto:KHM/El8-pros/.ektet.



r.i8-PROS7EKT±L.l    l-rLll  L!-T.ANG.+KER,   BIND   2

Naturvitenskap
C14-dateringer
Totalt er det datert åtte prøver. Materialet omfatter fire

prøver av trekull fra fire strukturer på lokalitet gi og 6n
trekullprøvefrakokegropenpålokalitet92,itilleggtiltre
dateringeravbrentebeinfranedgravningenmedkullog
brente dyrebein på lokalitet gi. Alle dateringene på tre-
kulleravungttre,medlavegenalder.Prøveneerkalibrert
med oxcal 4.i (Bronk Ramsey 2ooga) og oppgis i teksten
med verdien av ett sigma.

Osteotogi, vedart, makrof tsstt og jordkjemi
Osteologiskeanalysererutførtavsofiaprata(2oii)vedsoci-
etas Archaeologica Upsaliensis, SAU, Uppsala. Totalt er det
analysert 5oi beinfragmenter på til sammen 52,3 gram, alle
fra nedgravningen med kull og brente bein på lokalitet gi.
Totalt ble det samlet inn ca. 6o gram bein, og beina herfra
somikkeeranalysert,erfunnetsomfragmenteriandretype

prøver. Ca. ii % av den totale beinvekten kunne artsbestem-
mes,ogbleidentifisertsomstorfeogsau`geit.Beinfragmen-
tenevarsmåoghaddeengjennomsnittsvektpåca.igrampr.
fragment,hvilketantasåværeårsakentilatgradenavidenti-
fikasjonersåpassliten(Prata2oii).Deflesteavbeinfragmen-
tene hadde en middels forbrenningsgrad, mens i underkant
av2%avfragmentenehaddeenhøygradavforbrenning.

Vedartsanalysene er utført av Thomas Bartholin og
Peter Hambro Mikkelsen (2oii) ved Moesgård Museum,
Århus.Totaltblefemprøveranalysert.Detblefunnettre
fra sju arter løvtrær i prøvene, men det ble ikke påvist
nåletre. Or (A!rms) har opptrådt hyppigst, etterfulgt av
hassel  (Cop;!Lis).  I prøven fra lokalitet 92  er det uteluk-

kende påvist or. Alle stykker av undersøkt treverk stam-
mer fra yngre trestammer og grener.

Makrofossilanalysene er utført av Sofi Ostman (2oii),
Milj6arkeologiska laboratoriet ved Umeå universitet.
Samtlige prøver har gjennomgått hele flotterings- og
analyseprosessen  ved  laboratoriet.  To  prøver  er  fra
nedgravninger med ukjent funksjon, og 6n prøve er fra
nedgravningen med kull og brente dyrebein. Plantema-
terialet fra nedgravningene med ukjent funksjon var
lite, og det ble bare påvist forkullede frø av åkerugress,
melde(Chenopodjwmsp.).Iprøvenfranedgravningenmed
kull og brente dyrebein ble det funnet ett forkullet korn
av bygg (Hordeiim vulgørc), i tillegg til et fragment av has-
selnøttskall (CovltÅs ¢vcnønø) og forkullede frø fra åker-

pilurt`pilurt`hønsegress (P€rsicørjø møcwlosa/!øpøthtJojjø).
Disse vekstene trives på omrotet`nedtrampet mark. Det
erogsåfunnetforkulledefrøavsivaks(Ejeochørjssp.),som
foretrekkeretfuktigeremiljø.Itilleggbledetpåvistfrag-
menter av brent leire i prøven fra nedgravningen med
trekull og brente bein.

De jordkjemiske analysene er utført ved Umeå uni-
versitetets Milj6arkeologiska laboratoriet, av /ohan Lin-
derholm (Ostman 2oii). Totalt tre prøver ble tatt ut av
uflotterte makrofossilprøver. Prøver fra nedgravningene
med ukjent funksjon har litt forhøyede fosfatverdier. De
høyeste fosfatverdiene finnes som forventet i nedgrav-
ningene med kull og brente dyrebein. Verdiene for mag-
netisk susceptibilitet er imidlertid ikke vesentlig høyere
her enn i strukturene med ukjent funksjon. Resultatet
antyder at det brente beinet har blitt gravd ned sammen
med trekullet etter at det har blitt brent et annet sted.

Tabell 43:   Dateringer lokalitetene 91 og 92.

I.ok.           Prø.Jerir.      S.-"ummer     Kontekst

Lok.91      2910009      1910010           Udef.ned-

8ravnin8

Lok.91      2910004      1910001           Kokegrop;

ildsted

Lok.91      2910006      1910002           Kokegrop`

ildsted

Lok.91      2910007      1910003           Kokegrop|

ildsted

Lok.91      2910014     1910007          Nedgravning

med kull'
brente dyreb ein

Lok.91      2910014      1910007           Nedgravning

med kull'
brente dyrebein

Lok.91      2910013      1910007           Nedgravning

med kull'
brente dyrebein

Lok.92      2920001      1920001           Kokegrop`

ildsted

Lab. id     Dater€ rriateriah3

UBA-         Trekullavbjørk (Bctt/!4).

18238       Grein,egenalder2 2

UBA-        Trekull avhassel (Coylus).

18239       Grein,egenalder2  2

UBA-        Trekull avhassel (CorylL#).

18575       Grein,egenalder2 2

UBA         Trekull av or (A!"s).
18241        Grein,egenalder2  2

UBA-        Brent bein av storfe
18529

UBA-

18530

UBA-
18531

Brent bein av pattedyr

Brent bein av geit`sau

UBA-         Trekullavor (A!rius).

18237       Greinegenalders2

I)4teri"gBP

3245±22

2820±20

2425±28

2221±20

2323±26

Auerl stgma

BC 1530-1460

BC 1003-933

BC 538-410

BC 362-210

BC 402-387

AHCT 2 sigm¢

BC 1606-1449

BC 1022-911

BC 748"3

BC 378-205

BC 411-262

2302±26             BC 400-376           BC 405-234

2305±31             BC 402-369           BC 408-232

2201±25              BC 357-204           BC 366-198

114



KOKF,GROPFUR   OG   NEDGRAVNING   MF.D   Kul,l.   OG   l)YRl:BEIN   (I.OK.   910G   92`)

Tabeu 44:  Artsbestemte bein fra nedgravningen med trekull og dyrebein. Lokalitet 91.

Art

Storfe

Sa:ulgeit

Mellomstort pattedyr

Pattedyr

Uidentifisert

Kroppsdd

Fotbein

Ryggvirvler, overarms- og lårbein

Ribbein, hånd/fotbein og lange rørknokler

Lange rørknokler og ubest. beintype

Ubestemtbeintype

Antallfiugmenter

Tabell 45:  Strukturer og funnmateriale lokalitetene 91 og 92.

Museumsnr.    U.-nr     F"m-".3ftlt

C 57676               1                 2910002

C 57676               2                 2910013

C 57676              2                2910014

C 57676               3                2910004

C 57676               3                2910006

C 57676                3                 2910005

C 57676               3                2910007

C 57676               3                 2910009

C 57676               4                2910010

C 57676               4                 2910011

C 57677               1                2920001

St"ktur-nr.

1910002

1910007

1910007

1910001

1910002

1910007

1910003

1910009

1910005

1910005

1910001

Gjens€andsype

Leirkarskår

Bein, brente

Bein, brente

Prøve, kull

Prøve, kull

Prøve, kull`makro

Prøve, kull

Prøve, kull

Prøve, makro

Prøve, makro

Prøve, kull

Fumkotttehst A-ryse

Kokegrop. Funnet er gjort i kanten`fyllmasse.

Nedgravning med kull og dyrebein.                                 xx

Nedgravning med kull og dyrebein                                x, 3 prøver

Kokegrop. Prøven er tatt fra bunnen ved snitting.       x

Kokegrop. Prøveertatt frabunnenvedsnitting.         x

Nedgravning med kull og dyrebein. Prøven er tatt
frafyllmassen.

Kokegrop. Prøven er tatt fra bunnen ved snitting.      x

Nedgravning`grop med ukjent funksjon. Prøven        x
er fra fyllmassen.

Nedgravning`grop med ukjent funksjon. Prøven        x
er fra fyllmassen.

Grop`nedgravning med ukjent funksjon.                      x

Kokegrop;ildsted.                                                                   x

nxrm ' v22222222L -      :  .J . i-"  æ   `,  '10009(3245,22)10004(2820,20)10006(2425,28)10007(2323,26)10007(2305,31)10007(2302,26)10007(2221,20)20001(2201,27) •`    .-`,."       .    =     .u    . 1   =  ...`:j®_-

-^ --
-

^-=--,-
kalitet 91  og 92

2000                        1800                        1600                        1400                        1200                        1000                         800                           600                           400                           200

Calibrated date (calBC)

Figur 276:
Dateringer fra lokalitetene 91 og 92.
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OPPSUMMERING
Totalt ble det undersøkt åtte strukturer på lokalitet gi,
fordelt på tre kokegroper, 6n nedgravning med kull og
dyrebeinsomtroligrepresentererenavfallsgrop,itillegg
til fire nedgravninger med ukjent funksjon.

På lokalitet 92 ble det undersøkt 6n kokegrop. Samt-
ligestrukturervarsterktnedpløyde,ogbarebunnenevar
bevart.

Det fremtrer tre bruksfaser fra lokalitetene. På loka-
1itet gi er en nedgravning med ukjent funksjon fra eldre
bronsealder,mensenkokegroperfrayngrebronsealder.

Resten av de daterte strukturene er fra første halvdel av
førromersk jernalder, og omfatter foruten kokegroper
ogavfallsgropenpålokalitetgiogsådenenekokegropen

på lokalitet 92. Samlet indikerer dateringer og naturvi-
tenskapelige analyser aktivitet i området over et lengre
tidsspenn. En eventuell relasjon mellom lokalitetene gi
og 92 og omliggende lokaliteter har ikke latt seg belyse
arkeologisk,menflereavdateringenesammenfallermed
aldersbestemmelserfranærliggendelokaliteter.Troliger
detheravdekketsporetterforhistoriskbosetningsaktivi-
tet i utkanten av et bosetningsområde på Raet i Vestfold.

KATALOG

Køtø!ogøvEllenMørgtt?thcStorrtister[ogChrjstiønLøchsenRødsrLid

C57676`1-10

Funn og prøver fra lokalitet 91.

1)Udekorertskåravlcjrkør.Godsetergråbrunt`rødbrunt
ifargenogmellomgrovtmagretmedbergartskornog
sand.Noeavflaketpåyttersiden.Stt:0,7cm.Stl:1,8cm.

2) Fragmenter av breritc beiri. Vekt: 56,3 g. Fra 1910007,

nedgravning med kull og dyrebein.
3-8) Kullprøver.
9) Utgår.
10) Makrofossilprøve.
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Prøve fra lokalitet 92.

1 ) Kullprøve.



Dyrehold, fotgrøfter og aktivitetsspor
frabronsealderogjernalderpå
Rørkoll nordre og Russeltvedt
(lok. 47, 48, 93 og 95)
Line Grindkåsa, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

INNLEDNING 0G SAMMENDRAG
Undersøkelsen av lokalitet 47 på Rørkoll nordre 65`7,
lokalitet g3 på Rørkoll nordre 65`24 og lokalitetene 48 og

95påRusseltvedt62`7istokkekommunefantstediperi-
oden i4. juni-i3. august 2oio. Det er lagt ned til sammen
i32dagsverkifelt,ogavdekket4385m2(Grindkåsa2oiib).

Lokalitetene lå med en innbyrdes avstand på opptil
i3o meter. Som følge av den romlige nærheten og fordi
flere aktivitetsspor på forskjellige lokaliteter viste spor
ettersamtidigaktivitet,behandlesdesamlet.Lokalitetene
lå i dyrket mark, og tunet på Rørkoll nordre 65`71igger

4oo meter mot vestnordvest. Gården Russeltvedt ligger
knappe to kilometer mot østsørøst.

Lokalitetene  g3  og  95 ble påvist i forbindelse med
registreringsarbeid knyttet til en planlagt gang-og syk-
kelsti langs Raveien (Lia 2oo7b). På lokalitet g3 var det
registrert en fotgrøft og en kokegrop, mens det på loka-
1itet 95 ble registrert to kokegroper og ett ildsted. Loka-
1itet 93 fikk id iio3i7 i Askeladden, mens lokalitet 95 fikk
id iio320.

Under Vestfold  fylkeskommunes  registrering  ble
lokalitet 47 definert gjennom påvisningen av tre koke-

groper. Lokaliteten fikk id ioo362 i Askeladden (Iversen
et al. 2oo7:i47).

Lokalitet  48  var  en  gravrøys  som  ble  registrert  i
Askeladden i ig74 med id 6i827. Under fylkeskommu-
nens registreringer ble det avklart at ingen spor etter

gravrøysa lenger var synlige i terrenget. Lokaliteten ble
hentet direkte fra Askeladden, og det ble ikke sjaktet på
stedet for å avklare om eventuelle spor etter gravminnet

og grav kunne være bevart i undergrunnen (Iversen et
al. 2oo7:i48; Lia 2oo7b).

Ved undersøkelsen ble det påvist tre fotgrøfter som
viste spor etter gravfeltet fra jernalder. A11e spor etter

gravminne og grav på lokalitet 48 viste seg imidlertid
å være fjernet. Det ble også undersøkt spor etter dyre-
hold i bronsealder, kokegroper fra førromersk jernalder
og fra romertid samt spor etter dyrkning i den seneste
halvpartenavførromerskjernalder.Itilleggerdetpåvist
at det har ligget en form for ovn på stedet i romertid, og
undersøktudefinerbareaktivitetssporfrabådebronseal-
der, førromersk jernalder og romertid. Trolig har stedet
inngåttietstørreboplassområdebådeiførromerskjern-
alder og romertid, og muligens også i eldre bronsealder.

Funn og prøver er katalogisert som C57648-5765o.

BELIGGENHET 0G TOPOGRAFI
Lokalitetene lå i et forholdsvis flatt og åpent landskap
somfallermarkantmotendalgangivestnordvest.Områ-
det er preget av dyrkning, Raveien og Ei8. Lokalitetene

48, 93 og g51å på toppen av Raet, plassert ved siden av
hverandre langs den østre siden av Raveien som i dette

partiet løper parallelt med Ei8. Lokalitet 47 lå på motsatt
side av Ei8, på en lav rygg i det hellende terrenget som
strekker seg ned fra toppen av Raet. Innbyrdes avstand
mellom lokalitetene var opptil i3o meter.

Lokalitet 471å fra 83 til 89 moh., lokalitetene 48 og 931å

go moh. mens lokalitet 95 lå 88 moh. Undergrunnen på
alle lokaliteter består av morenemasser; på lokalitetene
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Figur 277:
Oversikt over landskapet på toppen av Raet. Til venstre i bildet ses lokalitet 47, mens lokalitet 93 ligger til høyre. Bildet er tatt mot nordnordøst.
Fofo:E]8-pros/.ektc[.

118



DYREHol<D,  FOTGRøfi.TER  OG  AKTIVITl::TSSPOR   (l,OK.  47t  48,   93   0Ci   95)

Figur 278:
Oversiktoverlokalitetenesplasseringilandskapet.PåkarteterØvrigeregistrertekulturminneriområdetmerketavmedenlyserefarge.
I!Iwstmsjon: Torw Wiksrrøm.
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48, 93 og 95 av Silt, sand, grus og stein av varierende stør-
relse, og på lokalitet 47 av siltblandet leire iblandet noe

grus og spredte steiner.
Etter den maskinelle avdekkingen ble det observert en

påfallendeforskjellimengdesteiniundergrunnenpåloka-
1itet95.Langsdennordreogvestresidenlådetforholdsvis
mye stein av varierende størrelse, mens det på resten av
området var markant mindre stein. Dette kan muligens
være et resultat av rydding av stedet eller innsamling av
steintilgravminnersomharliggetiområdet.Detvarimid-
1ertid få spor etter steinopptrekk i undergrunnen, og det
er mulig at variasjonen reflekterte en naturlig avsetning.

KULTURHISTORISK KONTEKST
DeundersøkteområdenelålangsRaveien,enferdselsåre
med en stor tidsdybde og som har vært en viktig faktor
i den romlige organiseringen av jernalderlandskapet.
Langs veien er det fremdeles bevart en rekke gravmin-
ner fra jernalder, men omfanget har vært betydelig mer
omfattende før oppdyrking og nedbygging i moderne
tid. Bjørn Hougen skriver i ig37 at en kan «uten en altfor
stor overdrivelse betegne raet som en sammenhengende

hedensk kirkegård» (Hougen ig37). Likeledes utgjør nær-
området rundt de undersøkte lokalitetene et rikt kul-
turmiljø med en rekke kulturminner fra jernalder. I en
omkrets av en knapp kilometer ligger det eller har ligget
både steinlegninger, gravminner, boplasspor og omfat-
tende spor etter dyrkningsaktiviteter. De fleste av disse
har blitt undersøkt i regi Ei8-prosjektet Gulli-Langåker.

UNDERSøKELSEN
Mctodc
De undersøkte områdene lå i dyrket mark, og undersø-
kelsesmetoden var maskinell flateavdekking Of. Løken
et al. igg6). Matjordlaget ble fjernet ved hjelp av grave-
maskin, og undergrunnen fortløpende renset frem ved
bruk av krafser. Alle observerte strukturer ble markert
og digitalt målt inn. Et representativt utvalg ble deretter
dokumentert i plan og profil gjennom fotografering og
tegning.DeØvrigeerbeskrevetiplan.Detblelagtnedi32
dagsverk i felt, og avdekket 4385 m2.

På alle lokaliteter ble det søkt med metalldetektor, men
ingen gjenstander fremkom som kunne settes i sammen-
heng med aktivitet i forhistorisk tid eller middelalder.

Tabell 46:  Registrerte kulturminner i nærområdet til de undersøkte lokalitetene.

Asketadden id    Ku\mrmime                                                                       Gård

51787

104156

110315

110316

110319

22212

100327

100322

100330

100365

61819

12239

100383

Gravfelt med elleve steinlegninger og to gravhauger.      Steinsrud 67`1

Aktivitetsspor fra bronsealder og jernalder.

En gravrøys, dyrkningslag og kokegroper.

En kokegrop fra jernalder.

Aktivitetsspor fra bronsealder og jernalder.

Gravfelt med femten gravrøyser.

Rydningsrøys.

Rydningsrøys fra nyere tid.

Rydningsrøys fra nyere tid.

Aktivitetsområde med fire registrerte kokegroper,
to rydningsrøyser og dyrkningsspor.

Gravrøys.

Gravrøys, dyrkningsspor m.m.

Gårdsanlegg bestående av fossil åker, åkerterrasser

(åkerreiner) , steinstrenger, rydningsrøyser, gravrøy-
ser, hulvei, kullgroper og groper.

Fem gravhauger.

Steinsrud 67`1

Steinsrud 67;12

Steinsrud 67;1

Steinsrud 67|1

Undelstvedt 66|4

Undelstvedt 66;4

Undelstvedt 66`4

Undelstvedt 66`4

Alfheim 65;7

Statens vegvesen
9018|1  (tidligere

Hørdalen)

Statens vegvesen

9018|1  (tidligere Rør-

koll nordre)(tidligere

Fevang nordre)

Hørdalen 23`23

Hørdalen 23`9, 29

Komme»tør

Lokalitet 81, E18-prosjektet Gulli-Langåker

(Grindkåsa i trykk d).

Lokalitet 90, E18-prosjektet Gulli-Langåker

(Grindkåsa i trykk d).

Lokalitet 92, E18-prosjektet Gulli-Langåker

(Storrusten i trykk a).

Lokalitet91,E18-prosjektetGulli-Langåker

(Storrusten i trykk a).

Lokalitet 40, E18-prosjektet Gulli-Langåker

(Storrusten i trykk b).

Lokalitet41,E18-prosjektetGulli-Langåker

(Storrusten i trykk b).

Røysa er trolig fiernet Of. Iversen et
al. 2007:143).

Lokalitet 50, E18-prosjektet Gulli-Langåker

(Mjærum i trykk c).

Lokalitet51,E18-prosjektetGulli-Langåker

(prosjektets undersøkelse omfattet bare en
del av lokaliteten) Of. Mjærum i trykk b).
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Figur 279:
Oversikt over det tilnærmet steinfrie området på lokalitet 95. Bildet er tatt mot sørvest.
Foto:E18-i)ros]ekiet.
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Detblesamletinn58makrofossilprøver,35kullprøver
ogiimikromorfologiprøver.Vedflotteringavmakrofos-
silprøver ble det rutinemessig skilt ut en mindre jord-

prøveforjordkjemiskeogjordfysiskeanalyser.

Kj!dekritjkk

Lokalitetene 93, 48 og 951å langs Raveien, på det samme

jordet og med en innbyrdes avstand av henholdsvis i2
og i3o meter. Sommerens undersøkelser samt tidligere
registreringerharvistatdetharliggetminstfiregravhau-

ger på stedet, men bortsett fra tre fotgrøfter var det ikke
bevart spor etter disse. På lokalitet 93 var det en rekke
spor etter fierning av steiner i undergrunnen. Disse var
stort sett steinopptrekk som var fylt med moderne dyr-
kningsjord, og ble ikke digitalt målt inn eller undersøkt
nærmere. Grunneier Tormod Harm kunne fortelle at det

påig7o-talletforegikketomfattendesteinryddingsarbeid
påjordethvorgravhaugeneharligget,ogdetersannsyn-
lig at gravminnene ble fiernet i forbindelse med dette.

Flere strukturer på lokalitet 93 ble etter avdekking tol-
ket som mulige stolpehull fra en forhistorisk bosetning,
men en nærmere undersøkelse viste at med ett unntak
var også disse spor etter steinopptrekk. Fyllmassen var
imidlertid en annen i de moderne steinopptrekkene, og
de må ha vært resultat av aktivitet i en tidligere periode.
in mulig tolkning er at de var et resultat av sanking av
stein til gravminnene som har ligget på stedet.

Itilleggtilsporettersteinopptrekkbledetpålokalitet

93avdekketflerenedgravningeroglagsomharvistsegå
være av nyere dato. Funksjonen til disse kan ikke bestem-
mes, men har til dels ganske sikkert hatt sammenheng
med steinryddingsarbeidet på stedet.

Naturvitenskap
MAKROFOSSILER  0G  70RDK7EMISKE

OG  -FYSISKE  ANALYSER

Det arkeobotaniske materialet fra til sammen fjorten

prøvereranalysert,ogmaterialeterboplassindikerende.
Også fosfatverdiene i prøvene var forhøyede, og viser en
kulturpåvirkning på stedet (Viklund et al. i trykk). Fem
avprøvenekomfralokalitet47.Deinneholdtrikeligmed
trekull,ogdetbleidentifisertfembyggkorn(Hordcumvuj-

gørc) samt fem kornfragmenter som ikke kunne bestem-
mes nærmere (Cereø!jø indet.). Prøvene inneholdt i tillegg
frøavbringebær(RubLLsidøeus)ogavplantersomopptrer

på oksygenrik og bearbeidet mark. Det ble også identifi-
sert fem frø av våtmarksplanten tjønnaks (Pot4gomcton) i
en prøve fra en kokegrop.

Fralokalitet95erdetanalysertfiremakrofossilprøver.
To er fra en struktur som har vist seg å være et resultat
av dyrehold i bronsealder  (ig5ooi6),  men disse inne-
holdt ikke makrofossiler av noe slag. De markkjemiske
verdiene i prøvene var imidlertid høye. in av de øvrige

prøvene ble tatt fra en kokegrop (ig5ooi4), og i denne
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fremkom det syv byggkorn (HordcLm "lg¢rc) samt frag-
menter av fire korn som ikke kan bestemmes nærmere

(Cereølj4jndet.).Detbleogsåidentifisertgressfrø(Elcochøris
sp., Apjøccøne, Fr4g¢rj¢ vescø og Po¢ccøe). I den siste prøven,

somkommerfraennedgravninghvisfunksjonmanikke
har kunnet bestemme (ig5ooo4), ble det identifisert tre
ubestembare frø samt frø av bringebær (Rwbus jdeøs) og
markfrytle (I.Lizu]4 cømpestrjs). Begge sistnevnte planter

vokserioksygenrikjord.
Fra lokalitet 93 er fem makrofossilprøver analysert,

men fra strukturer eller masser som med ett unntak har
vistsegåværesporetteraktivitetinyereellermodernetid.
Prøvenevistesegdaogsååinneholdeetbeskjedentmateri-
ale.Detbestohovedsakeligavforkulletegranbarfragmen-
ter, men det fantes også enkelte ubrente frø av bringebær
ogåkerugress.Demarkkjemiskeanalyseneharidentifisert
høye fosfatverdier, men disse var som makrofossilene et
resultat av moderne og ikke forhistorisk aktivitet.

TREKULL

Trekullfratrettenprøverervedanatomiskanalysert(Mik-
kelsenogBartholinitrykk).Treprøverkomfrakokegro-

per og 6n fra en nedgravning med ukjent funksjon på
lokalitet 47. I disse var eik (QucrcL.s) oftest representert,
mendetfantesogsåtrekullavor(A!f.Lis),bjørk(BctLijø)og

hassel(Cory!us).Iprøverfrafirekokegroperpålokalitetg5
erdetidentifisertor(A!nLLs)ogselje(Sø!jx),mensdetfrem-

kom et hasselnøttskall (Co7yjus øv.) i en U-formet grøft.

Trekull fra fem prøver fra lokalitet 93 er analysert, og
det er funnet trekull fra et nåletre og fem arter av løvtre.
Trekull fra or (Airms) er hyppigst forekommende, fulgt
av einer Ui/rijpertis), bøk (FøgLLs), bjørk (Bctu!ø) og ask (Fm-

xjnLts). Som for makrofossilprøver har det vist seg at de
fleste trekullprøvene kommer fra strukturer eller lag
som var spor etter aktivitet i nyere eller moderne tid, og
analysene kan dermed ikke fortelle om den forhistoriske
aktiviteten som har funnet sted her. Unntaket er trekull
av or og bjørk fra en kokegrop.

I forhistorisk tid tyder trekullmaterialet på utnyttelse
av en ung edeltreskog hvor grener og yngre stammer er
foretrukket, men hvor større stammer også er anvendt.

MIKROMORFOLOGI

Deterutførttilsammenfiremikromorfologiskeanalyser

Viklund et al. i trykk). En av disse har viset at en grop på
lokalitet47harværtf6retmedleire,mensdetifyllmassen
i gropen ble identifisert materiale fra en ovn av et eller
annet slag. Analysen av fem prøver fra en nedgravning

pålokalitet95harvistatdennevarsporetterdyrehold.

C14-DATERINGER

Det er utført til sammen tjue Ci4-dateringer, og disse
har vist spor etter fem faser med aktivitet. Fire av disse er
knyttettilaktivitetiforhistorisktid:ieldreogyngrebron-
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sealder,iførromerskjernalderogiromertid.Denyngste
fasen knytter seg til aktivitet i nyere og moderne tid.

St"ktwrer og tolkninger -ert oversikt
Pålokalitet47bledetavdekketsporetteretlitekokegrop-
felt med ni kokegroper. I tillegg ble det avdekket 6n grøft
og fire nedgravninger med ukjent funksjon. Seks struk-
turer ble avskrevet.

Det ble registrert til sammen 82 strukturer på lokalitet

g3. Av disse var tre fotgrøfter, 6n var et mulig stolpehull,
ogtovarkokegroper.Funksjonentiltrestrukturerkunne
ikkebestemmes.Hele72strukturervistesegåværevege-
tasjonsspor,sporettersteinopptrekkelleretteraktiviteti
nyere eller moderne tid.

I IØpet av undersøkelsen av lokalitet 95 ble det regis-
trert tjueen strukturer. in struktur har vist seg å være
spor etter dyrehold, tretten var kokegroper og 6n var en
halvsirkelformet grøft. Funksj onen til tre strukturer har
man ikke kunnet bestemme, og tre ble avskrevet.

DYREHOLD I ELDRE BRONSEALDER
På lokalitet 95 ble det undersøkt en struktur som har
vist seg å være spor etter dyrehold i eldre bronsealder

(ig5ooi6).Enstrukturavsammekarakterbleundersøkt
på lokalitet 75, og også denne er tolket som spor etter

dyrehold. Strukturen på lokalitet 75 er imidlertid datert
tilyngre,ogikkeeldre,bronsealder(Grindkåsaitrykkc).

Strukturen hadde en noe uregelmessig, avlang form
i flaten, hvor den målte 2,2 x 3,7 meter. Nedgravningen
hadde skrå sider og avrundet bunn, og var opptil o,48
meter dyp. Matjordlaget på stedet var imidlertid omkring
25cmtykt,noesommedføreratnedgravningenharhatten
opprinnelig dybde på omkring o,7 meter. Fyllmassen var
heterogenmedflerelagsomvaravsattoverhverandre.De
bestoavmørk,fet,silt-ogsandblandethumusmedtrekull-
fragmenter samt enkelte fragmenter av brent leire, og lag
medsandoggrus.Itillegglådetetmarkantlagmedoran-
sje til rød farge sentralt i nedgravningen. Det besto av fet
humusmedfragmenteravtrekull.Ubestembarttrekullfra
fyllmassene er Ci4-datert til i496-i444 BC (UBA-i7548).

Deteranalysertfemmikromorfologiprøverfranedgrav-
ningen. Disse ble samlet inn slik at de dannet en sammen-
hengende søyle gjennom forskjellige lag i dokumentert

profil. Analysene er utført av Richard Macphail, og i sam-
arbeidmedjohanLinderholmsomharutførtjordkjemiske
og -fysiske analyser på prøvemateriale fra strukturen, tol-
ker han strukturen som spor etter sesongmessig bruk av

fiøs;stall (overvintring) på stedet eller i nærheten Viklund
etal.itrykk).Iprøvenevardetmuligåidentifisereminsttre
slikefaser.Lageneinedgravningenbestoavubrentgjødsel
med forkullede strå som kan ha vært rester av dekke eller

Oxca' vR_4.1.5 Bronk Ramsev /20ateUkjentfunksj 10\.  r:5 AtmosDheric dan(47)(UBA-175 ta from  Reimer et al /209)09\. -E=,

-
E=

--

R_ ate Lag under fo røft (93) (TRa-1 58)
L-E-

R_ ate  Ukjent funksj n  (95) (UBA-175 9) --
R_ ate Spor etter dy ehold  (95)  (UBA- 7548))0)1)(47)(TRa-1920)) -=
R_R_ ate U-formet grøateKokegrop(9 (95) (UBA-1844)(TRa-1965) -
R_ ate Kokegrop (9 ) (TRa-1964)

-=i
R_ ate Kokegrop (9 )  (TRa-1962) t-
R_ ate Kokegrop(93 (TRa-1957) -
R_R_R_ ate Kokegrop (9ateKokegrop(9ateUkjentfunksj )  (TRa-1963))(UBA-17474)n(47)(UBA-174 --t=

R_R_ ate Ukjent funksjateKokegrop(4 n  (47) (UBA-174)(TRa-1923)
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Figur 280:
Kalibrerte C14-dateringer fra undersøkelsene. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.
"usms/.on: LjrM Grjndkås4.
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Tabell 47:   C14-dateringer fra undersøkelsene.

I,4b.id.                 PrøverLr.

TRa-1920           2470007

TRa-1921            2470010

TRa-1922           2470016

TRa-1923            2470034

TRa-1957            2930010

TRa-1958           2930024

TRa-1959            2930028

TRa-1960           2930030

TRa-1961            2930041

TRa-1962            2950021

TRa-1963            2950003

TRa-1964           2950007

TRa-1965            2950023

UBA-17470       2470029

UBA-17471        2470005

UBA-17474       2950001

UBA-175 39        247003 3

UBA-17548        2950025

UBA-17549       2950032

UBA-18447        295026

Sf"ktwmr.

1470013

1470001

1470003

1470015

1930041

1930001

1930002

1930002

4930001

1950007

1950006

1950002

1950020

1470019

1470010

1950014

1470016

1950016

1950004

To'kring

Ukjent funksjon

(spor etter ovn)

Kokegrop

Kokegrop

Kokegrop

Kokegrop

Lag i fotgrøft

Lag i fotgrøft

Lag i fotgrøft

Ukjent funksjon

Kokegrop

Kokegrop

Kokegrop

Kokegrop

Ukjent funksjon

Ukjent funksjon

Kokegrop

Ukjent funksjon

Spor etter dyre-
hold

Ukjent funksjon

1950018            U-formet grøft

D4tert mate7i4le

Bjørk (Betula p.). Egen-

alder s 30 år.

Bjørk (Bctu!4 sp.). Egen-

alder S  5 år.

Eik (QucrcLÆ). Egenalder

s 30 år.

Or (Ahus sp.). Egenal-

der S  5 år.

Or (A!rms). Egenalder

s 10 år.

Or (A!"s). Egenalder
s  30 år.

Einer Uunjpc"s commu-
riis). Egenalder s  10 år.

Einer Uunjperus com-

muriis). Egenalder s  5 år.

Einer ULmjpe"s com-

mwriis). Egenalder s 5 år.

Or (Ajrms). Egenalder

s  15 år.

Selje (Sø!ix sp.). Egenal-

der S 2 år.

Selje (Sø!ix sp.). Egenal-

der S  5 år.

Or (A!riws sp.). Egenal-

der S 2 år.

Byggkorn (HordcLtrri

vulgare,.

Byggkom (Hordeum
w'gøre).

Byggkorn (Hordct/m

"lgare).

Hassel (Co7Ius). Egenal-

der ubestembar.

Ubestemt (Jnc!ct.).

Egenalder 3 år.

Ubestemt (Jndct.). Kvist

med bark, egenalder
ubestembar.

Hassel, nøtteskall

(CopJ!us ¢v.). Egenalder
lår.

C14-da.ering

1740±30

1745±30

1740±30

1875±30

2170±30

3235±50

208±30

175±25

225±25

2210±35

2110±35

2285±25

2310±25

2067±24

2064±24

2078±19

3278±29

3200±26

3233±29

K4ltbrer[
d4terirLg I
sj87"

251-337 AD

AD246-335

AD251-337

AD78-210

352-175BC

1605-1437BC

AD 15 23-1660

AD 1668-1949

AD1650-1797

360-206BC

360-206BC

398-263BC

401-381BC

146-44BC

147-43BC

148-51BC

1608-1516BC

1496-1444BC

1525-1454BC

Kallbrert
datering 2
si8m4

AD234-389

AD227-389

AD234-389

AD70-225

362-116BC

1622~1416BC

AD1499-1796

AD1661-1954

AD1642-1955

383-196BC

383-196BC

401-231BC

408-258BC

170-2BC

168-1BC

166-45BC

1628-1466BC

1 51 6-1424B C

1607-1433BC

2934±29                    1211-1057BC         1261-1041BC
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Figur 281:
Påviste strukturer på lokalitet 47.
J!lustrøs/.on.. Tonc Wikstrøm.
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Lokalitet 48 og 93
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Figur 282:
Påviste strukturer på [okalitet 93.
Illustrasjon:Tomwikstrøm.
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Figur 283:
Påviste strukturer på lokalitet 9 5.
JIILÆ;trÆs/.ori: Tone Wiksfrøm og Lit% Grmdkåsfl.
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Figur 284:
Nedgravningen med spor etter dyrehold før og etter snitting.
Foto: KHM,  E 18-pros/.ckfc[.

i2,S



DYRF.HolrD.   F()TGRøt~.'TER   OG  AKTIVI1`T:T£`SPOR   /lj()K.   47.   48,   93   0G   95)

Lokalitet 95
1950016

:-`=I
[-.`_-_`*::_1

EE

Mørkbrun, sandblandet humus.

Gråbrun, grus-og humusblandet sand.

Brunsvart,  svakt humusblandet trekull.

Grå sand.

Trekullfragmenter.

Stein.

Figur 285:
Plan-ogprofiltegningavnedgravningensomvistesporetterdyrehold.
J[luLstr4s/.ori.. Tone Wikstrøm.

D Mikromorfologiprøve.

©      Makrofossilprøve.
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f6r. Det ble også påvist et delvis forkullet gj ødselfragment
av ett tremateriale, noe som kan indikere at oppkuttede

greiner og ris har blitt brukt som f6r. I tillegg lå det i lagene
en del fragmenter av trekull som Macphail foreslår at kan
hasammenhengmedensesongmessigoppryddingpåste-
det. Det ble også observert sand og grus som muligens var
et resultat av naturlig igjenfylling av nedgravningen, eller
kanskjehelleravmenneskersogdyrsaktivitetpåstedet.

Den sesongmessige oppryddingen som Macphail har
dokumentert, indikerer at strukturen har inngått i en
eller annen form for konstruksjon som har vært i bruk

gjennom en viss periode. Dette kan ha vært en innheg-
ning av et eller annet slag. Det er imidlertid også mulig
å tolke nedgravningen som rester av en sentralt plassert
møkkagrop i et fjøs hvor dyrene har stått med hodet mot
veggen ¢f. f.eks. Hvass ig85;  Zimmermann iggg:ii). På

denne måten kan gjødsel samles opp ved vinterstalling
avdyr,forsenereåblispredtpånærliggendeåkre.Detvar
likevel ingen strukturer i området rundt nedgravningen
som viste spor etter en bygning, og tolkningen kan ikke
bekreftes.Imodernedyrketmarkkanimidlertidallespor
etter jordgravde stolper fra forhistoriske huskonstruk-
sjoner være fjernet om de har vært grunt fundamentert.
Kanskje har en grunn fundamentering vært en vanlig
byggeskikk i eldre bronsealder, og en medvirkende årsak
til at forholdsvis få spor etter bygninger fra denne perio-
den har blitt påvist. Uansett er dette en mulig forklaring

påhvorforgjødselharblittsamletiengroppålokalitetg5.

EN HALVSIRKELFORMET GRØFT
FRA ELDRE BRONSEALDER
På lokalitet 95, rett ved siden av nedgravningen som viste
spor etter dyrehold i eldre bronsealder, lå det en grøft.
Gravingenavmodernedreneringsgrøfterhaddedeltdeni
tredeler.Grøftenhaddebuetformogdannetennoeujevn
halvsirkelsomvaråpenmotØst.Størsteytretverrmålvar
knappe 7 meter. Både i plan og profil var massen i grøf-
tene sterkt utvasket og uklart avgrenset mot steril under-

grunn. Grøften var opptil o,6 meter bred og o,25 meter
dyp. Trekull av et hasselnøttskall fra fyllmassen har gitt
kalibrertalderi2ii-io57BC(UBA-i8447),detvilsisistedel

av eldre bronsealder. Hasselnøttskallet kan ha hatt sam-
menheng med aktiviteten som grøften var et resultat av,
mendettekanikkebestemmes.Dateringengiruansetten
indikasjon på hvilken periode aktiviteten fant sted. Den
viserogsåatgrøftenharværtminst2ooåryngreennspo-
rene etter dyrehold som er beskrevet ovenfor.

Hvilkenaktivitetgrøftenvarsporetter,kanvanskelig
bestemmes, men en mulig tolkning er at den var rester
av en veggrille i et langhus hvor ellers alle spor for lengst
er pløyd bort. Den kan også ha vært en grøft som har
ligget rundt en konstruksjon av fire stolper brukt til for
eksempel tørking av korn og høy of. Zimmermann igg2;
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Ethelberg et al. 2oo3:i48-i54). En tredje mulighet er at
den har hatt sammenheng med en eller annen form for
innhegning for dyr of. Ethelberg et al. 2ooo:222-224), en
tolkning som sporene etter dyrehold på stedet gjør tilta-
lende. Det har imidlertid gått flere generasjoner mellom
dyreholdet og anleggelsen av grøften, og det har ikke
vært en direkte sammenheng mellom dem.

DYRKNING I SEN FØRROMERSK
}ERNALDER
Ved undersøkelsen av lokalitetene ble det ikke observert
spor etter dyrkning, men i makrofossilprøver fra lokalite-
tene 47 og 95 er det identifisert byggkorn og fragmenter av
korn hvis art man ikke har kunnet bestemme. Det er utført
to Ci4-dateringer på korn fra lokalitet 47 og 6n fra lokalitet

95,ogdissehargittsværtsammenfallendedateringertilsiste
del av førromersk jernalder UBA-i747o, UBA-i747i, UBA-
i7474). I forhistorisk tid lå dyrkede arealer hovedsakelig på
innmarksområder rundt tunet på gårder, men det er også
muligatforskjelligelandskapsområderogundergrunnsfor-
holdinnenforgårdsenhetenharblittutnyttettildyrkning.
Kornfragmentene viser derfor sannsynligvis spor etter
dyrkning enten på stedet eller i nærområdet, og indikerer
atdetharliggetenboplassiområdetiførromerskjernalder.

KOKEGROPER FRA FØRROMERSK
7ERNALDER 0G ROMERTID
Det ble påvist spor etter til sammen 24 kokegroper. i6 av
disse lå på flaten som utgjør toppen av Raet, i4 på lokali-
tet95ogtopålokalitet93.Ci4-dateringerharvistatdisse
varsporetteraktivitetsomstrekkersegfraomkring4oo
til ioo f.Kr., det vil si førromersk jernalder. I de fleste av
kokegropenevardetbevartbådetrekullag,lagmedskjør-
brente stein og fyllag. I enkelte var det imidlertid bevart
bare trekull og skjørbrente steiner.

Kokegropfeltetfraførromerskjernalderkanhaomfat-
tet flere kokegroper enn dem som ble avdekket. Trolig
har feltet strukket seg under Raveien i vest og en vei som

går til Rørkollgrenda i nord. Det er også mulig at det har
strukket seg lenger mot Øst, det vil si videre utover slet-
ten som utgjør toppen av Raet, og utenfor planområdet.

DeØvrigeåttekokegropenelåpålokalitet47,ienskrå-
ning som strekker seg ned fra toppen av Raet. Ci4-date-
ringerharvistatdissevarresteretteraktivitetiromertid,
fra omkring år ioo til år 3oo e.Kr. I motsetning til koke-

gropenepåtoppenavRaetsyntesdepålokalitet47åvære
avgrensetinnenfordenåpnedelokaliteten.Ikokegropene
vardetbevartlagavtrekull,skjørbrentesteinerogstedvis
fyllag. Bevaringsgraden var større for kokegropene som
låøverstidetskrånendeterrengetpålokaliteten.Ifyllaget
til en av kokegropene ble det funnet et keramikkskår fra
et såkalt kokekar (C57648`i). Skåret er delt i tre deler.
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Figur 286:
U-formet grøft fotografert i flaten. Bildet er tatt mot nord.
Foto: E 18 -prosjektet.
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Lokalitet 95
Profiler i grøft 1950018

Profil Al

i±=

Profil A2

Figur 287:
Dokumenterte profiler i den U-formede grøften.
Illustrasjor\:Tonewikstrøm.
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Profil  81

z4

Lag  1 : Mørk gråbrunt/brunt svakt
humusholdig sandlag men en del
kullfragmenter.

Lag 2: Lys til middels brungrå sand
med noe grus og biter av kull.

Lag 3: Lys grå, grov sand. Aske.

Lag 4: Som lag 2 men mer blandet
med steril undergrunn.

H   ste;n       E  Treku„fragment
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Figur 288:
En av kokegropene på lokalitet 95.
Foto:E18-pros/.ektct.
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Lokalitet 47
Kokegroper

1470001

1470002

1470003

2470010

-"7ooB...+,,)o:T--

77ø

24700\7                         .Å7r\r\. £2470016

77Z

1470005

1470006

EEhMmqm         E]HriRmE

i-
2470036

Figur 289a:
Dokumenterte kokegroper fra lokalitetene 47.
Illustrasjon:Toriewikstrøm.
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2470024

1470008

1470009

2470025

¢4      1470014

2470028

+++

2470034

E2EZ£

147001 5

Gråsvart sand/silt/leire
med trekullfragmenter.

Lys grågul silt/leire med
trekullfragmenter.

Trekull svakt blandet
med leire/silt/sand.

Skjørbrent stein.

Stein

I
-:.`.`.::.,

Modern dreneringsgrøft.

Moderne plogspor/
rester av matjord.

E     Makrofossilprøve.

0      Kullprøve.
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Lok.alitet 93 og 95
Kokegroper

Å        `950010

1930041 ø4      1950006

=--1
2950011

1950002

•,,s::=i?
-`!

2950018 2950003

1950007

®
2950021

2950006     ----       `           |950008

L=EEmdmF
1950003

_=_       --:!`           -------

-         `                    .:_` .-.-..

2950030

•æ`

2950020

V        19500og
N

p+++

2950022

Figur 289b:
Dokumenterte kokegroper fra lokalitetene 93 og 95.
mustrasjon:Torie"kstTøm.

1950014                          >z

_    .-`         .--. _-.

2950001

ELagl:Mørkbrunkullholdigsand

HLa92:Gråbrun,ku«holdigsand

|Lag3:KUHag

Ei utvasking |;tk:?nrbrem

E Moderne ©  Makrofossil

E stein 0  Kullprøve

01
.     ,   Mete,
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Oxcal v4.1.5  Bronk  Ra msev /2010\:  r:5 AtmosDheric data from  Reimer et al /2009\.

R_Date KokegR_DateKokegR_DateKokegR_DateKokegR_DateKokeg •..OP   'u/\''`u-'' u/ -
op  (95) (TRa-19 4) -
op  (95)  (TRa-19op(93)(TRa-19 2)7)3) - - -
op  (95)  (TRa-19 - -

R_Date Kokeg op  (95)  (UBA-17 74) -
R_Date Kokeg op  (47)  (TRa-19 3) -
R_Date Kokeg op  (47)  (TRa-19 1)

R_Date Kokeg op  (47)  (TRa-19 2)
~ . _._

1000                        800                           600                           400                           200                1 calBC/1 calAD               200                           400                         600

Calibrated date (calBC/calAD)
Figur 290:
Kalibrerte C14-dateringer fra kokegroper. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.
Illustrasjon.. Lim Griridkåsa.

Spor etter cri ovrtJm romcrtjd og strwktwrer med wkjent

funksjonfrabronseatder,fiørromerskjemdderogromertid
in av strukturene hvis funksjon man ikke har kunnet
bestemme, ble i flaten registrert ved et trekullag med
enkelteskjørbrentesteiner(i47ooi3).Etteravdekkingble
den antatt å representere restene av en kokegrop. Ved
nærmere undersøkelse viste det seg imidlertid at trekul-
lagetlåitoppenavennedgravningmedrettesiderogflat
bunn. Den hadde en diameter på o,4 meter og var o,32
meterdypundertrekullaget.Fyllmasseninedgravningen
var godt blandet med fragmenter av brent leire og tre-
kull,ogtrekullavbjørkherfraerci4-datertmedkalibrert
alder AD 234-389 (TRa-ig2o), det vil si romertid.

Nedgravningens  funksjon  kunne ikke bestemmes
under arbeidet med den, men basert på form, fragmen-
ter av trekull og brent leire ble det vurdert om den kunne
være rester av en ovn av et eller annet slag. Tolkningen
var usikker, og for om mulig å komme nærmere en kon-
klusjon ble det utført en mikromorfologisk analyse av
fyllmassene (Viklund et al. i trykk). Denne har vist at
nedgravningenundertrekullagetharværtf6retmedleire
somvarblandetmedfinefragmenteravtrekull.Fyllmas-
sene for Øvrig syntes å representere sekundært deponert
materiale som kan ha kommet fra en eller annen form for
ovn, eller i hvert fall en aktivitet hvor ild har vært brukt.
Gropen har blitt igjenfylt i minst to omganger. Hvilken
funksjon selve nedgravningen har hatt, kunne likevel
ikke analysen gi informasjon om, men leirf6ringen indi-
kerer at den har blitt brukt som en beholder av et eller
annet slag. Indirekte viser analysen også at trekullaget i
toppen må ha vært sekundært; nedgravningen kan ikke
hablittfyltmedmaterialefraomliggendeaktiviteterhvis
denharværtdekketavdette.Ensannsynligforklaringpå
de stratigrafiske forholdene vil da være at kullaget i top-

pen faktisk representerte restene av en kokegrop, anlagt
i toppen av nedgravningen før denne var helt fylt igjen.
Det ble i så tilfelle avdekket ti og ikke ni kokegroper på
lokaliteten.

lfl  3 6

Itilleggtildennestrukturenbledetavdekketfemmin-
dre nedgravninger hvis funksjon ikke kunne bestemmes

på lokalitet 47. Analyse av makrofossiler fra fire av disse
samt en av kokegropene på stedet har påvist materiale
som er boplassindikerende (Viklund et al. i trykk). Dette
omfatter blant annet brente korn; de som kunne type-
bestemmes, var agnekledt bygg (HotideLtm wlgøre) og frø
av bringebær (Rt/bus jde¢s). Noe forhøyede fosfatverdier i
materialet fra de samme makrofossilprøvene indikerer i
tillegg en kulturpåvirkning på stedet.

Det ble også undersøkt tre strukturer hvis funksjon
man ikke har kunnet bestemme på lokalitet g5. Den ene
av disse var en nedgravning som målte o,86 x 2,o6 meter
i flaten og var opptil o,44 meter dyp (ig5ooii). En annen
hadde en svakt buet form i flaten, hvor den målte o,6 x 2,7
meter (ig5ooi5). I dokumenterte profiler var den opptil
o,2  meter dyp. Det er ikke utført naturvitenskapelige
analyser på materiale fra disse, men basert på form og
fyllmasser var inntrykket at de har vært samtidige enten
med nedgravningen som viste spor etter dyrehold, eller
den U-formede grøften som er beskrevet ovenfor. Det vil
si at de var spor etter aktivitet i bronsealder.

Det er utført to Ci4-dateringer på korn fra to av struk-
turene med ukjent funksjon på lokalitet 47. Disse har gitt
en sammenfallende datering til sen førromersk jernalder

(UBA-i747ooguBA-i747i).Dateringeneerimidlertidutført

på materiale fra fyllmasser med ukjent opprinnelse. De
daterer derfor ikke nødvendigvis strukturene, men viser
at de tidligst har vært anlagt i førromersk jernalder. Som
beskrevet ovenfor viser disse dateringene ganske sikkert
sporetterdyrkningsaktivitetiområdetidenneperioden.

Det er utført ytterligere to dateringer på materiale fra
strukturer med ukjent funksjon. in var en liten grop på
lokalitet 47, hvor trekull av hassel er Ci4-datert til i6o8-
i5i6 BC (UBA-i7539). Den andre var en liten nedgravning

pålokalitet95,hvorubestembarttrekullerdaterttili525-
i454BC(UBA-i7549).Beggedateringervistedermedspor
etter aktivitet i eldre bronsealder.
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Figur 291:
Lokalitet 47 etter avdekking. Gårdene i bakgrunnen er Rørkoll søndre og nordre. Bildet er tatt mot øst.
Foto:E18-pros/.ektct.
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Figur 292:
Struktur 14700] 3 fotografert før og etter snitting.
FoCo..E]8-prosjck!c!.
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Figur 293:
Lokalitet 93 etter avdekking. Den største fotgrøften som ble avdekket, ligger foran i bildet, med de to andre bak. Bildet er tatt mot sørsørvest.
Fofo:E18-pros/.ektef.
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Lokalitet 47, Nordre Rørkoll         _z771470013

2470031

Lag  1 : Mørk gråbrun leireholdig silt.

Kullholdig.

Lag 2: Middels gråbrun  kull-og  leire-
holdig silt med skjørbrent stein.

Lag 3: Lys grå kompakt silt/leire med
store kullbiter og skjørbrent stein.
Lag 4: Gråoransje kompakt silt/leire
med store kullbiter og brent leire.

Lag 5: Mørk grå kompakt silt/lejre
med store kullbiter og brent leire.

Lag 6: Steril  undergrunn. Lys gul

silt/leire.

Skjørbrentstein        ©    Makrofossil

Mikromorf prøver   0    Kullprøve

I
EII
H
HI
11
01

Figur 294:
Plan-og profiltegning av struktur 1470013. Strukturen var trolig
spor etter en beholder av et eller annet slag, med en sekundær
kokegrop anlagt i toppen.
IllustTasjon:Tonewikstrøm.
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Grawfieltfrajernatder
På lokalitet 93 fremkom det tre fotgrøfter som viste spor
etteretellersheltfiernetgravfelt.Hvorstortgravfeltetopp-
rinneligharvært,vitesikke,mentidligereregistreringerhar
vist at det i hvert fall har omfattet ytterligere en gravhaug.
Denne har ligget på lokalitet 48 hvor alle spor etter grav-
minneoggrawarfjernet.Skikkenmedågravegrøfterved

gravhaugersfotvaribrukgjennomflerehundreårfratid-
1ig romertid til vikingtid ¢f. Løken ig74:i56), og gravminne
som har ligget på stedet, kan ikke dateres nærmere enn
dette.Fotgrøftenehaddeytrediametrepåio,i5ogismeter,
ogvaropptilo,25meterdypeidokumenterteprofiler.

OPPSUMMERING 0G DISKUSTON
De fire undersøkte områdene på Rørkoll og Russeltvedt
lå innenfor en radius på knappe i5o meter, tre plassert
etter hverandre i et flatt, åpent landskap på toppen av
Raet,ogettienhellingsomstrekkersegmotendalgangi
vest. Lokalitetene lå langs begge sider av Raveien, som er
en ferdselsåre med stor tidsdybde.

Undersøkelsenharpåvistsporetteraktivitetibronseal-
der,førromerskjernalderogromertid,ogtroligogsånoe
senere. Den eldste fasen var representert ved en nedgrav-
ningsomvistesporetterdyreholdieldrebronsealder.Den
var fylt med gjødsel, og kan være et resultat av vinterstal-
ling av dyr og et behov for å samle møkk for å gjødsle
nærliggende åkre. Fra samme periode, men noe senere i
tid, ble det undersøkt en U-formet grøft. Denne kan ha
værtsporettereninnhegningellerenbygning,mendisse
tolkningene er usikre. Tre Ci4-dateringer fra udefinerte
strukturersamttodateringerfralagiundersøktefotgrøf-
terharitilleggvistsporetteraktivitetieldrebronsealder.

Detblepåvisttokokegropfelt.Deteneharliggetpåtop-

penavRaet,ogbestoavsekstenkokegropersomerdatert
tilførromerskjernalder.Detandrelåienhellingsomstrek-
ker seg ned fra Raet. Det besto av åtte kokegroper, og er
daterttilromertid.Ci4-dateringerviseratdettrolighargått
ethundreårellertomellomaktivitetenpådetokokegrop-
feltene.Itilleggerdetpåvistsporetterdyrkningsaktiviteti
denseneredelenavførromerskjernalder,ogfragmenterav
en ovn av et eller annet slag fra romertid. Flere udefinerte
strukturervisteogsåsporetteraktivitetidisseperiodene.

Tilsluttbledetavdekketsporetteretgravfeltiformav
tre fotgrøfter på toppen av Raet. Tidligere registreringer
viser at det har ligget ytterligere en gravhaug på stedet.
Detvarikkebevartsporettergravminnerellergraver,og
det har ikke vært mulig å datere gravfeltet nærmere enn
tilromertid-vikingtid.Deterderformuligatenellerflere
avgravhaugeneharværtsamtidigmedkokegropfeltetfra
romertid, men de kan også ha vært yngre enn dette.

Detrefotgrøftenevistesporettergravminnersomhar
liggetvedsidenavhverandrelangsRaveien.Plasseringen
av fotgrøftene var påfallende, og selv om ferdselsårens
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løpharværtnoeannerledesdagravminneneblekonstru-
ert,erdetsannsynligatdeharværtanlagtitilknytningtil
denne. Plasseringen indikerer derfor trolig et ønske om
å signalisere den dødes og gjenlevende families sosiale
status og tilhørighet til forbipasserende og reisende.

De  naturvitenskapelige  analysene  fra  undersøkel-
sene har påvist boplassindikerende materiale. Det ble
imidlertid ikke påvist sikre spor etter bygninger, og det
er lite sannsynlig at lokalitetene har vært en del av sen-
trale boplassområder i de periodene det har blitt påvist
aktivitet. Det er derfor noe usikkert i hvilken kontekst de
undersøkte strukturene skal tolkes.

I takt med anvendelsen av maskinell flateavdekking
som utgravningsmetode har kokegroper blitt et av de
vanligste kulturminnene som fremkommer under arke-
ologiske undersøkelser. Disse har vist at kokegroper i
eldre jernalder hovedsakelig ble anlagt i nær tilknytning
til hovedbygninger på gårder, samt på større og mindre
kokegropfelt plassert utenfor gårders innmarksområder.
Kokegroper er også kjent fra gravfelt hvor de kan ha hatt
sammenheng med ritualer knyttet til gravleggelser. På

gravfelt kan det imidlertid ofte være vanskelig å avgjøre
om kokegropene har vært samtidige med eller eldre eller

yngreenngravminnene,noesomogsåvartilfellether.De
senesteåreneharkokegroperpåboplassersomregelblitt
tolketsomsporettermatlagingknyttettilspesielleanled-
ninger i husholdet, mens større felt med kokegroper ofte
bliroppfattetsomsporetteraktivitetersomkollektiveårs-
tidsrelatertefesterogrituellehandlingeriforbindelsemed
kulten (Heidelk-Schacht ig89; Narmo igg6; Th6rn igg6;
Gjerpe2ooi).Kokegropfeltavdennetypenhartroligligget
inærhetenavstoregårderellerstorgårder,ogdefineresved
et større omfang enn kokegropfeltene som ble avdekket

i denne sammenheng. Mindre kokegropfelt i utmark har
derimotblitttolketsomsporetterdagligdagseaktiviteter
somharforegåttienvissavstandfraselveboplassene.Det
har blitt foreslått at disse kan ha omfattet aktiviteter som
innsamlingawedogvinterf6rtildyr,jaktogfiske.Dehar
også blitt tolket som spor etter velorganiserte beitesyste-
mer (Petersson 2oo6:i68-i6g, med videre ref.).

I historisk tid lå gårder og åkre i stor grad plassert i
nedkant av Raet, mens de selvdrenerte og tørre områ-
dene mot toppen og på toppen av Raet var utmarks-
områder som blant annet ble brukt til nettopp beite.
Oppdyrkingen  av disse  områdene  skjedde  først mot
slutten av isoo-tallet og på igoo-tallet, og i lys av dette
er det nærliggende å tolke de mindre kokegropfeltene
fra førromersk jernalder og romertid i kontekster som
utmarksaktiviteter og beite. I jernalder finnes det likevel
i Vestfold flere eksempler på at gårder og dyrkningsa-
realer ble anlagt på selve Raet eller i hellingene ned fra
dette (Pedersen iggo; Grindkåsa 2oo7; Gjerpe og Østmo
2oosa; Samdal og østmo 2oosa; Grindkåsa i trykk b, d).
Den historiske kjente organiseringen av landskapet ser
dermed ikke ut til uten videre å kunne appliseres på det
forhistoriske samfunnet. Selv om det ikke ble avdekket
spor etter sentrale boplassområder på lokalitetene, har
naturvitenskapelige analyser påvist et materiale som
er boplassindikerende. Materialet er ikke omfattende,
men når det tolkes sammen med de undersøkte kultur-
minnene, sannsynliggjør det at stedet har vært del av et
større boplassområde, både i førromersk jernalder og
romertid og muligens også i eldre bronsealder. Under-
søkelsene har dermed produsert viktig informasjon til
tolkninger rundt den romlige organiseringen av jern-
alderlandskapet på Raet.

KATALOG

KaialogavLineGrlndkåsaogChristianLøchsenRødsrud

C57648|1-31

1) Tre skår av leirk4r, trolig kokekar. Skårene passer
sammen. Magret med knuste bergartskorn og

glimmerstein. Vekt: 13,4 g.
2) Tre små fragmenter av lcjrk4r, trolig kokekar. Leiren

ermagretmedknustebergartskornogglimmerstein.
Vekt: 0,28 g.

3)Ettfragmentavlejrkljnjngmedenflatside.Troligklint
mot en flate, for eksempel en planke. V€kt: 8,5 g.

4) Sløgg. Vekt: 6,3 g.

5-16)Trekullprøver.
17-29) Makrofossilprøver.
30-31)Prøver,/.ordmjkromor/o!ogt.

C57649`1-20
Prøver fra lokalitet 9 3.

1-6) Seks trekullprøver.
7-8) Utgår.
9-13) Makrofossilprøver.
14-20) Utgår.

C57650|1-33

Funn og prøver fra lokalitet 95.

1) Ett brent bein.
2-13) Trekullprøver.
14-29) Makrofossilprøver.
30-33)Prøver,/.ordmjkromor/ologj.
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Gravhaug, inhumasj onsgrav,
bosetnings- og dyrkningsspor fra
eldre jernalder på Hørdalen (1ok. 50)

Axe! M/.cgmm, Kulturhjstorjsk mLiseLtm, Unji;ersjtetet j Os[o

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
På lokalitet 5o undersøkte vi en gravhaug (id i223g), en
inhumasjonsgrav markert med en steinpakning, boplas-
spor og dyrkningslag. Haugen lå på gården Hørdalen

(23|45)isandefiordoghaddeværtkjentilengretid(Grieg
ig43:38o). Gravminnet var noe skadet av moderne akti-
vitet ¢f. Iversen et al. 2oo7), men det var ikke spor etter

plyndring.Utgravningenforegikkitidsrommet2.junitil
i5.september2oog,ogdetblebenyttettotalt42,3ukeverk
til feltarbeidet.

I overgangen mellom yngre bronsealder og førro-
mersk jernalder ble det etablert en liten gravhaug på det
høyeste punktet på lokaliteten. Haugen har trolig målt
om lag 5 meter i diameter, vært o,5 meter høy, og den var
dannet av sand, silt og stein med et tverrmål opp mot o,7
meter.Haugendekketoveretsirkulærtbrannflakmeden
diameterpåca.4,2metersomhviltepåetlagavsmåstein.
I bålmassene lå det 87,8 gram brente bein. En Ci4-date-
ring av trekull og en Ci4-datering av menneskebein har

gitt sammenfallende dateringer til overgangen mellom
bronse-og jernalder.

Om lag 5oo år senere ble den opprinnelige haugen
dekket av en kappe med stein og jord. Gravminnets dia-
meter ble da Økt til i8,5 meter, og det ble etablert en fot-
kjede. Man la ned et kar, trolig i tre, med minst 5 6o gram
rensede, brente bein og en nål i gevir i toppen av haugen.
Menneskebein fra urnegraven er radiologisk aldersbes-
temt til den innledende delen av eldre romertid.

To meter sørvest for gravhaugen anla man i yngre
romertid  `  folkevandringstid ytterligere en grav.  Det

dreier seg om en inhumasjonsgrav som ble markert med
en rektangulær, tett steinlegning. Steinlegningen var lagt
over en kisteformet nedgravning som målte 2,2 x i,4
meter og var o,5 meter dyp. I graven var det lagt ned en
mulignøkkelringavjern,etjernbeslag,nagler,etspinne-
hjul,endelavetleirkarmedhank,etspannformetleirkar
ogtretetningsringeriharpiks`bjørketjæretilhørendekar
i tre. Funnene taler samlet for at inhumasjonsgraven kan
dateres til yngre romertid ` folkevandringstid.

På stedet lå det også et o,i-o,2 meter tykt, gjødslet,
fossilt dyrkningslag. Åkeren lå delvis under den yngste
delenavgravminnet,menrespektertedeneldste,sentrale
delen av haugen. Under dyrkningslaget påviste vi også
sporetterenboplass.Blantbosetningssporenefremkom
en ovn med to kamre, enkelte stolpehull, en kokegrop
og groper;nedgravninger med ukjent funksjon(er). Det
antas også at hoveddelen av keramikken som lå utenom
inhumasjonsgraven, er knyttet til denne bebyggelsesfa-
sen. I tillegg fant vi enkelte brente bein og bosetningsre-
laterte gjenstander i flint og bergart. Området har trolig
værtbosattfrayngrebronsealder,mendeflestebebyggel-
sessporenevartroligyngreenndenprimæregravhaugen,
ogharblittdaterttildeførsteårhundreneavførromersk

jernalder.

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI
Gravminnet lå på Tassebekk, nær grensen mellom går-
dene Fevang nordre med gårdsnr. 2i og Hørdalen med

gårdsnr. 23. Det foreligger noe ulik informasjon om hvil-
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kengårdoghvilketbrukgrunnenhartilhørt.Herbenyt-
tes hoveddelen av kartenes stedfesting av lokaliteten til
Hørdalen (23;45). Haugen befant seg ellers rett sør for
veikrysset ved Tassebekk, og den lå 85 meter sørvest for
den nåværende kommunegrensen mellom Stokke og
Sandefjord. Gårdstunet på Hørdalen (23`i3. mfl.) lå 68o
meter mot østsørøst, og den gamle Raveien har tidligere

gått under 5o meter Øst for gravminnet.
Gravhaugen er beskrevet i Vestfold Oldtidsminner

underFevangnordre(2i`2i).Deterheropplystathaugen
har et tverrmål på ii meter, og at den visstnok var urørt

(Griegig43:38o).Senerehardenblittomtaltsom2ometer
i diameter, og man har feilaktig kartfestet haugen til et
tun, om lag 2o meter for langt mot sørsørvest ¢.f. Kul-
turminnedatabasen Askeladden; Iversen et al. 2oo7:i5i).
Ved en kontroll i ig72 ble det påpekt at toppen av hau-

gen var avflatet og utrotet, og at deler av ytterkanten var
skadet (Iversen et al.  2oo7:i5i). Disse skadene ble også

observert i forbindelse med registreringene i forkant av
Ei8-prosjektet.

Lokaliteten lå på en lav forhøyning på vestsiden av
Raet, om lag 93 moh. Den ytre delen av kulturminnet
var skadet av tidligere  dyrkning  og  en  avkjørsel  fra
Eis i Tassebekkrysset. Noe av den Øvre delen var for-
styrret av moderne aktivitet, trolig knyttet til en hage
og nærliggende bygninger. Frem til utgravningen var
haugen bevokst med store bøketrær, busker og kratt

(se fig. 296). Undergrunnen besto delvis av sand med
forholdsvis lite stein, og delvis av steinfri, nokså dårlig
drenert siltgrunn (jf. Norsk institutt for skog og land-
skap 2oii).

Umiddelbartnordforgravminnetbledetpåig8o-tallet

gjennomført en utgravning hvor det fremkom ildsteder
og mulige stolpehull 0f. fig. 295). Det foreligger fire date-
ringer av disse strukturene til eldre jernalder (ca. 5oo f.
Kr.-45o e.Kr., Pedersen iggo:55, 59). På sørsiden av hau-

genhardetogsåblittforetattregistreringeretterautoma-
tiskfrededekulturminner(Lia2oo7a).Detbleikkepåvist
slike kulturminner ved dette arbeidet, men tidligere skal
det ha ligget rydningsrøyser i nærområdet til lokalitet 5o

(Pedersen iggo:53). Fra haugen var det ellers mulig å se
flere områder med kulturminner, blant annet lokaliteten
Hørdalsåsen (lok. 5i, id ioo383, Mjærum i trykk b) ca. ioo
meter mot vest. Det var også en lokalitet med kokegro-

per og mulige dyrkningsspor ioo meter i nordlig retning
(lok. 49, id ioo365, Iversen et al. 2oo7:i49), og et gravfelt
var anlagt 4oo meter mot nordnordøst (1ok. 93, id iio332,
Grindkåsa i trykk e). I tillegg befant det seg ytterligere ett

gravfelt ca. 25o meter lenger Sør (id 7973i).

UNDERSØKELSEN
Før utgravningen var skogen felt og ryddet bort med
hogstmaskiner. Vi innledet derfor undersøkelsen med
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å rydde gravminnet fritt for kvister og løv, før vi eta-
blerte en korsprofil med o,5 meter brede profilbenker
med utgangspunkt i den sentrale delen av haugen. Pro-
filbenkene ble strukket N-S og Ø-V, og de delte med
dette haugen i fire kvadranter. Videre avtorvet vi grav-
minnet, og nylig påførte masser ble fjernet, i hoved-
sak med håndkraft. Utgravningsområdet ble deretter
tårnfotografert, og vi målte inn steinene som dannet
toppen av haugen, med totalstasjon. Etter avtorvin-

gen etablerte vi også en hjelpeprofil i Østdelen av hau-
gen. Snittet ble lagt rett innenfor og parallelt med den
moderne åkerkanten  som hadde skadet  Østdelen av
konstruksjonen, og profilet hadde som formål å frem-
bringe kunnskap om haugen og de underliggende lage-
nes oppbygning.

Massene som dannet haugen, besto av mye stein av
varierende  størrelse  og  mellomliggende løse masser,
og i plan var det stedvis vanskelig å observere tydelige
lagskiller. Steinstørrelse ble derfor i hovedsak anvendt
somutgangspunktforenviderestratigrafiskgravningav
haugfyllet. I deler av gravminnet ble det imidlertid også
observertfyllskifter,ogpådissestedeneblemassenelag-
vis bortgravd.

Selve gravhaugen ble delvis fiernet manuelt og del-
vis ved hjelp av en i3 tonn tung gravemaskin med i,3
meter bred pusseskuffe. Denne utgravningen foregikk

parallelt i alle fire kvadranter. Før vi undersøkte sentral-
graven, ble hoveddelen av profilbenkene dokumentert
og fiernet.  Mot slutten av undersøkelsen tok vi  også
bort de fossile åkersporene og undersøkte de underlig-

gende bosetningssporene. Avslutningsvis ble om lag o,i
meter av undergrunnen tatt bort, og vi dokumenterte
de strukturene som da kom frem. I tillegg ble det lagt
tre søkesjakter i åkermarken. I sjaktene ble et moderne
matjordlag fjernet, og vi foretok en regulær flateavdek-
king (se fig. 297).

Bosetningssporene dokumenterte vi i samsvar med
vanlig praksis ved flateavdekkinger Of. Løken et al. igg6).
Dette innebærer at strukturene i hovedsak ble innmålt,
fotodokumentert, tegnet i målestokk i:2o og beskrevet i

plan før halvdelen av strukturene ble gravd bort. Profilet
som ble dannet ved snittingen, ble avslutningsvis tegnet
og fotografert, og naturvitenskapelige prøver ble samlet
inn. For å sikre funnmateriale fra inhumasjonsgraven og
sekundærgraven vannsåldet vi alle bortgravde masser

gjennom nettingduk med 4 mm maskevidde. Vi såldet
også masser fra en ixi meter stor prøverute i det fossile
dyrkningslaget, og fra et utvalg av massene fra mindre
strukturer på lokaliteten.

Omkretsentilsteinsomvarsynligeetteravtorving,ble
digitalt innmålt. Dette ble gjort for å dokumentere grav-
minnet og nyere forstyrrelser. Gj ennom hele undersøkel-
senforetokviogsådigitalkartfestingavstrukturer,stein,
stubber, topografiske trekk og utgravde arealer.
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Figur295:
Tassebekk-området på grensen mellom Sandefiord og Stokke.
II lustrøsjon.. Toræ Wjkstrøm.
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Figur 296:
Øverst: Lokalitet 50 sett mot nordøst. Utgravningsområdet ses i overkant av den blå brakken, til høyre for midten av bildet.
Foto: Tom Heibreen.

Nederst: Gravhaugen før utgravning sett mot nordvest. Haugen ses i skogholtet, sentralt i bildet.
Foio..E18-pros/.ckie[.
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Figur 297:
Utgravningsfeltet og omliggende sjakter på lokalitet 50.
"wsms/.oTt; T. Wikstrøt'n og Axcl M/.ærum.
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Figur 298:
Øverst: Manuell og maskinell fierning av dyrkningslag sett mot vest. På bildet ses Håkon Reiersen (t.v.) Egil Marstein Bauer (i bakkant) og Axel
Mjærum (t.h.). Nederst: Profildokumentasjon ved Rebecca /.S. Cannell sett mot nordvest.
Foto..EI8-pros/.cktet.
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Utgrøvrtjngsmetode,prjmÆrtgmvmjmc
Sentralt i haugen lå det et brannflak. Hele dette laget ble
avdekketiflatenogderetterinnmåltogfotodokumentert
i plan før vi etablerte en 2o centimeter bred, Ø-V-pro-
filbenk. Lagene tilhørende strukturen ble så gravd bort
enkeltvis med graveskje. Samtidig ble funn, stein og fyll-
skifter fortløpende kartfestet med totalstasjon og foto-
dokumentert, og funn og prøver ble samlet inn. Totalt
sett sikret dette god kontroll over gjenstandsmaterialet
i graven og gjorde at funnene kunne måles inn in situ.
Det ble ikke prioritert å sålde de bortgravde massene.
Avslutningsvis dokumenterte vi profilbenken og samlet
inn prøver fra strukturen.

Utgrøvrtjmgsmetode, sckwndært grøvmjnrw
1 forbindelse med avtorvingen og den påfølgende opp-
rensningen av gravhaugen  fremkom det brente bein
innenforensteinlegning,sørvestforsentrumavhaugen.
På bakgrunn av beinfunnene og steinene ble strukturen
identifisertsomensekundærgrav.Vedundersøkelsenav
denne graven ble det etablert en sentral profil, og vi Ser-
netettogettlag.Hvertavlagenebleførsttattbortpåden
enesidenavprofilet,deretterdokumenterteviprofiletfør
den siste halvdelen av laget ble fjernet. Etter som vi tok
bort nye lag, ble profilet skjøtet, slik at vi til slutt hadde
engjennomgåendeprofilavhelestrukturen.Gravminnet
bleogsåplandokumentertvedfoto,tegningogveddigital
innmåling gjennom hele utgravningsprosessen. Under
utgravningen ble det forsøkt å frembringe flest mulig
funn in sjtt/, men alle bortgravde masser ble også såldet.

Utgmvnjrigsmetode, jnhtJm¢s/.onsg"v
1 det fossile åkerlaget sørvest for haugen lå det en inhu-
masjonsgrav. Det omliggende åkerlaget, steiner og røt-
ter gjorde det vanskelig å se en tydelig avgrensning av
strukturen. Innledningsvis lagde vi en plantegning av
strukturen og foretok innmåling av stein. Deretter eta-
blertevienprofil,ogvitømtedennordligstetredjedelen
av strukturen for masser. Lagene ble forsøksvis gravd ut
enkeltvis. Ved denne delen av undersøkelsen fremkom
det kun et lite stykke av jern, som ikke lot seg bestemme
ifelt.Detbleellersikkegjortobservasjonersombidrotil
noen entydig funksj onsbestemming av strukturen.

For å få et bedre grep på strukturens avgrensning og
funksjon etablerte vi en o,4 meter bred profilbenk, og
deretterforetokvienlagvisfierningavmasseneidensør-
1igedelenavstrukturen.Vedutgravningenavdennedelen
ble det gradvis klart at strukturen hadde en rektangulær
form, og at den kunne ha rommet en kort, liggende og
utstrakt person. Ned mot bunnen fremkom det også en
rekke gjenstander som entydig tilsa at strukturen var en

grav. Et velbevart spannformet leirkar og en tilhørende
tetningsring ble tatt inn som gipspreparat, og disse fun-
neneharietterkantblittgravdutpåkonserveringsavde-

lingen. De Øvrige gjenstandene ble gravd frem på stedet.
Avslutningsvis ble profilbenken dokumentert og fiernet.
Strukturen og arbeidsprosessen ble fortløpende doku-
mentert ved tegning, innmåling og foto, og bortgravde
masser ble våtsåldet.

Kildekritiskeftrhold
Frem til utgravningen var haugen bevokst med store
bøketrær, busker og kratt. De store trærne som sto på

gravhaugen,haddeetomfattenderotsystemsomhindret
utgravning av avgrensede områder. Røttene sinket også
arbeidet, og de hadde stedvis trengt ned i og forstyrret
strukturer og lagskiller. Skadene hadde imidlertid ikke
førttilatvesentliginformasjonomgravminnenevargått
tapt.

DethaddeogsåværtdyrketinnmotdenØstligekanten
avhaugeninyeretid,ogenavkjørselknyttettilEishadde
Ødelagt den nordvestlige delen. Umiddelbart sør for kul-
turminnet hadde det også frem til nylig ligget et tun med
flere bygninger. Aktivitet knyttet til denne bebyggelsen
haddeskadetdensørvestredelenavhaugen,ogdethadde
medført at det lå en del avfall og skrot i området. Funnet
av en grunt nedgravd sekundærgrav og en uforstyrret
inhumasjonsgrav viser imidlertid at de sentrale delene
av gravminnet var godt bevart, og at enkelte andre deler
avutgravningsområdetvarlitepåvirketavmoderneakti-
vitet.

Ftmri og ¢ri4ryser
Funnogprøvererkatalogisertunderc57467-C5747o.Ved
undersøkelsentokvivarepåenmulignøkkelringavjern,
ett beslag med nagle av jern, to nagler av jern, fire frag-
menter av nagler`spiker av jern, i846,2 gram keramikk,
fire tetningsringer og et fragment av en tetningsring av
harpiks`bjørketjære, ett spinnehjul av sandstein, elleve

gjenstanderavflint,6nknakkesteinikvartsitt,tostykker
av brent leire med avtrykk og seks stykker av brent leire
uten avtrykk.

De  fire  tetningsringene  var  i  harpiks;bjørketjære
og fremkom i tilknytning til gravene. Dette materialet
har blitt nærmere undersøkt av Camilla Celine Nordby

(2oii) ved universitetet i Bergen. I ulike kontekster frem-
kom også ca. 684,6 gram brente bein, 2,9 gram ubrente
bein og 6n nål av gevir. En anatomisk bestemmelse av
beinene er blitt foretatt av Emma Sj61ing (2oii) ved Soci-
etas Archaeologica Upsaliensis. I tillegg har Torbj6rn
Brorsson ved Kontoret f6r Keramiska Studier foretatt
en temperaturanalyse av brent leire knyttet til en ovn på
lokaliteten (Brorsson 2oio), og Nathalie Dimc (2oii) ved
UniversitetetiStockholmharforetattlipidanalyseravsyv

prøverknyttettildetoleirkarenefrainhumasjonsgraven
på lokaliteten.

Visamletinnfireseparatetrekullprøver,ogitilleggble
det plukket ut trekull fra makrofossilprøver. Seks prøver
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Figur 299:
Kartfestede funn innenfor utgravningsområdet.
IllustTasjon: Tone Wikstrøm og A)cel Mjærum.
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har blitt studert av Peter Hambro Mikkelsen (Moesgård
Museum) og Thomas Bartholin (Bartholin og Mikkelsen
2oiib; Mikkelsen og Bartholin i trykk). Prøvematerialet
fremstår som svært variert, med åtte løvtresorter repre-
Sentert.

24  prøver har  blitt  makrofossilanalysert  av  Karin
Viklund (Viklund 2oii; Viklund et al. i trykk) fra det Mil-

j6arkeologiskalaboratorietvedumeåuniversitet.Detvar
gjennomgående forholdsvis gode bevaringsforhold for
makrofossiler,medfunnavkornogugress.Detforeligger
også frø av bringebær, gress og starr og hasselnøttskall.
I tillegg ble det gjort enkelte funn av never og slagg som
belyser grav- og boplassaktiviteten på stedet. Vi samlet
også inn en serie av prøver for jordkjemiske og jordfy-
siske analyser. Serien er analysert av /ohan Linderholm

Viklund2oii;Viklundetal.itrykk)vedMilj6arkeologiska
laboratoriet ved Umeå universitet. Han har i tillegg fore-
tatt fysiske og kj emiske analyser av makrofossilprøvene
fralokaliteten.Analysenevisermarkantforhøyedeverdier
avorganiskoguorganiskfosfat,ogtegntilvarmeutvikling
i de fleste kontekster. Disse trekkene ved prøvematerialet
ertydeligeholdepunkterforomfattendekulturpåvirkning
knyttettilbosetningen,graveneogdyrkningen.

Det ble også innhentet ni mikromorfologiske prøver.
Fire av prøvene skriver seg fra gravene, tre prøver er helt
eller delvis tatt fra det fossile dyrkningslaget, og to prøver
skriver seg fra boplasskonteksten. Syv av prøvene har i
etterkantblittgjennomgåttavRichardMacphail(Macphail
2oiib;Viklundetal.itrykk)veduniversitycollegeLondon.

Totalt har tretten prøver blitt radiologisk aldersbes-
temt  ved  Nasjonallaboratoriet  for  Ci4-datering  ved
NTNU og ved  Chrono-1aboratoriet ved  Queens Uni-
versity i Belfast. Det dreier seg om tre prøver av brente

bein, fire av forkullet korn, to stykker av mineralisert tre
og fire trekullprøver. Ni av prøvene har helt eller delvis
falt innenfor eldre jernalder, og de aldersbestemmer den
mest intensive førreformatoriske bruken av området. I
tillegg foreligger to vesentlig eldre dateringer av minera-
lisert tre (se nedenfor).

Gmvh¢uLgeri, det ytre gi.wmirmct
Gravhaugenvaranlagtpåenforhøyning,medetmarkert
fall mot nord og Øst. Terrenget falt slakere mot Øst og sør.
Høydeforskjellene bidro til at det var vidt utsyn i nordlig
og østlig retning, og noe mer begrenset utsyn i de andre
himmelretningene. Ved utgravningstidspunktet hadde
konstruksjonen en diameter på i8,5 meter, og høyden var
o,6 meter. Terrenget bidro imidlertid til at haugen frem-
sto som noe høyere.

Gravminnet var noe skadet av moderne aktivitet. I til-
leggvardeteno,2meterdypforsenkningmedettverrmål

på om lag 4,5 x 3,7 meter i toppen av den sentrale delen.
Sekundærgraven var anlagt i kanten av denne grunne

gropen,ogforsenkningensstratigrafitilsaatdenikkevar
plyndret. Den er derfor trolig et resultat av at haugen var
bygget i to trinn, og at de mindre steinrike massene i de
sentrale delene av haugen har sunket sammen.

DETAL|ER  I  OPPBYGNINGEN  AV  HAUGEN:

St€jfil4g i:  Kappe  med  i  hovedsak  ett  lag  av  småstein

(o,o5-o,25 meter i diameter) og løsmasser som dekket
haugen. Kappen hadde et tverrmål på om lag i7 meter og
var stedvis skadet av moderne aktivitet. Kappen knyttes
til påbygningen i romertjd.

Stejnl4g 2: Ett til tre lag av stein (o,2-o,5 meter i diame-

ter) med mellomliggende løsmasser. Lag 2 hadde en ure-

ari" vd 'lnhlnhSto :JJ.JJ, iu  --J  rl.  ,'      _m.grav,TRa-207m.grav,TRa-207pehull(br.bein,dr~EdmbmR~(4185.85)(3350,95)r),TRa-2616(25 A' /Xm'.25)

__JLl_____   ___EII

J--

Bra8 nflak (br.  bein,  mnflak,UBA-1780 nneske). TRa-26(2438,25) 5 (2500,25)4(1950.25)
^-t-J,=,

SUGrUkjStoUU'nh pehull, TRa-1373rav.TRa-1800 (nedg..TRa-137mkontekst,TRa-pehull.TRa-1372Tav,UBA-18851rav(br.bein,m.grav,m-11 2355,45)325.35)(2325.45)127(2265,30)2245,30)(2080,23)nneske).TR8-26(1875,40)
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Figur 300:
Oversikt over C14-dateringer fra lokalitet 50.
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gelmessig utbredelse i plan, og strakte seg bare stedvis ut
til kantkjeden. Avgrensningen av dette steinlaget dannet
stedvis buer og linjer, trolig som et resultat av oppleggin-

gen av stein i forbindelse med konstruksjonen av haugen
O.f. Gansum 2oo4:286-288). Steinlag 2 dannet imidler-
tid ikke et tydelig geometrisk mønster. Laget knyttes til

påbygningen i romcrtjc!.
Stcinlag 3: Kjernen i røysen var nær sirkulær og hadde

en diameter på om lag s meter. Hele kjernen besto av

påførte stein som i hovedsak var o,5-o,7 meter i diame-

ter, med mellomliggende små stein og løsmasser. I den
indre delen lå flere og større stein som delvis hvilte på
undergrunnen (se fig. 3i7). Denne indre delen av kjer-
nen hadde en diameter på  5 meter, og knyttes til det

primære brannflaket som ble dannet i)mgre brofLsc4lder /
/ørromcrsk/.emø!der. Den ytre delen relateres til påbygnin-
gen i romcrtic{.

Fotkjcde: Kantkjede i form av en tettliggende stein med
en diameter på o,5-o,7 meter. Steinenes diameter og den
regelmessigeplasseringenbidrotilatdenneytreavgrens-

Tabell 48:  Samtlige C14-og OSL-dateringer fra lokalitet 50, ordnet etter alder.

StrLLkmr-nr.     Kofttckst

1500004            I nhumasj onsgrav,
mineralisert tre

på beslag av jern
(C57469|2)

1500004            Inhumasjonsgrav,
mineralisert tre

på nagle avjern
(C57469|5)

1500024             Stolpehull

1500049             Primærgrav,
brannflak

1500049            Primærgrav,

brannflak

1500076             Stolpehull, fra

profil

1500006            Urnegrav, bunn

1500029             Grop`ned-

8ravnin8

Daierings-
metode D4fert møteriøle

C14                    1 stykke minera-
lisert tre av eldre
trestamme av or
med egenalder på
maksimalt 40 år

C14                     1 stykke minera-

lisert tre av eldre

trestamme av or
med egenalder på
maksimalt 40 år

C14                   Dyrebein, brent

(Anirm]iaindet)

C14                    Menneskebein,

brent (Homo

sapiens)

C14                     Hassel (Cov!us

avellana),gren

I,øb-JD             Dotering BP     Aldcr ett sigfm          A[der to sigfm

TRa-2075          4185±85 BP        cal 2890-2637 BC      cal 3006-2492 BC

TRa-2074           3350±95 BP        cal l745~1519BC       cal l882-1445 BC

TRa-2616          2585±25 BP         cal 800-775 BC           cal 809-671 BC

TRa-2615          2500±25 BP         cal 762-551  BC           cal 775-538 BC

UBA-17801       2438±25 BP         cal 725-415 BC           cal 750-407 BC

C14                      1  agnekleddbygg      TRa-1373           2355±45BP        cal 510-387BC            Cal 744-258BC

(Horde um vulgaTe)

C14                     1 stykkeavor             TRa-1800          2325±35 BP        cal411-368 BC            cal 510-234BC

med egenalder på
maksimalt 5 år

C14                    4 fragm. av

ubestemt korn

(Cerealia)

TRa-1371            2325±45 BP        cal 485-236 BC            cal 702~209 BC

Ukjentkontekst           C14                     1stykkeavhassel     TRa-1127          2265±30BP        cal392-235BC            cal398~209BC

med egenalder på
maksimalt 15 år

1500025             Stolpehull                       C14                     1 agnekleddbygg      TRa-1372           2245±30BP        cal384-231  BC            cal 392-206BC

(HOTdeumvulgare)

1500006             Urnegrav,bunn           C14                     1 agnekleddbygg      UBA-18851       2080±23BP        cal l55-51 BC              call73~43BC

(HOTdeumvulgare)

1500006             Urnegrav                        C14                     Menneskebein,            TRa-2614          1950±25 BP        Cal23-77AD               calBC21-125AD

brent (Homo

sapicns)

1500004            Inhumasjonsgrav,       C14                    2stykkeravhas-       TRa-1126           1875±40BP        Cal78-210AD            cal56-237AD

fra masser ved                                        sel med egenal-
spannformet leir-                                 der på maksimalt
kar (C57469`6)                                            15 år
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Figur 301:
Matrise med et utvalg av lag og strukturer på lokalitet 50.
lI !usfms/.on: Axcl M/ærLtm.
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Figur 302:
Gravhaugen med moderne forstyrrelser og røtter. Utarbeidet av T. Wikstrøm og Axel Mjærum, E18-prosjektet.
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Figur 303:
Profil gjennom gravhaugen sett mot vest. Rentegnet av Lars Thorgersen.
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ningen skilte seg tydelig ut fra de øvrige delene av grav-
minnet. Deler av kjeden var skadet, og deler var fiemet.
Kjeden er knyttet til påbygningen i romertic].

Løg i5ooo46: Torvlag som dekket hele haugen. Laget
var opptil o,25 meter tykt, men i de fleste områder var
tykkelsen o,o5-o,i meter.

L¢g i5ooo48:  Massene  som  dannet  hoveddelen  av

gravminnet. Laget var o,5 meter tykt, lå i gravminnets
ytre deler og kunne i grove trekk relateres til steinlag i og
2 og den ytre delen av lag 3. Dette laget hvilte på et fossilt
åkerlag.i5ooo48bestoavløse,gulbruneogstedvisbrune
sand-og grusmasser. I disse massene fremkom spredte,
brente bein og enkelte leirkarskår. Laget er knyttet til

påbygningen i romerfjd.
L4g ]5ooo52: I den sentrale delen av haugen var det et

opptil o,3 meter tykt lag med gråbrune, sand-og humus-
holdige siltmasser. Laget var i grove trekk knyttet til det
sentralesteinlaget3oglåoverbrannflaket.i5ooo52hadde
en diameter på om lag 3 x 2,5 meter. Laget inneholdt mer
brent bein og keramikk enn de Øvrige massene i haugen.
Hoveddelen av funnene antas å ha sammenheng med
brannflaket og den funnrike, bosetningsrelaterte struk-
turen i5ooo54. Laget knyttes til den primære haugkon-
struksjonen som ble bygget iyngT€ broriseø!dcr //ørromersk

jemalder.
Ved utgravningen fremkom altså stein- og jordlag

som samlet dannet haugkonstruksjonen.  Steinlagene
var tydeligst i plan, mens de ulike jordlagene var tyde-
ligst i tverrsnittene gjennom haugen. På bakgrunn av
disse fyllskiftene og naturvitenskapelige analyser antas
det at gravminnet ble bygget i to faser, den primære hau-

genblereistiovergangenbronsealder`førromerskjern-
alder, mens haugen ble kraftig utvidet i eldre romertid.
I den første fasen har det blitt dannet en liten haug som
hardekketoveretsentraltbrannflak.Dennehaugenblei
hovedsakbyggetavsteinmedettverrmålpåoppmoto,7
meter, men også av mindre stein og sand- og humushol-
dig silt. Trolig har det opprinnelige gravminnet vært sir-
kulært,hattendiameterpåomlag5meterogværtomlag
o,5 meter høyt. I den andre fasen ble det ble tilført stein
og løsmasser på og rundt kjernen av gravminnet. I til-
leggblegravminnetdekketavenkappemedsmåsteinog

jordmasser, og det ble etablert en fotkjede rundt haugen.
Påbygningen bidro til at gravminnet fikk et tverrmål på
i8,5meterogenhøydepåomlago,6meter.Påbygningen
settes i sammenheng med nedleggelsen av en urnegrav i
toppen av konstruksjonen.

I massene som dannet haugen, utenfor de to gravene,
fremkom 7i5 gram keramikk, ig,2 gram brente bein og
2,9 gram ubrente bein. Hoveddelen av funnmaterialet
lå inn mot sentrum av konstruksjonen. Keramikken var
udekorert, og ulike deler av karene er representert, deri-
blantsyvrandskårfrakarmedmunningsdiameterepåi4
og i7 centimeter. I tillegg foreligger blant annet et hanke-
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feste, bunnskår og deler av skuldre. Skårene skriver seg
fraflereulikekarogharikkeblitttidfestetmerpresistenn
eldre bronsealder til romertid (ca. i7oo f.Kr.-4oo e.Kr., se
Wangen 2oog med videre ref.).

Blantbeinfunneneinngårg,6gram(7fragmenter)som
er bestemt til menneskebein (Homo s4pjcns), og minst 5,5

gram (i2 fragmenter) er av dyr (stor Herbjvor og Anjm¢jj¢
iftdet., Sj61ing 2oii). Enkelte av menneskebeinene frem-
komitilknytningtilbrannflaketogdensekundæreurne-

graven, og ses i sammenheng med disse kontekstene.
Mengden bein taler mot at det har ligget andre graver i
tilknytning til haugen, eller at det har foregått en omfat-
tendespredningavbeiniforbindelsemedgravleggelsene
eller i etterkant av begravelsen.

Detytre gravmimet, toikning og diskusjon
Tolkningenavhaugkonstruksjonensomentodeltprosess
ogaldersbestemmelsenavfasenebyggerpåflereobserva-
sjonergjortifeltognaturvitenskapeligeanalyseresultater.
Fordetførsteforeliggerdetdateringeravbrannflaketutført

påtrekullogmenneskebeinsomfallertilovergangenmel-
lomyngrebronsealderogeldrejernalder(762-4i5f.Kr.,se
fig. 3o6 og nedenfor). Under den ytre delen av gravmin-
net fremkom også en rekke strukturer som i hovedsak er
aldersbestemt til førromerskjernalder (5io-236 f.Kr.), og
hvor6navdateringenemedstorgradavsikkerheteryngre
ennbrannflaketrrRa-i372).Endateringavsekundærtinn-
blandettrekullfrafyllmasseneiurnegravenerogsåyngre
ennprimærgraven,ogunderbyggertolkningenavathaug-
konstruksjonen har blitt dannet i to faser.

Videre hvilte den ytre delen av haugkonstruksjonen

påetfossiltåkerlagsomeryngreennbosetningen.Dyrk-
ningenmåfølgelighafunnetstedetteratbosetningenble
forlatt,menførutvidelsenavhaugen.Dyrkningslagetvar
imidlertidfraværendeidensentraledelenogrespekterte
brannflaket og den sentrale delen av kjernerøysen. Disse
observasjonene gir ytterligere et holdepunkt for at hau-

gensførstedelbledannetomlag5oof.Kr.ogførstpåbygd
etter at åkerdriften opphørte. Samtidig taler utbredelsen
avåkerlagetforatdenopprinneligehaugenkunharmålt
om lag 5 meter i tverrmål.

Haugen ble trolig bygget av kulturlagsmasser, dyrk-
ningsjord og undergrunn fra nærområdet, i tillegg til at
det ble brakt betydelig med stein til gravplassen. Dette
skjedde etter at dyrkningen opphørte, dvs. tidligst mot
slutten av førromersk jernalder. Det er rimelig å tro at
utvidelsen er knyttet til sekundærgraven i haugen, en
begravelse  som er datert til tidlig eldre romertid  (cal
23-77 AD (ig5o±25 BP, TRa-26i4)). Totalt sett gir obser-
vasjonene og de naturvitenskapelige prøvene altså gode
holdepunkterforathaugbyggingenharskjedditotrinn,
med om lag 5oo års mellomrom.

Det kan ikke utelukkes at deler av gjenstandsmate-
rialet som fremkom i det ytre gravminnet, ble intensjo-
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Figur 304:
Gravhaugetteravtorving,settmotnordøst.Inhumasjonsgravensessomensteinsamlingiforkantavbildet.Påbildetfremkommerogsåsteinlag
1 som dekket haugen, og moderne skader.
Foto: Stci"r Kristcriscri.
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Figur 305:
Gravhaug etter at deler av massene er fjernet, sett mot nordøst. Den tømte inhumasjonsgraven ses i forkant av bildet. På bildet fremkommer
også steinlag 2 som knyttes til utvidelsen av haugen i romertid, og kjernerøysen (steinlag 3).
Foto: Stciriør Kristcnsc7i.
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Figur 306:
C14-dateringeravdetprimærebrannflaket,bosetningssporeneogdensekundæreurnegraven.
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nelt deponert i forbindelse med gravritualene (Wangen
2oog:i34-i35). Gjenstandsfunnene skiller seg imidlertid
lite fra det som fremkom i boplasskontekster. Fra begge
kontekster foreligger det udekorert keramikk, dyrebein,
enkelteflintfunn,brentekornogandremakrofossilerof.
Sj6ling2oii;Viklund2oii).Mesttroligskriverderforfun-
neneihaugmassenesegfraeldreboplassaktivitet.Denne
tolkningen kan indikere at det også har vært noe boset-
ning i området før det første gravminnet ble etablert nær
overgangen mellom yngre bronsealder og førromersk

jernalder. En datering av dyrebein fra et stolpehull til
yngre bronsealder underbygger til en viss grad dette (cal
soo-775 BC (2585±25 BP, TRa-26i5)).

DET PRIMÆRE GRAVMINNET,
BRANNFLAKET
Gravmtrmet
Sentralt i haugen fremkom et brannflak som var dekket
av den første, lille haugkonstruksjonen. Flaket hadde en
sirkulærformogendiameterpå4,ix3,2meter.Lagetmed
bålmasser var o,22 centimeter tykt, besto av kompakte,
mørke, kullholdige siltmasser og lå rundt en del stor og
delvis jordfast stein (ca. o,2-o,5 meter i diameter). Struk-
turen hadde en noe ujevn bunnform med enkelte for-
senkningerfyltmedbrannmasser.Disseforsenkningene
kan være igjenfylte steinopptrekk eller spor etter kon-
struksjonselementerknyttettilgraven.Ibunnenavflaket
og oppå undergrunnen lå et lag av småstein Of. fig. 3o7).
Mye av denne steinen var om lag o,o5 meter i tverrmål,
men enkelte stein målte opptil o,25 meter. Steinsamlin-

gen var klart relatert til brannlaget og antas å ha dannet
fundament;fyringsbunn for likbålet på stedet.

Envedartsbestemmelseavtrekullfrabrannflaketviser
at minst seks treslag har vært representert i likbålet: pil`
vier`selje (S4lix sp.), hassel (Coty!us 4velløJ7¢), eik (QucrciÆ

sp.), hagtorn`eple`pære`rogn (Pomojc!e¢e), lønn (Accr sp.)

og ask (Fn"j"s cxcclsjor) (Bartholin og Mikkelsen 2oiib).
Felles for trekullet er at det skriver seg fra grener, og at
det er svært fragmentert. Prøven er med dette blant de
mest artsrike på prosjektet Of. Mikkelsen og Bartholin i
trykk).Enmuligforklaringpåartsrikdommeneratgrav-

godsitreerfangetoppiprøven.Denomfattendebruken
avgrenerogdenlaveegenalderentalerimidlertidmoten
slik tolkning. Det er derfor mer trolig at man bevisst har
anvendt virke av ulike treslag som brensel i forbindelse
med kremeringen. Mikromorfologiske analyser viser
videre at laget foruten brente bein inneholdt varmepå-
virkede masser, som samsvarer godt med tolkningen av
strukturen som et kremasjonsbål (Macphail 2oiib). I en
makrofossilanalyse fra konteksten fremkom for øvrig
kun trekull (Viklund 2oii).

I den sørøstlige og sørvestre ytterkanten av brannfla-
ket lå et kompakt lag av mørk, gråbrun, siltig sand med

enkeltetrekullbiter(i5ooo69).Lagetlådelvisoverbrann-
flaket,ogtolkessomomrotedemasserknyttettillikbålet.

Fwnn
Spredt utover i selve brannflaket fremkom  87,8 gram
brente bein (Sj6ling 2oii). Av dette er 59 gram identifisert
til å være av menneske. Det dreier seg om ulike skjelett-
deler, og både rørbein og skalletak`kraniefragmenter er
identifisert. Materialet er gj ennomgående middels hardt
brent og sterkt fragmentert. Beinene skriver seg fra et
voksentindivid(Adu!tws),mendetharikkelattseggjøreå
kjønnsbestemme det begrensede og sterkt fragmenterte
materialet.Utenomdettefremkom23leirkarskår(io7,3g)
og ett dyrebein (Arilmflljø jndct.) i brannflaket. Mest tro-
1ig har disse funnene sammenheng med eldre aktivitet

på stedet, selv om det ikke kan utelukkes at det har blitt
deponert keramikk på stedet i forbindelse med gravleg-

gingsritualet Of. Wangen 2oog:134-135).

Datering og tolkning
Den jevne, sirkulære formen og den underliggende tette

pakningen av varmepåvirket småstein er spor etter en
kremasjon,ogatsteinpakningenhartjentsomenfyrings-
bunn for likbålet. Det har blitt antatt at det blir dannet
fra knapt i kilo til 3,8 kg brente bein ved kremasjonen
av et voksent menneske (Alexandersen et al. 2oo8:393),
og beinene i primærgraven (87,8 g) representerer derfor

på langt nær den totale mengden brente bein etter den
avdøde. Det er derfor rimelig å tro at en stor del av bei-
nene har blitt flyttet til andre steder. Det fremkom ikke
informasjon om hvor eller hvordan en slik deponering
harforegått.Sentralgravenkanellersbetegnessomfunn-
fattig, og vi gjorde ikke funn som kan typologisk datere
eller kjønnsbestemme de(n)  gravlagte.  Gravgods kan
imidlertidhablitttattbortfraprimærgraveniforbindelse
med fierning av de brente beinene.

Gravskikken i denne første fasen fremstår som for-
holdsvis enkel, med en liten ytre markering i form av en
liten haug. Ytre gravminner med tilsvarende form har
vært i bruk gjennom hele jernalderen, og haugens utfor-
ming gir få holdepunkter for en typologisk datering Of.
Løken ig74:ioi). Videre tas branngravskikken i bruk i

yngre bronsealder, og den er utbredt frem til vikingtid
(ca. iioo f.Kr.-io3o e.Kr., Solberg 2oo5:i38-i4o). Krema-
sjoner var imidlertid mer dominerende i eldre jernalder
enniyngrejernalderidetytreavvestfold(Løkenig74:77).

Relasjonene til andre strukturer gir holdepunkter for
en grov aldersbestemmelse av primærgraven. Brannfla-
ketogdenførstefasenavhaugenbletydeligrespektertav
dyrkningen som ble drevet i slutten av førromerskjern-
alder. Det ser også ut til at bosetningssporene fra eldre

jernalderrelaterersegtilogrespektererdetteeldstegrav-
minnetpålokaliteten(sefig.3i8).Itoppenavgravhaugen
fremkom videre en yngre sekundærgrav datert til første
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Figur 307:
Øverst: Brannflak etter avdekking sett mot nord. Nederst: Brannflak etter avdekning sett mot nordøst. Lag med småstein i bunnen av
brannflaket sett mot øst.
Fo[o..£]8-pros/.ek[cf.
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Figur 308:
Brannflaket1500049mfl.iplanogprofil.IllustrasjonavToneWikstrøm,LarsThorgersenogAxelMjærum,E18-prosjektet.
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del av eldre romertid. De stratigrafiske forholdene tilsier
derforatdenprimæregravenerfraførromerskjernalder
eller tidligere perioder.

Denne nokså grove aldersbestemmelsen sammenfal-
lergodtmedenradiologiskdateringavhasselkull(Cov]us
Øvc!løric]) med lav egenalder fra brannflaket til cal 725-4i5

BC (2438±25 BP, UBA-i78oi). Det foreligger også en sam-

menfallende datering av menneskebein (cal 762-55i BC

(25oo±25  BP, TRa-26i5)).  Disse prøvene gjør det mest
sannsynlig at kremasjonen fant sted i siste del av yngre
bronsealder, dvs. noe før 5oo f.Kr., men trekullprøven
åpner også for at anlegget ble anlagt i tidlig i førromersk

jernalder.

DEN SEKUNDÆRE GRAVEN, URNEGRAV
MED RENSEDE, BRENTE BEIN
Gravmlnnet
1toppenavgravminnetfremkomensekundærurnegrav.
Dennegravleggelsenknyttestildenkraftigeutvidelsenav
haugenieldreromertid.Gravenvarskåretnedigravhau-

gen, og den var kun dekket av et torvlag. Nedgravningen
vartilnærmetrundoghaddeenytrediameterpå2,3x2,4
meter. I ytterkant av strukturen var det en nokså regel-
messig kantkjede av tett anlagt stein med et tverrmål på
o,2-o,5meter.Dissesteinenelåihovedsaknoehøyereenn
steinen i resten av haugen. I den sentrale delen befant det
seg stein av varierende størrelse (o,o5-o,5 meter i diame-
ter)somdannetentetttilglissenindrebrolegging.Graven
hadde en mulig markering i form av en skråstilt, flat og
kantete stein (o,45 meter i diameter, jf. Wangen 2oog:6o).

Innenfor og under steinene i sekundærgravens sent-
raldel var det et o,o5-o,i5 meter tykt lag med mellom-
brune humusmasser og noe kull. Disse massene skilte
seg fra de omliggende gulbrune massene i gravhaugen. I
norddelen dekket dette topplaget over en o,35 meter dyp
nedgravningmedhumusholdigesiltmasser.Forsenknin-

gen hadde buede sidekanter og noe ujevn bunn. Inn mot
kantene av strukturen lå en del stein med tverrmål på
opptil o,4 meter.

Funn
Blant beinene sentralt i nedgravningen fant vi fire frag-
menter av 6n nål (C57468;i). Den er tildannet i gevir og
har et rektangulært til trapesformet tverrsnitt. Nålen er
dekorert med enkle kantlinjer på alle fire sider. En bred-
side er også påført kryssende linjer og to enkle punkt-
sirkler. I tillegg er den ene smalsiden dekorert med en
vinkelbord innenfor kantlinjene. Opprinnelig har nålen
trolig hatt en smal og langstrakt form. Hårnåler av ulike
former er vanlige i graver fra eldre jernalder (f.eks. Peter-
sen igi6). Det har imidlertid ikke lyktes å påvise nære

parallellertilnålenfraHørdalen,ogenpresistypologisk
dateringerderforvanskelig.
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Spredtiytterkantavsekundærgravenfremkomogså25
fragmenter (4,i g) av tetning av harpiks;bjørketjære som
har dannet en tetningslist i en beholder av tre (C57468`2,
Nordby 2oii). Av fragmentene passer kun to stykker
sammen, og disse danner et avrundet hjørne. Beholde-
renharderforikkeværtrund,mentrolighattenovaleller
rektangulær form. Dette støttes av at det er både rette og
krummefragmenter.Tykkelsenpåbeholderensvegghar
trolig vært ca. o,4 centimeter. Fordi stykkene ikke passer
sammen,hardetikkelyktesåestimerebeholderensstør-
relse eller å typebestemme karet. Fragmentene avviker
ellers mye fra karf6ringskittfragmentene som fremkom
i inhumasjonsgraven (Nordby 2oii). I fyllmassene lå også
to stykker (i,3 g) av brent never og enkelte mindre never-
fragmenter (C57468`3), og slike funn fremkom også i 6n
makrofossilprøve fra graven (Viklund 2oii).

Totalt fant vi 559,9 gram med brente bein (C57468;4).
Hoveddelen av disse funnene (ca. 542 gram) fremkom
innenfor et område på o,6 x o,6 meter i norddelen av
strukturen  (se fig.  3io).  Beinene lå mellom og under
broleggingen og ned til ca. i5 centimeters dybde. Mas-
sene med bein var nær frie for kull, og de var følgelig
renset før de ble lagt ned. Vi fant også to mindre ansam-
linger med bein  (6,5 gram) i haugfyllet i ytterkant av
kantkjeden til sekundærgraven. Helhetlig sett kan bein-
materialet betegnes som fragmentert og godt brent.
Beinene skriver seg fra en ung, voksen person (Adu!tLis,
dvs. 2o-39 år), og det foreligger beinfragmenter fra alle
kroppsregioner (Sj61ing 2oii). Beinbestemmelsene har
ikke gitt et grunnlag for å kjønnsbestemme den grav-
1agte.

Det fremkom 27 keramikkskår (C57468`ii) og 6 styk-
ker brent leire (C57468`i2) spredt i fyllmassene. I tillegg
foreligger hasselnøttskall  (Coyyjt/s øve!j¢nø),  agnekledd

bygg  (Hordct/m vLtlgore),  ugress  (Polygo"m sp.)  og  små
stykker med slagg ved makrofossilanalyse av fyllmasser
i graven (Viklund 2oii). Datering av trekull og byggkorn
fra denne konteksten taler mest trolig for at det er inn-
blandet materiale fra eldre aktivitet i disse fyllmassene

(cal 4ii-368 BC (2325±35 BP, TRa-isoo) og cal i55-5i BC

(2o8o±23 BP, UBA-i885i)).

Datering og totkning
Denne  sekundære graven  og  de  tilhørende  funnene
fremkomundertorvlaget.Dennebeliggenhetenhartro-
lig medført at gjenstandene har vært eksponert for fros-
taktivitet, røtter og bioturbasjon. Følgelig er det rimelig
åantaatenkeltefunnharblittforflyttetnoeetteratdeble
deponert. Harpiksen og en overveiende del av beinene
lå imidlertid innenfor et areal på o,6 x o,6 meter, ned
til en dybde på o,i5 meter. Den horisontale og vertikale
spredningen samsvarer godt med at det sveipede karet
blebenyttetsomgravurne.Funnforholdeneviserogsåat
urnen med beinene har blitt satt ned i den nordre delen av
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Figur 309:
Øverst:Urnegravetteravtorving,settmotsørvest.Nederst:Fotoavdensammegravenetteratdeøvredeleravgravenvarundersøkt,settmot
sørvest.
Foto:EI8-pros/.ektet.
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Lok. 50 -Hørdalen, gnr. 23 bnr. 45, Sandefiord kommune
1500006, sekundærg rav

€rav, plan med funn
ø-V-profil, gravhaug  1500001 Ø-V-profil, gravhaug  1500001

Tegnforklaring,lag:

LJI HHHI
E  :,:tgj;Fdy:;åssst:|;:rå:t-yErkue:åtå:::rne,h,?l,::g  E  ste,n , rot

Tegnforklaring,  fu
Nål,gevir

Tetningsring, 3-4 stk.
Tetningsring,18 stk.
Never,1,3 g

Brente bein,1,4-4,5 g
Brente bein,  10,9-12,6 g
Brente bein,  36,5-97,2 g
Brente bein, ca 800 g
Keramikk, 0,7-3,5 g
Keramikk, 4,7-5,9 g

Keramikk,12-13,6 g

Figur 310:
Urnegraven  1500006. Rentegnet av Axel Mjærum og Lars Thorgersen.
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steinsirkelen, nord for steinen som kan ha markert sen-
trum av denne sekundære graven.

Totalt foreligger om lag 56o gram brente bein fra gra-
ven, noe som er langt over gjennomsnittet på 27o gram
forkremasjonsgraveriregionenfraeldrejernalder(Holck
igg7:iig). Den eksponerte beliggenheten til graven kan
viderehamedførtatbeinmaterialehargåtttaptsomfølge
av senere forstyrrelser. Beinmengden tilsier at en større
delavetindividerrepresentert,mendeteruklartomhele
skjelettmaterialet en gang var til stede (Alexandersen et
al. 2oo8:393-395; Wangen 2oog:68-69).

Som nevnt fremkom brent never fra graven, og det er
enmulighetforatdettematerialetharsammenhengmed
detsveipedekaret.Stykkeneerimidlertidbrent,noesom
talermotensliktolkning.Alternativtkanneverenderfor
ha vært deler av en annen gjenstand, eller eventuelt ha
vært en del av brenselet som ble anvendt ved kremasjo-
nen, eller være sekundært innblandet.

Urnegraven knyttes som nevnt til den kraftige utvi-
delsen av gravminnet, og stratigrafiske forhold tilsier
at den er yngre enn primærgraven, bosetningssporene
og åkerdriften  (se fig. 3oi). Dette innebærer at graven
tidligst kan ha blitt anlagt sent i førromersk jernalder.
Ved ombygningen ble gravminnet gitt en form som har
vært vanlig Sandefjord og i andre deler av ytre Vestfold
i romertid og folkevandringstid (Løken ig74:72-74, jf.
Solberg 2ooo:77, i35). I det samme tidsrommet var det
også utbredt å omslutte slike steinblandede hauger med
enfotkjede(Løkenig74:i45-i47),mensslikefotkjederble
imindregradanvendtiyngrejernalder.

Brentemenneskebeinfraurnegravenharblittaldersbes-
temt til den innledende delen av eldre romertid (cal 23-77
AD (ig5o±25 BP, TRa-26i4)). Alderen samsvarer godt med
deøvrigeopplysningeneomgravminnet,oganalysentid-
festeretteraltådømmedennesekundærebegravelsen.

INHUMAS}ONSGRAV
I""led"i"g
Om lag 2 meter sørvest for gravhaugen var det anlagt
en inhumasjonsgrav markert med en rektangulær, tett
steinlegning. Graven fremkom i forbindelse med avtor-
ving i området, og den fremsto som uforstyrret av nyere
aktivitet.Isørdelen,nedmotbunnenavgraven,fremkom
6n trolig nøkkelring, ett mulig beltebeslag med en tilhø-
rendenagle,tojernnagler,ettspinnehjul,ettleirkarmed
hank, ett spannformet leirkar og tre tetningsringer. Fun-
nenetalerforendateringavgravminnettilyngreromer-
tid | folkevandringstid, trolig til tidsrommet 35o-525 e.
Kr.,ogdekanindikereatdengravlagtevarenkvinne.

Gravmlmet
Gravanleggetblepåvistrettundermarkoverflaten,ogde
sentrale delene hadde sunket noe sammen. I toppen av

strukturen lå en nær rektangulær, tett steinlegning med
i hovedsak ett lag av o,i-o,4 meter store morenestein.
Denne ytre markeringen målte i,5 x i,2 meter og var med
dette noe mindre i utbredelse enn den underliggende
nedgravningen.Steinlegningendekketdelvisennedgrav-
ning som i toppen målte 2,2 x i,4 meter og var o,5 meter
dyp. Formen i flaten var nær rektangulær. Sidekantene
var noe skrånende, og bunnplanet var på i,6 x i,o5 meter.
Strukturen var skåret ned i det fossile dyrkningslaget.
Nedgravningen var i hovedsak fylt av gulbrune, silthol-
dige sandmasser, men om lag o,i5 meter ned i den sen-
traledelenavgravenfremkomdetogsåetlagmedmørke
humusmasser,sombleobservertiprofil,menikkeiplan.
Laget hadde en bredde på o,6 meter, en tykkelse på o,i-
o,i5 meter, og fyllskiftet antas å være avtrykk etter den
døde.Dennetolkningenunderbyggestilenvissgradavat
det ved de mikromorfologisk prøvene fremkom mulige
spor etter forråtnelse av organisk materiale (Viklund et
al. i trykk).

Detbleikkepåvistresteretternoefyllskiftelangskan-
tene eller i bunnen av gravanlegget. Massene i og rundt

gravanleggetvarimidlertidnoksågrove,steinrikeogrot-
holdige. Dette gjorde utgravningsforholdene vanskelige
og bevaringsforholdene nokså dårlige. Spor etter detal-

jerigravkonstruksjonenkanderforhagåtttaptellerblitt
oversett.

Fwm„

I bunnen av graven ble det gjort flere gjenstandsfunn.
To leirkar, to tetningsringer og et spinnehjul fremkom
i gravens sørdel, mens en tetningsring lå vest i graven
sammen med en jernnagle. De Øvrige stykkene av jern
ble funnet spredt i norddelen av nedgravningen.

I nordøstdelen lå det som trolig er en nøkkelring av

jern, med en diameter på 4 centimeter (C57469;i). Gjen-
standenersterktkorrodertogtroligeromlagenhalvdel
bevart.Denertildannetavsammenviklet,bøydjerntråd.
Rundt to deler av tråden sitter det henholdsvis to og tre
små ringer. Den sterke korrosjonen og det at kun halve
ringenerbevart,gjørnøkkelringtolkningennoeusikker.
I norddelen av graven fant vi videre et sterkt korrodert
ogfragmentertbeslagijern(C57469`2).Debevartestyk-
kene er flate med rette sidekanter, hvorav det største har
et tverrmål på 5,4 centimeter. I minst to hjørner er det
mulige spor etter små nagler. På den ene siden av platen
er det ellers bevart rester av mineralisert oretre (A!riLis sp.
med egenalder S 4o år, Bartholin og Mikkelsen 2oiib). I
tilknytning til beslaget fremkom det også en større jern-
nagle og mineralisert tre. Gjenstanden kan ha tilhørt et
belte. En større del av en nagle er også bevart.

Utover de alt nevnte jernfunnene fant vi to jernna-

gler (C57469;3-4) i graven. Treverk fra en av naglene er
bestemt til or (A!fiiis sp., Bartholin og Mikkelsen 2oiib).
Deterusikkerthvilkefunksjonerdissesistnevntenaglene
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Figur311:
Nål i gevir fra urnegrav (C57468`1).
Tcgrt irig.. Jrigvild 7lngum

Foto.. Mårtcn Tcjgcn.

Figur 3 12:
Inhumasjonsgrav1500004medsteinpakningetteravtorvingsettmotsørøst.InnmålingblirforetattavHildeFrydenberg.
Fo[o..EI8-pros/.cktet.
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S1500004, inhumasjonsgrav
Lok 50 -Hørdalen, gnr. 23 bnr.45. Sandefjord kommune

Figur 313:
Inhumasjonsgraven 1500004.
I! lLtstrøs/.on; Axe[ M/.Æ"m.
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Figur314:
Funn fra inhumasjonsgraven. Øverst til venstre trolig nøkkelring avjern (C57469`1). Øverst til høyre mulig beltebeslag avjern (C57469`2). I
midten til venstre nagler avjern. Gjenstanden nederst til høyre er C57469|4, de øvrige stykkene tilhører C57469;3. I midten til høyre spinnehjul
av sandstein (C57469|5). Nederst til venstre utvalgte deler av leirkar, deler av bunn, buk og hank (C57469|7). Nederst til høyre harpiksring

(C57469`10).
Foto.. Kirstcn  Hc`gelflnd.
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har hatt. Imellom skårene av et hankekar fant vi også et
spinnehjul av sandstein med rett basis, rett toppflate og

parallelle sidekanter (C57469`5). Disse trekkene gjør at
gjenstanden kan klassifiseres som et spinnehjul av type
18`118 (Hofseth ig85:34-35). Hjulet kan ha ligget i hanke-

karetvedgravleggelsen.
I norddelen av graven var det også plassert to leirkar.

Det ene er spannformet med fin asbestmagring. Karet er
io centimeter høyt og har en munningsdiameter på i4
centimeter. Det er dekorert med horisontale og vertikale
kambånd og grupper av seks konsentriske sirkler uten
midtpunkt som samlet danner omvendte trekantfor-
mer.Veggeneervelbevarte,menbunnenvarknustaven
underliggende stein. Denne skaden må ha skjedd i for-
bindelse med at graven kollapset. I tillegg mangler en del
av karveggen (fig. 3i5), til tross for at massene fra graven
blesåldet.Dissebruddkantenefremstårogsåsomgamle,
og karet har derfor etter alt å dømme vært Ødelagt før
det ble nedlagt. I bunnen av karet var det bevart et orga-
nisk belegg som taler for at karet har blitt anvendt. Dette
bunnmaterialet og et randskår har blitt lipidanalysert

(Dimc2oii).Detfremkomikketydeligesporetterlipider
idisseprøvene,ogkaretharikkeblittanvendtpåenmåte
som har resultert i bevarte lipider. I tillegg ble tre prøver
avmasserfraulikedeleravfyllmasseneikaretlipidanaly-
sert.Lipidsammensetningenfradissejordmasseneskiller
segikkefradetmankanforventeikulturpåvirketjord,og
utfraanalysenkandetikkeavgjøresomkaretharhattet
innhold ved nedleggelsen (Dimc 2oii).

Detandrekareteretsterktfragmenterthankekarmed
fint gods og fin bergartsmagring av type R.36i  (Rygh
iggg).Detforekommerdeleravrand,buk,hankogbunn
blant skårene. Men deler av karet mangler, og gjenstan-
den har ikke vært hel da den ble lagt ned i graven. Deler
av bunnen er intakt, og skårene viser at karet har hatt en
indrebunndiameterpåomlag8,5centimeter.Overflaten
er svartpolert @littet), og karet har en dobbel linjedekor
likeoverbukovergangen.Itilleggerhalsendekorertmed

parvise, horisontale, ca. 2 centimeter lange linjer med
punkterihverende.Enanalyseavetrandskårfrahanke-
karetviseratdetharblittsotetvedbrukoveråpenvarme.
Det fremkom også relativt høye lipidverdier, trolig er
de dannet av fett fra landdyr, men ikke fra drøvtyggere

(Dimc 2oii). En analyse av et bunnskår viste langt lavere
lipidverdier, men det fremkom usikre spor etter marine
dyr eller planter (Dimc 2oii).

Vifantogsåtretetningsringer(C57469`9-ii)somhøyst
sannsynlig er dannet av tjære tilvirket av bjørkenever

(Nordby 2oo6). Utgravningen viste at et av karene målte
om lag ig centimeter i diameter, og det omsluttet bun-
nen av det spannformede leirkaret. Diameteren til de to
andre karene er usikker. Alle beholderne antas å ha vært
nær runde, og de kan betegnes som kar av 7ohn Gran-
lund(ig39,jf.Nordby2oii)sintypeB.Detteinnebærerat

bunnenhargåttutenforkarveggen,noesomharvistseg
å være den dominerende formen i det norske materialet

(Nordby 2oo6). Samtlige kar har avtrykk av trestruktur
påut-ogundersiden.Avtrykkeneviseratkaretharværti
tre,ogattreetiveggeneharværthorisontalstilt.Avtrykk
av skråstilte sting viser også at bunnene og veggene har
vært sydd sammen (Nordby 2oii).

Datering
lnhumasjonsgravskikken  er anvendt fra romertid til
vikingtid i regionen (Løken ig74:76-78), og skikken i seg
selv gir derfor svært vide dateringsrammer. Gjenstan-
denegirimidlertidenkelteholdepunkterforennærmere
aldersbestemmelse. Spinnehjulsteknologien innføres i
Norge om lag 2oo e.Kr. Uørgensen 2oo5:384), og har vært
i bruk frem til nyere tid (Hoffmann iggi:66). Hjulet fra
Hørdalen er av type 18;118, en type som er vanlig fore-
kommende i jernalderen (Hofseth ig85:37). Det er videre
forholdsvis stort, med en diameter på over 4 centimeter.
Dette gjør det mest trolig at funnet skriver seg fra eldre

jernalder (Hofseth ig85:5i).
Hankekaret er av type R.36i og kan dateres til yngre

romertid-folkevandringstid  (ca.  2oo-575  e.Kr.,  Bøe
ig3i:49). Videre har dette karet en skarp og sterkt frem-
springendebukovergang,noesomsamsvarermedEldrid
Straumes (ig87:i6) bukprofil C. Denne utformingen er et
sent trekk og kan aldersbestemmes til tidsrommet fra
slutten av yngre romertid til folkevandringstid (Straume
ig87:i6). Linjedekoren forekommer ellers på tidlige kar-
former, men den har også vært brukt gjennom hoved-
delen av folkevandringstiden på Østlandet (Bøe ig3i:92).

Despannformedeleirkarenebletattibruksentiyngre
romertid, og man benyttet dem gjennom hele folkevan-
dringstiden(Bøeig3i).Karetersvakthvelvetogkanderfor
følgeligbetegnessometA-ellerB-kar(Engevikjr.2oo8).
Beggedissekarformeneopptreritidsrommetframidten
av 3oo-tallet til 5oo-tallet e.Kr. (Engevikjr. 2oo8:84; Kris-

toffersen og Magnus 2oio:46). Dekoren med en horison-
tal og vertikal inndeling av karet har store likheter med
Asbjørn Engevik jr. (2oo8) sitt dekorskjema 7, med date-
ringertil35o-525e.Kr.Stempeldekorenbryterimidlertid
medkriterienefordennedekortypen,ogførertilatkareti
strengforstandskalklassifiseresinnenfordekorskjemai3

(4oo-575 e.Kr., Engevikjr. 2oo8:8i). Totalt sett er det der-
for få holdepunkter for en presis datering av dette karet,
mendetfallerinnenfortidsrommetframidtenav3oo-tal-
let til 5oo-tallet e.Kr.

Det kan også bemerkes at det fra tidligere er kjent
ni  spannformede leirkar fra Fevanggrenda i Vestfold

(Engevik jr. 2oo8:2io), tre av disse er betegnet som kar
av type i3. Et kar med konsentrisk stempeldekor er også
kjent fra den rike inhumasjonsgraven på Ommundrød i
Larvikivestfold(Dybsandig56).Dennegraveneralders-
bestemt til om lag 5oo e.Kr.
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Figur315:
Øverst: Spannformet leirkar fra inhumasjonsgraven (C57469|6). Nederst: Detaljfoto av det samme karet.
Fofo: Mårteti Tcjgcri.
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Figur316:
Spannformet leirkar fra inhumasjonsgraven (C57469`6).
TegTtjng: Jngvil "tig!Lim, KHM.
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Nøkkelringtolkningen er noe usikker. Nøkler (lukker
imidlertidoppigraverifolkevandringstidiNorden,ogde
tidligsteharsomoftestenenkelformogerijern(Aanne-
stad 2oo4:7i). Det mulige funnet underbygger med dette
til en viss grad de andre dateringene av graven. De andre

jernfunnene mangler en presis typebestemmelse, og de
kaster derfor begrenset lys over gravens alder. Utover
dette  er de  tre  tetningslistene  av harpiks  forh()ldsvis
vanlige funn i graver fra eldre jernalder i området (f.eks.
Gjerpe 2oosc; Gjerpe og Østmo 2oosb). Det er imidler-
tidverdtåmerkesegatdetvartydeligeforskjellermellom
det enhetlige ringmaterialet fra inhumasjonsgraven og
tetningsringen fra sekundærgraven i gravhaugen.

Totalt sett gir keramikkfunnene de beste holdepunk-
tene for en typologisk datering, selv om begge har for-
holdsvis vide dateringsrammer. De kan med sikkerhet
tidfestes fra om lag 35o-til 5oo-tallet e.Kr., og trolig skri-

ver funnene seg fra før 525 e.Kr.
Det har ofte vist seg vanskelig å datere inhumasjons-

graver radiologisk. Trekull fra fyllmassene skriver seg
gjerne fra eldre aktivitet, Ci4-dateringene angir ofte en
alder som er høyere enn den typologiske aldersbestem-
melsen ¢f. Gjerpe 2oo5:25-26; Gollwitzer i trykk). Det
er derfor ikke overraskende at ung hassel (< i5 år, Co7jLLs
4vcHøriø) som fremkom i fyllmassene, er eldre enn det
antatte gravleggingstidspunktet.  Prøven er aldcrsbes-
temt til eldre romertid (cal AD 78-2io (i875±4o BP, TRa-
ii26)). Det har også blitt gjort to forsøk på å Ci4.-datere
mineralisert orevirke (< 4o år, Ahus sp.) som var bevart
i tilknytning til beslaget og 6n av naglene. De to alders-
bestemmelsene falt imidlertid til neolitikum og eldre
bronsealder (TRa-2o74 og TRa-2o75), og de sier derfor
ikkenoeomtidspunktetforgravleggingen.Påbakgrunn
av den  forholdsvis  sikre  sammenhengen  mell()m  det
daterte mineraliserte trevirket og graven fremstår disse
Ci4-resultatene som uventede. Det er ikke noe ved trevir-
ket eller ved gjennomføringen av selve den radio]ogiske
analysensomgirenopplagtforklaringtilatprøv(mehar
fåttenhøyerealderennantattværnes2oii).Deterheller
ikke holdepunkter for at prøvematerialet har blitt foru-
renset i forbindelse med etterarbeidet, eller ved konserve-
ringen av de tilhørende metallsakene. Det kan imidlertid
ikke helt utelukkes at en slik forurensning har skjedd.
Totalt sett er det derfor uklart hvorfor det foreligger så
store sprik mellom de typologiske og naturvitenskape-
1ige dateringene av det mineraliserte trevirket.

Tolkning
lnhumasjonsgravenfremkomomlagtometersørvestfor
kantkjedentilgravhaugen.Beliggenhetenogdateringene
viser at inhumasjonen er yngre enn haugen. Inhuma-
sjonsgraven var markert av en rektangulær steinlegning
som målte om lag i,5 x i,2 meter. Det var ellers ikke spor
etter en ytre markering i form av haug, røys eller kant-
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kjede, og det er lite trolig at gravminnet har hatt slik mar-
kering. Det ble ikke påvist lagskiller som talte for at den
døde var lagt i en kiste eller et kammer. Forsenkningen
sentralt i den Øvre delen taler imidlertid for at graven på
et tidspunkt hadde sunket sammen, muligens som følge
av en kollaps av en kiste. Nedgravningen under steinleg-
ningen var orientert nordnordøst-sørsørvest. Det ble
observert et liklag i deler av graven, men det lyktes ikke å
slå fast detaljer om beliggenheten eller orienteringen av
den døde. Graven var imidlertid forholdsvis kort (i,6 m),
noe som taler for at den døde har vært forholdsvis lav
eller at han`hun har ligget i en sammenkrøpet posisjon.
De to leirkarene og 6n av tetningsringene lå i sørenden
av graven. Det kan ikke avgjøres om karene har stått ved
hode-eller fotenden.

Nøkkelringer og beltebeslag fremkommer ofte i til-
knytning til beltestedet, sentralt i inhumasjonsgravene
fra eldre jernalder (se f.eks.  Shetelig igi2). Den mulige

nøkkelringen og det mulige beltebeslaget lå imidlertid i
nordenden av graven, noe som til en viss grad svekker de
foreslåttebestemmelsene.Enavnaglenefremkomvidere
i tilknytning til en av tetningsringene, og ses i sammen-
heng med dette. Den klolignende naglen har trolig vært
direkteknyttettildetsveipetekaret,ellertilhørtenannen

gjenstand som har ligget i eller nær dette karet.
Nøkler har blitt knyttet til kvinner, og spesielt til hus-

fruen på gården (Kristoffersen 2ooo:i3o-i43; Aannestad
2oo4:7i).Utframoderneforestillingererdetogsånærlig-

gende å tolke spinnehjulet som en indikasjon på at det
dreier seg om en kvinnegrav Of. Solberg 2ooo:i44). Det
finnes imidlertid også eksempler på at spinnehjul har
blitt lagt ned i mannsgraver i eldre jernalder (Skogstrand
2010:25-26).

For å oppsummere kan graven dateres 35o til 5oo-tal-
1et e.Kr., og den er med dette langt yngre enn de Øvrige

gravminnene på stedet. Inhumasjonsgraven ble følgelig
anlagt inn mot en alt etablert gravhaug. Gravgodset taler
for at den døde har vært en kvinne, og hun har fått med
segfemulikekarogetspinnehjuligraven.Itilleggfrem-
kom antatt personlig utstyr i form av en nøkkelring og
en beltespenne.

DYRKNINGSSPOR
Under deler av gravhaugen og i deler av de omkringlig-

gende områdene fremkom et dyrkningslag (se fig. 3o3).
Detfossileåkerlagetvarihovedsako,i-o,2metertyktog
dannetavtykke,fete,humusholdige,gråbrune,grushol-
dige siltmasser. Laget inneholdt noe brent leire og kull,
og var svært rikt på røtter. Det fossile åkerlaget man-

glet under den sentrale delen av haugen, i området hvor
brannflaket ble påvist.

Fradyrkningslagetsamletviinnbrentleire,49leirkar-
skår(i73,3g),enkeltebeinfragmenter(o,9g)og3fragmen-
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teravflint.Detantasathoveddelenavfunneneskriverseg
fradeneldrebosetningsfasen.Detblegravdmålrettetfor
åfrembringeardsporellerandretegnetterdyrkningsred-
skaper. Slike redskapsmerker ble ikke påvist.

I nærheten av lokalitet 5o ble det på isoo-tallet gravd
ut en rekke funntomme røyser. Trolig er det snakk om
et felt med rydningsrøyser som det siste hundreåret har
blittdyrketvekkavmoderneåkerdrift(Pederseniggo:53).
Det er derfor sannsynlig at dyrkningslaget er en del av
et mer omfattende åkerlandskap. Dette underbygges av
at overpløyde rydningsrøyser er kjent i hellingene som
strekker seg fra lokalitet 5o, og om lag 6n km i nordlig
retning (Iversen et al. 2oo7:i39-i49). Det må imidlertid
tillegges at enkelte av disse dyrkningssporene i etterkant
har blitt tidfestet til nyere tid (Storrusten i trykk).

En mikromorfologisk analyse viser at det humusrike
åkerlaget består av en del av de samme komponentene
som den underliggende grunnen, men at det har blitt
kraftig omdannet gjennom jordforbedring. Dette gjør
at åkerlaget minner om gjødslet jord som ble påvist på
Hørdalsåsen (lok. 5i), og det har paralleller til dyrknings-
1agsomerkjentfradanskjemalder(Macphail2oiib,med
videre ref.). I de mikromorfologiske prøvene ble det også
observertsmåmengderkullogbrentleire,noesomantas
å ha sammenheng med gjødslingen eller med den eldre
bosetningsfasen. De jordkjemiske og jordfysiske analy-
sene underbygger at stedet er tilført næringsstoffer, med
tydelige forhøyede verdier av fosfat fra dyrkningslaget

(Viklund et al. i trykk). Disse analysene viser også tegn
til at området har vært avsvidd, noe som kan ha skjedd i
forbindelse med åkerbruket.

Det har ikke fremkommet makrofossiler i dyrknings-
1aget, men det ble funnet forkullede korn og ugressfrø
fra den forutgående bosetningsfasen. I tillegg fremkom
enkelte sekundært innblandete plantemakrofossiler i
fyllmassene i den sekundære graven Viklund 2oii). En
Ci4-datering(UBA-i885i)kantaleforatnoeavdetterede-

ponertematerialetkanhablittdannetitidsrommetmed
dyrkning. Blant de forkullede planterestene foreligger
agnekledde byggkorn (Hordeum "}gøre vør. "lgøre), og et
mulignakentbygg(Hordeut7icj:"dwm).Itilleggfremkom
flereformerforugresssomharfulgtkornavlingen,blant
annetmedenstorandellinbendel(Spcrgulø¢rverisjs).Dette

er en vekst som trives i fuktig og næringsfattig sur jord

(Viklund 2oii, med videre ref.). Slik fuktig silt-og leire-
grunn finnes på og omkring lokalitet 5o (Norsk institutt
for skog og landskap 2oii).

DATERING

Dyrkningslaget respekterte den sentrale delen av grav-
haugen fra 762-55i f.Kr., og jordbrukssporene dekket
over bosetningssporene. Den yngste aldersbestemmel-
sen fra bosetningsfasen er cal 384-23i BC (2245±3o BP,
TRa-i372).Samtidigvardyrkningslagetdelvisforsegletav

de yngste delene av gravhaugen som er aldersbestemt til
eldreromertid,ogavinhumasjonsgravensomskriverseg
fra yngre romertid ` folkevandringstid. Åkerdriften har
derfor foregått i de siste hundreårene før Kristi fødsel, og
muligogsårettetterstartenawårtidsregning(sefig.3oi).
Et byggkorn fra fyllmassene i den sekundære graven er
datert til dette tidsrommet (cal i55-5i BC (2o8o±23 BP,

UBA-i885i)), og dette kornet kan ha sammenheng med
dyrkningsfasen.

B0SETNINGSSPOR
Under deler av haugen og de moderne og fossile dyr-
kningslagene  i  området  fremkom  bosetningsspor  i
form av 6n ovn, seks stolpehull, 6n kokegrop, ti groper`
nedgravninger og et funnførende lag. I tillegg fremkom
bosetningsrelatertegjenstandsfunn.

Tok4fttmerovn
1 ytterkant av den sentrale delen av gravhaugen fant vi en
ovnskonstruksj on som var skadet av den senere dyrknin-

gen, og av aktivitet knyttet til utvidelsen av gravhaugen.
Ovnen var tydelig todelt. I vest var det bevart en sirkulær
leirekonstruksjon med en diameter på ca. o,4 meter og en
tykkelsepåo,i-o,i5metersomdelvisvaromsluttetavstein.
Leiren var i hovedsak nokså løs og jevnbrent. I den Østre
delen fremkom et tynnere sirkulært lag dannet av brent
leire, med en underliggende kullinse. Leirelaget i denne
Østre delen var delvis omgitt av små, skjørbrente stein.
Formen,kulletogdenskjørbrentesteinentalerentydigfor
atdetharliggetetildstedidennedelen.Detodeleneavgro-

penvarskiltavfyllskifter,varmepåvirketsteinogenstørre
avrundetstein(o,5meteridiameter).Helekonstruksjonen
låienovalo,4meterdypgropsommålte2,2xo,65meteri
flate.Istrukturenfantviseksudekorerteleirkarskårmeden
vektpå59,8gram,2,9grambrentebeinogdeleravenflekke
avflint.Itillegghardetblittforetattmakro-ogmikromor-
fologiske analyser av fyllmassene i gropen. Disse har gitt
lite informasjon om strukturens funksj on. Det foreligger
ingendirektedateringavovnen,mendenkanknyttestilde
nærliggendestolpehullenemedtreci4-dateringertilyngre
bronsealder`førromerskjernalder.

Foråbelysebrukenavanleggethardetblittforetatten
temperaturanalyse av en prøve fra toppen av leirekon-
struksjonenivestdelenavstrukturen.Deleravprøvenhar
troligværtutsattforentemperaturpåomlaggoo°C,men
sintringenavdeleravmaterialettalerforatdeleravleiren
ogsåharværtvarmettiloverio5o°C(Brorsson2oio).Det
fremkomellersikkeslaggvedselveutgravningenavstruk-
turen,påtrossavatdesentraledeleneavovnskonstruksjo-
nen ble såldet. I tre strukturer med redeponert materiale
som lå over og omkring ovnen, har det imidlertid frem-
kommet små mengder slagglignende jern-og fosfatrikt
materialeviklundetal.itrykk).Slaggmengdeneersåsmå
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Figur 31 7:
Utsnitt av V-profil gjennom gravhaug 1500001 sett mot sør. Dyrkningslaget ses under de steinrike massene i gravhaugen. I bakkant ses Egil
Marstein Bauer (t.v.) og Marianne Hem Eriksen (t.h.).
Foto:  E18-prosjektet.
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Figur 318:
Bosetningsspor på lokalitet 50.
Jllustms/`on.. T. Wjkstrøm.
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Figur 319:
Tokammerovn (1500050) i plan sett mot sør.
Fofo:E]8-pros/.cktc[.
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Lokalitet 50
0vn 1500050, plan og profil

H   , 5ooo4g Brannflak                          E   :ånnt,|::å:,rk:ummepder                           H   stein

E   ,5ooo69:Lag knyttetti, brannflak.     |   :::å"eire med noe ku,, og

E   1500o68.Leireogkui                         E]   Kun

H   1500068Brentlemeogkdl              l   |::db::gn,:'itn)                                     1met«

Figur 320:
Tokammerovn (1500050) i plan og profil. Rentegnet av Tone Wikstrøm, E18-prosjektet.

Figur321:
To eksempler på små tokammerovner. Til venstre med utgangspunkt i nordtyske og franske ovner (omarbeidet fra Bjørn 1979, fig. 5 og 8).
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at de ikke kan være knyttet til blestring. Materialet anses
ogsåsomforknaptsomsporetterviderejernbearbeiding

påstedet.Ovnendetherersnakkom,manglerogsåtyde-
lige paralleller blant essene som tidligere har blitt under-
søktilandsdelen(Larsen2oog:89-93,medvidereref.).Det
erderformesttroligatslaggetharblittdannetiforbindelse
med andre prosesser enn jernbearbeiding, eller at slagg-
materialet ikke har direkte sammenheng med ovnen.

Strukturen som ble avdekket, har tydelige paralleller
til tokammerovner, slik de er kjent fra utgravninger og
etnografisk litteratur (Lindahl 2oo2; Mtiller 2oo6). Disse

ovneneharetsirkulærtbrenningskammerof.fig.32i).Den
sirkulære leirsamlingen i vestdelen av strukturen er spor
etteretsliktelement.Dennetypekonstruksjonerharogså
tidvis en leirebygd sjakt knyttet til et luftinntak, og leiren
i toppen av østdelen kan forstås ut fra en slik tolkning.
Tokammerovner har også en varmekilde i tilknytning til
åpningen. Dette samsvarer med den sirkulære formen,
de skjørbrente steinene og trekullet i østdelen. Stratigra-
fien viser også at leiresjakten har kollapset over ildstedet
etter at ovnen var i bruk. Videre ligger slike ovner gjerne i
nedgravde groper, noe som også var tilfellet for ovnen på
lokalitet 5o. Til sist er det kjent at grener eller skudd ofte
blir benyttet til å støtte opp den leirbygde overbygningen
i kammeret Of. Bjørn ig79). På minst tre av leirstykkene
somfremkomidetoverliggendefossiledyrkningslagetog
i haugmassene, var det avtrykk etter trestykker. Det var
ett enkelt avtrykk på hvert av stykkene, og i ett tilfelle har
stammen`grenen hatt en diameter på ca. 3 centimeter.

Hele ovnen målte 2,2 x o,65 meter. Ut fra den oven-
nevnte tolkningen fremstår imidlertid selve ildkamme-
ret som forholdsvis lite. Det har hatt en ytre diameter på
om lag o,4 meter, og det indre målet på kammeret har
værtnoemindre.Ulikevarianteravslikekonstruksjoner
har en vid utbredelse i tid og rom, og blir ofte benyttet til
keramikkbrenning (Lindahl 2oo2; Mtiller 2oo6). En slik

tolkning samsvarer godt med at ovnen har hatt en bren-
ningstemperatur på om lag goo °C (Lindahl 2oo2:3o).
Videre samsvarer det med at det ble funnet keramikk i
relaterte kontekster ved utgravningen, og at det er kjent
keramikkovner med samme størrelse fra Kontinental-
Europa (Mtiller 2oo6:27). Det ble imidlertid ikke funnet
feilbrentkeramikkpåstedet,ogdettesvekkertolkningen
av anlegget som et produksjonssted for keramikk.

Ut  fra den  informasjonen  som  foreligger, kan  det
imidlertid slås fast at det dreier seg om en tokammerovn
anvendt til en form for spesialisert fremstilling. Det kan
dreiesegomkeramikktilvirkning,menenannenformfor

produksjonellerenmerallsidigbrukkanikkeutelukkes.

Stotpehuu
lnnenfor en avstand på om lag fem meter fra ovnskon-
struksjonen fremkom seks stolpehull med en variert
utforming. Alle stolpehullene fremkom under fyllmas-
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sene i gravhaugen, og var skadet av dyrkning. Generelt
varnedgravningeneforholdsvissmå,medendiameterpå
o,25-o,75meter,ogvarbevartmedendybdepåo,26-o,35
meter. I to av tilfellene påviste vi stolpeavtrykk, og i ett
tilfelle var det med sikkerhet benyttet skoningsstein.

Fra stolpehullene foreligger det totalt åtte skår kera-
mikk (63,6 g), 2,9 gram brente bein og ett avslag av flint.
I tillegg ble det foretatt makrofossilanalyser av fire av
strukturene. Det ble funnet bygg (HondcLm) i tre av dem,
i tillegg fremkom ulike former for ugress (Viklund 2oii).
Agnekledd bygg (Hordcttm "lgøre) dominerer blant de
nærmere bestemte kornene, men det fremkom også et
mulignakentbyggkorn(Hordcwmc/rmdwm).Toavdeagne-
kledde kornene har for Øvrig blitt radiologisk aldersbes-
temt til tidsrommet 5io-23i f.Kr. (TRa-i372 og TRa-i373).
Itilleggharetbrentdyrebeinfraetstolpehullblitttidsbe-
stemt til cal soo-775 BC (2585±25 BP, TRa-26i5).

Fraetavstolpehullene(i5ooo76)bledetogsåtattuten
mikromorfologisk prøve. Massene i den nedre delen kan
være påvirket av at det har vært reist en stolpe på stedet.
I den Øvre delen lå det et humusholdig fyll med trekull
ogbrentleireogsværtsmåstykkeravforvitretjernslagg.
Fyllmassene kan skrive seg fra et gulvlag.

Stolpehullene dannet ikke noe tydelig system. Alle lå
imidlertid forholdsvis nær ovnen, og to sammenfallende
dateringer taler for at stolpehullene er samtidige. Det er
derfor mulig at de er spor etter en konstruksjon knyttet
til ovnen, eller at de har hatt en annen funksjon på denne

produksjonsplassen.

Aridre st"kmrer
Utover de alt nevnte strukturene fremkom 6n kokegrop,
ti groper`nedgravninger og et funnrikt lag. Kokegropen
lå under det fossile åkerlaget og var delvis dekket av en
stor stubbe. Den hadde en oval form i plan og inneholdt
varmepåvirket stein og mye trekull. De ti andre gropene`
nedgravningene lå spredt i utgravningsområdet. Disse
strukturene var runde eller ovale i plan, generelt for-
holdsvis små (< i,o5 meter i diameter) og o,o8-o,ig meter
dype. De var i hovedsak fylt med humusholdige masser,
og enkelte inneholdt også stein og kull. Det fremkom ett
leirkarskår i en av nedgravningene. Massene fra en av

gropene (i5ooo2g) har blitt makrofossilanalysert. Det
ble funnet korn (Horc!ewm vwlgøre), ugress, starr (Conex dj)

og slagg Viklund 2oii). Korn fra denne analysen har fått
en radiologisk bestemmelse i tråd med hoveddelen av de
Øvrige bosetningssporene (cal 485-236 BC (2325±45 BP,
TRa-i37i)),detvilsiførstehalvdelavførromerskjernalder.

Rett nordøst for brannflaket i gravhaugen fremkom
ogsåetlag(i5ooo54),sommålte3,5x2,5meter(sefig.3i8).

Dethaddeenutflytendeavgrensning,varomlago,o5meter
tyktoghaddeennoeujevnbunnform.Idissemassenefant
vienforholdsviskonsentrertsamlingavkeramikk(246,3g)
og spredte dyrebein (Sj6ling 2oii). Formen, mangelen på
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stein og innholdet av keramikk bidro til at laget skilte seg
fradetnærliggendebrannflaket,ogetteraltådømmeerdet
relatert til den Øvrige bosetningsaktiviteten. Laget lå også
ca. seks meter fra et stolpehull som kan være fylt med et
mulig redeponert gulvlag of. Macphail 2oiib).

Bosetningsrelatertefunn
Ved utgravningen fremkom en rekke funn som settes i
sammenheng med bosetningsaktivitet på stedet.

Vi  fant  et proximalparti  av en  regulær flekke,  fire
avslag, fem fragmenter og et mulig ubearbeidet flint-
stykke. I tillegg foreligger en forholdsvis stor (93o g),
eggformet knakkestein i kvartsitt med tydelige knuses-

por i en ende. Flekken er trolig et resultat av en målrettet
redskapsproduksjon i flint. Funnet indikerer aktivitet i
steinbrukende tid, dvs. bronsealder eller tidligere perio-
der(Rasmussenigg3:8o-8i).Etavdeøvrigestykkenehar
tydelige avknusninger langs kantene, og er følgelig kata-
logisert som ildslagningsflint. Det øvrige flintmaterialet
kanværeproduksjonsavfallfrasteinbrukendetid,ellerha
blittdannetiforbindelsemedildslagningisteinbrukende
tid eller på et senere tidspunkt (Stenvik 2oo5). Knakke-
steinen gir ingen entydige holdepunkter for en datering.

Keramikkmaterialet fra strukturene og dyrkningsla-

get er knyttet til bosetningen, og trolig kan deler av eller
hele funnmaterialet i haugfyllet forstås på samme måte

(se ovenfor). Boplasskeramikken er fragmentert, udeko-
rert og dominert av skår av tykkveggede, grovmagrede
forrådskar. De påviste rand-, buk- og bunnformene, til-
svarende tykt gods og forholdsvis grov magring er kjent
fra tidsrommet eldre bronsealder til romertid (ca. i7oo f.
Kr.-4oo e.Kr., se Wangen 2oog med videre ref.).

Detfremkomtotalt39,7grambeinimasseneigravhau-

gen, i dyrkningslaget, i strukturer knyttet til bosetning og
somløsfunn.Medettunntakerbeinmaterialetbrent,ogdet
erihovedsaknoksåfragmentert.Beineneharblittanalysert
avEmmasj61ing(2oii)vedsocietasArchaeologicaupsali-
ensis.Hunharbestemtettbeinfragmentfradetbosetnings-
relaterte laget (i5ooo54) til sau;geit (Ovjs øries/Cøpm hjrcus).

Det øvrige materialet har ikke blitt bestemt til art, men i
materialet inngår også bein og tenner fra mellomstore og
storepattedyr(storHerbivor,HerbjvorogAnimøljøjrtdet.).

Det foreligger også fire sterkt korroderte fragmenter
av trolige nagler eller spiker fra en forstyrret del av dyr-
kningslaget. Konteksten gjør at gjenstandene ikke med
sikkerhet kan dateres til førreformatorisk tid.

Tolkning og d4terifig
Ut fra stratigrafiske observasjoner kan det fastslås  at
bosetningsfasen helt eller delvis er eldre enn dyrknings-
fasen og de yngste delene av gravhaugen. Forholdet mel-
lom den eldste gravhaugfasen og bosetningen kan ikke
fastslås med like stor sikkerhet ut fra lagfølgen. En del
av bosetningene synes å respektere de eldste delene av

gravminnet, og er derfor trolig yngre enn dette. På den
andre siden ble det funnet mulig boplassavfall i form av
keramikkifyllmasseneideneldstedelenavgravhaugen.
Dette kan indikere at det også var bosetningsaktivitet på
stedet før primærbegravelsen ble foretatt.

Dyrebein (Anjm4]jci iridet.) fra ett av stolpehullene har

blitt aldersbestemt til cal soo-775 BC (2585±25 BP, TRa-

26i5). Tre dateringer på korn fra stolpehull og en grop`
nedgravningfallervidereinnenfortidsrommet5io-23if.
Kr.,  og ytterligere  to  dateringer fra  andre kontekster
underbygger at det har vært intensiv aktivitet i første
halvdel av førromersk jernalder  (4ii-235  f.Kr.).  Dette
indikerer at det var bosetningsaktivitet på stedet før den
opprinnelige gravhaugen ble etablert.  Hoveddelen av
bosetningsaktivitetenerimidlertidyngreenndetteeldste

gravminnet,ogdetmåderforhaliggetenboplasstettinn
mot den alt etablerte, lille gravhaugen.

Tokammerovnen fremstår som et sentralt element
knyttet til bosetningsfasen. Denne konstruksjonen har
blitt anvendt til en håndverksproduksjon, eksempelvis
til brenning av keramikk. Strukturen var omgitt av flere
stolpehull og et mulig gulvlag. Funn av agnekledd og
mulig nakent bygg og jordbruksrelatert ugress gjør det
videre rimelig å anta at bosetningen var nært knyttet til

jordbruket i området. I tillegg foreligger bein av sau`geit
og andre dyr fra denne bosetningsfasen.

Boplassfunnene bør ses i sammenheng med andre
førromerske funn i Fevanggrenda. Boplassporene som vi

gravdeuti2oog,utgjørdeleravetbosetningsområdesom
også delvis ble undersøkt på ig8o-tallet. Området som
ble gravd ut for knapt 2o år siden, lå i hellingen rett nord
for lokalitet 5o (se fig. 295), og det er rimelig å oppfatte det

sometsammenhengendeområde.Detteunderbyggesav
atdetdengangbleforetattfireradiologiskedateringerav
ildsteder (Lindblom ig84; Pedersen iggo:59). En datering

fallerinnenfortidsrommet5oo-2oof.Kr.,ogtreprøverer
datert til ca. ioo-45o e.Kr. Det fremkom også keramikk
som er typologisk aldersbestemt til yngre romertid ` fol-
kevandringstid ved denne undersøkelsen.

OPPSUMMERING OG DISKUsl0N
Grøvpløssen j }Jngrc bronsc4Jder /Jørromersk /.erft4Jder,
eldre romertjd og)trtgre romertjd /Jolkev¢rtdrjrigstid
Om lag 5oo f.Kr. ble stedet for første gang anvendt som

gravplass. Valget av gravsted må forstås ut fra det lille
høydedragets fremtredende beliggenhet, men også ses
i sammenheng med en rekke andre gravminner som er
kjent langs Raet i Fevanggrenda. I tillegg lå haugen under

5o meter Øst for Gamle Raveis løp frem til ig8o-tallet.
Detteveifaretstrekkersegmellomgravhaugerlangstop-

penavRaet,ogantasigrovetrekkåfølgesværtgamlevei-
far i området (Iversen et al. 2oo7:3o-3i). Stedet har også
troligværtbebygdførgravstedetbleetablert.
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Figur 322:
Oversikt over den kulturhistoriske utviklingen på lokalitet 50.
Illustrasjor\: Axel Mjærum.
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Den første begravelsen skjedde på toppen av det lille
høydedraget, i form av en kremasjon. Likbålet ble dek-
ket av en liten gravhaug som trolig bare målte 5 meter i
tverrmål.Dennehendelsenfantstedvedovergangenmel-
lom bronse-og jernalder. Deretter følger bosetnings-og
dyrkningsaktivitet, før man igjen tok i bruk høyden som

gravplass i begynnelsen av eldre romertid. Haugen ble da
kraftigutvidet,slikatdenfikkettverrmålpåi8,5meter,og
ble omsluttet av en fotkjede. I toppen la man ned et never-
karfyltmedbrentebein.Etterdettefulgteenperiodemed
få spor etter aktivitet, før det blir skåret ned en inhuma-
sjonsgravomlagtometerutenforkantkjedentilgravhau-

gen. Man la den døde, trolig en kvinne, sammen med tre
sveipedekar,toleirkar,etspinnehjul,mulignøkkelringog
andre gjenstander. Denne siste gravleggelsen dateres til
sistedelavyngreromertidellerifolkevandringstid.Stedet
harmeddetteenlangstrakthistoriesomgravplass,medtre

gravleggingerinnenforettidsspennpåoppmotioooår.

Bosetntr.gen i bronseaider / ftrromersk jerr.alder
Enkelte flintfunn, keramikk i fyllmassene til gravhaugen
og6nci4-dateringindikereratdetvarbosetningsaktivitet

på stedet i bronsealder eller tidligere perioder. Hovedde-
len av strukturene, bein og keramikk knyttes imidlertid
til aktivitet i den første halvdelen av førromersk jernal-
der, dvs. etter at den primære gravhaugen ble anlagt. En
tokammerovneretsentraltelementblantboplassporene.
Innenfor en avstand på seks meter fra ovnen fremkom
seksstolpehullogetmuliggulvlag.Funnenegjørdetnær-
liggendeåantaatovnenharliggetitilknytningtilenkon-
struksjon. Samtidig inngår bosetningssporene i et større
område med spor etter aktivitet som fremkom på nord-
sidenavlokalitet5opåig8o-tallet.Funnavforkulletbygg
og brente dyrebein relaterer også bosetningssporene til
åkerdrift og husdyrhold i nærområdet.

Resultatene fra ig8o-tallet og 2oog viser at det har
vært en skiftende bruk av høydedraget som grav- og
boplass.Etsliktsammenfallmellomgraverogboplasser
er forholdsvis vanlig, og det har ved flere andre anled-
ninger blitt påvist i forbindelse med Ei8-utbyggingene i
Vestfold (Gjerpe 2oosa:i7-i8; Grindkåsa i trykk b). Den
skiftendebrukenavområdetharutvilsomtformetstedet
fysisk, samtidig som aktiviteten har tilført høydedraget

en mening og en historie. På lokalitet 5o er dette uttrykt
ved at bosetnings-og dyrkningssporene omsluttet, men
respekterte de eldste delene av haugkonstruksjonen.

Detharogsåblittpåpektatdettidviserensammenheng
mellom graver og avanserte tekniske prosesser, slik som
metallbearbeiding (Skre igg8; Rønne 2oo7). På Hørdalen
er det ikke spor etter metallproduksjon, men tokammer-
ovnenviseratdetharforegåttkomplisertehåndverksakti-
viteter.Ovnenogdetprimæregravminnetliggertroligtett

påhverandreitid,ogdebørtroligsesiensammenheng.

DyrkftjrigentJø:rromersk/.erft4lder
Bosetningenbliravløstavenfasemedåkerbruksomdate-
res til siste halvdel av førromerskjernalder. Sporene etter
denne driften var bevart i form av et o,i-o,2 meter tykt
og humusrikt åkerlag under deler av gravhaugen. Natur-
vitenskapengirklareholdepunkterforatlagetvartilført

gjødsel, men det er indikasjoner på at fukt og lav pH kan
haværtetproblemiforbindelsemedjordbruket.Åkeren
harvidererespektertdenførstefasenavgravhaugen,oget
byggkorn(HondeLtmvt/!gørc)daterttildetaktuelletidsrom-

met indikerer at det har blitt dyrket bygg på stedet eller i
nærområdet. Haugen har åpenbart ligget som et fysisk
hinder for dyrkning, men respekten for gravminnet kan
også ha bidratt til å bevare haugen. Boplassen har imid-
1ertidblittdyrketistykker,ogdeteringentegntilatdette
kulturminnet har blitt behandlet på samme måte.

Store områder i Fevanggrenda har jordbruksland i
eldre jernalder. Flere områder med fossile dyrknings-
spor er blant annet kjent i nokså fuktige områder med
silt-og leiregrunn i hellingene o,i-i km nord for utgrav-
ningsområdet.Itilleggbledetdrevetetintenstogomfat-
tende jordbruk i sandgrunnen på Hørdalsåsen like ved.
Åkeren på lokalitet 5o har derfor befunnet seg i et rikt

jordbrukslandskap hvor både veldrenerte høydedrag og
lavereliggende fuktig mark har vært oppdyrket. En slik
variert utnyttelse har redusert risikoen for avlingssvikt
i både tørre og fuktige år (Mikkelsen 2oo3:i47; Gjerpe
2oio:ii4). Trolig har derfor åkeren på utgravningsstedet
inngåttiendriftsenhetsomharfavnetuliketyperjords-
monn og strukket seg over forskjellige deler av grenda.
Det er imidlertid usikkert hvor stor denne gårdsenheten
harvært,oghvorselvegårdstunetharligget.

KATALOG

KaiaiogwAxelMjærumogChristianLøchsenRødsrud

C57467|1-27
Funnogprøverfrahaugfylletogdetunderliggende
brannflaket har unr. 1-22. I tillegg omfatter dette
katalognummeret et lag (1500054) som fremkom i

ytterkant av brannflaket (unr. 2 3-27). Dette sistnevnte

1agetbleiutgangspunktetknyttettilkremasjonen,men
ut fra data som har blitt frembrakt i etterarbeidsfasen, er
lagetnåtolketsometsporetterdeneldrebosetningsfa-
sen på stedet.
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Brannflak 1500049

1 ) 23 !€jrkørskår av i hovedsak fint gods og med bergarts-
magring. Skårene er udekorerte. Må].. Stm: 4,4 cm, T:
0,7-1,8 cm. Vekf: 107,3 g.

2) 484 fragmenter av br€nte bejn.110 er bestemt til men-
neske (Homo s4pjens). Beinene skriver seg fra et voksent
individ (Adu!tus) av ubestemt kjønn. Det foreligger
bein fra alle kroppsregioner. I tillegg fremkom et
kraniefragment (Ctiøriiwm) av dyr (Anfmøljø indet.). I

tillegg er 373 bein uidentifiserte (Ospec.). Vckt: 89,21 g.

Et av rørbeinene (Os longum) av menneske er forbrukt
ved C14-datering og aldersbestemt til cal 762

Haugfyll

6) 141 !ejrk4rskår med varierende tykkelse, gods og
magring. Skår er udekorerte, og ulike deler av karene
er representert, deriblant syv randskår fra kar med
munningsdiametere på 14 og 17 cm. I tillegg forelig-

ger blant annet et hankefeste, bunnskår og deler av
skuldre. Skårene skriver seg fra flere ulike kar. Må!:
Stm: 9 cm, T: 0,5-1,7 cm. Vekt: 715,3 g.

7) To stykker av bnent le{re med avtrykk etter treverk.
Mål: Stm: 3,8 cm. Vekt: 15,2 g.

8) Frøgment av flint. Måj.. Stm: 1,5 cm.

9) Knoj! av flint. Stykke med cortex og knusespor eller
retusj langs en sidekant. Det antas at knusesporene
helt eller delvis er naturdannet. Må!.. L: 6 cm. 8: 2,4 cm.

10) Knøkkcsfein av kvartsitt. Steinen er eggformet og
med tydelige knusespor i en ende. Må!..1,: 12,3 cm. 8:
8,7 cm. Vckt: 930 g.

11 ) 66 fragmenter av brente bejn. Syv er bestemt til men-
neske (Homo søpjcrLs). Det foreligger bein fra kranium,
ekstremiteter og hånd`fot. I tillegg fremkom ett bein
av stor planteeter (stor Herbjvor), ett bein av pattedyr

(Anjmø!jfl indet.) på størrelse med sau`geit;gris, fire
bein av mellomstort pattedyr (Animø!j4 jndct.) og seks
bein av ubestemt pattedyr (Anjmcilj¢ jndet.). 47 bein er
uidentifiserte (Ospec.). Vckt: 19,21 g.

12-13)Utgår.
14-17) Makrofossilprøver.
18) Utgår.
1 9-20) Utgår.
21)Mikromorfologiprøve.
22)Prøve,ønftet./ordkjemiskogjordfysiskprøve.

Lag 1500054

23) 81 uornerte jejrkorskår fra flere kar med varierende
tykkelse, gods og magring. En del av skårene skriver
seg fra et udekorert, tynnvegget kar (T: 0,6 cm) med
nokså fin magring. Fra dette karet foreligger fem
randskår med munningsdiameter på om lag 12 cm.
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Det er bevart matskorper på enkelte av skårene. Må!..
Stm: 9 cm, T: 0,6-1,1 cm. Vckt: 246,3 g.

24) Avs!øg av flint. Stykket er delvis dekket med cortex
og kan være naturdannet. Mål: L: 1,2 cm. Stm: 1,2 cm.

25) 89 fragmenter av brefife bejfi. Ett er bestemt til
lendevirvel Vertebm jwmboljs.. proc ¢rtjculørjs jri/ertor)

av sau`geit (Ovjs 4ries/Cøprø hircLis). Videre fremkom

ett bein av stor planteeter (stor Herbivor), ett bein av

planteeter (Hcrbjvor), åtte bein av pattedyr (Afijmøliø
jndct.) på størrelse med sau`geit`gris og åtte bein av
ubestemt pattedyr (Arijm¢[jø inc!et.). 70 bein er uidenti-

fiserte (Ospec.). Vekt: 10,75 g.

26) Utgår.
2 7) Makrofossilprøve.

C57468`1-12

Funn og prøver fra sekundærgraven på lokalitet 50.

1 ) Fire brente fragmenter av riå! i gevir med et rektan-

gulært til trapesaktig tverrsnitt. Formen har trolig
lignet Shetelig 1912, fig. 228, med en triangulær form
og et tilnærmet firesidig tverrsnitt. Tre av stykkene

passer sammen, og de har en svakt smalnende
bredde, fra 0,75 til 0,55 cm. Det siste stykket er noe
smalere og tilhører trolig nålens spissdel. Nålen
er dekorert med enkle kantlinjer på alle fire sider.
En bredside er også påført kryssende linjer og to
enkle punktsirkler. I tillegg er den ene smalsiden
dekorert med en vinkelbord innenfor kantlinjene.
Gjenstandstypen dateres til tidsrommet siste del av

yngre romertid og folkevandringstid (Marstrander
1983:83). Må!.. St!: 4,3 cm, Stb: 0,75 cm. Vekt: 1,4 g.

Stykkene fremkom samlet, sentralt i toppen av

graven.
2) 25 fragmenter av temtng av harpiks`bjørketjære. Kun

to av stykkene passer sammen, og disse danner et
avrundet hjørne. Beholderen har dermed trolig hatt
en oval eller rektangulær form. Dette understøttes av
at det foreligger både rette og krumme fragmenter.
Tykkelsen på beholderens vegg anslås til ca. 0,4 cm.
Fordi fragmentene ikke passer sammen, er det ikke
mulig å estimere beholderens diameter. 8: 0,9 cm,
H: 1 cm. Vekt: 4,1 g. Stykkene lå spredt i toppen av

8raven.
3) To stykker av brent nevcr og enkelte mindre

neverfragmenter. Det er usikkert om stykkene har
sammenheng med tetningen fra unr. 2. Må!: T: 0,7 cm.
Stm: 2,3 cm. Vekt: 1,3 g. Fra lag 5.

4) 5922 fragmenter brcritc bejri. 848 bein er bestemt til
menneske (Homo s4ptcns) og er fra en yngre voksen

person (Adw!tLts) av ubestemt kjønn. Det foreligger
beinfragmenter fra alle kroppsregioner. I tillegg
foreligger et ubestemt dyrebein fra bunnsjiktet av

graven. Et av beinene av menneske er forbrukt ved
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C14-datering og aldersbestemt til cal 23-77 AD

(1950±25 BP, TRa-2614). Vekt: 559,9 g. Beinfunnene
fremkom i hovedsak konsentrert innenfor et
område på 0,6 x 0,6 m i de Øvre delene av fyllmas-
Sene.

5) Prøve av kull.
6) Makrofossilprøve.
7-8) Makrofossilprøver.
9-10) Mikromorfologiprøver.

Eldre, sekundærinnblandet materiale

11 ) Seks stykker av brerit !ejrc. Vckt: 11,5 g. Fra den

sentrale delen av graven.
12) 2 7 uornerte lejrkarskår med varierende godstykkelse,

-kvalitet og farge. Materialet er generelt fragmentert.

Må!.. Stt: 1,4 cm, Stm: 5,1 cm. Vekt: 46 g. Skårene

fremkom spredt i og umiddelbart utenfor krema-
sjonsgraven.

C57469`1-21

C 5 7469 omfatter funn fra jrihu"øs/.ofisgmveri (1500004)

på lokalitet 50.

1)Rjngavjern,antagelignøkkelring.Gjenstanden
er sterkt korrodert, og trolig er om lag en halvdel
bevart. Den er tildannet av sammenviklet, bøyd

jerntråd. To steder på tråden sitter henholdsvis to
ogtresmåringer.Desmåringenesytrediameterer

på ca. 0,85 cm. Mål.. Djøm.: 4 cm, T: 0,5 cm. Funnet i

gravens NØ-del, ca. 30 cm under overflaten.
2) Deler av beslflg av jern med nagle. Funnet minner om

Petersen(1916),planchexI:8,ogkanhatilhørtet
belte. Gjenstanden er sterkt korrodert og fragmentert.
De bevarte stykkene er flate med rette sidekanter,
hvorav det største har et tverrmål på 5,4 cm. I minst
tohjørnererdetmuligesporettersmånagler.En
større del av 6n nagle er også bevart. Denne naglen
haretrektangulærthodesommåler0,9x0,7cm
og står skrått i forhold til den ca. 1 cm lange stilken.
På den ene siden av platen er det bevart rester av
mineralisert tre. Det er usikkert om trerestene kan
knyttestilbeslaget,elleromdehartilhørtenannen

gjenstandelleretkonstruksjonselementigraven.
Trevirket er bestemt til eldre trestamme av or (A!rtus
sp.) med egenalder på maksimalt 40 år. Dette treverket
er aldersbestemt til cal 2890-2637 BC (4185 ±85 BP,
TRa-2075). Må]; Sti: 5,4 cm, Stb: 3,7 cm og T: 0,3 cm.

Funnet i bunnen av graven om lag 10 cm NØ for

jernstykket C57469;4.
3)Nøglcavjernmedfastklinketplate.Gjenstandener

sterkt korrodert, og stilken er avbrutt. Nagleplaten er
fragmentert,menharhattenkantetform.Delerav

platenertilbøyd,nærmestsomenklonagle.Itilknyt-

ning til gjenstanden fremkom stykker av mineralisert
tre. Disse har sittet mellom hodet og platen, og har
en tykkelse på 0,9 cm. Ett stykke av mineralisert tre

(0,25 g) er vedartsanalysert til eldre trestamme av or
(Ahus sp.) med egenalder på maksimalt 40 år. Dette
treverket er aldersbestemt til cal 1745-1519 BC

(3350±95 BP, TRa-2074). Mål: Stt: 0,9 cm. Stm: 1,6 cm,
stilkens St!: 0,6 cm. Funnet i bunnen av V-delen av

graven ved harpiksring c5 7469`10.
4) Nøg!e av jern med ovalt hode fastklinket rektangulær

plate. Det er bevart mineralisert tre mellom hodet
og platen. Må!; L: 2 cm. 8: 1,2 cm. T: 1,4 cm, stilkens 1.

er 0,95 cm, platen har trolig målt 2 x 1,2 cm. Funnet
i bunnen av graven om lag 10 cm SV for beslaget
C57469|2.

5) Spirmeh/.ul av sandstein med rett basis, rett toppflate
og svakt krummende sideflater som Hofseths type lB`
IIB (Hofseth l 985: 34 3 5). Det er spor etter tildannel-
sen i form av grunne furer. Mål: L: 4,7 cm, H: 1,1 cm,
hulldjømetcr 0,85 cm. Vekt: 40,2 g. Funnet i bunnen

av S-delen av graven mellom skår av et hankekar

(C57467;7) og en tetningsring (C57469`11).
6) Sp¢m/omet lcjrkør med fin asbestmagring. Veggene

er velbevarte, men bunnen var sterkt fragmentert.
Karet har svakt hvelvede vegger, og formen er i
overgangen mellom rettveggete A-kar og noe mer
hvelvede B-kar (Engevik jr. 2008). Randen har en
avflatet topp og avrundet ytterkant. De Øverste 2,8 cm
av karet er dekorert med to horisontale kambånd av
doble, grunne, horisontale linjer. De nedre 7,2 cm er
vertikalt dekorert med to kambånd med mellomlig-

gende 2,8 cm brede felt. I den Øverste delen av hvert
felt er det stemplet seks sirkler som samlet danner
en omvendt trekantform. De nederste 4,2 cm av
feltene er udekorerte. Den horisontale og vertikale
inndelingen av karet minner mye om Engeviks (2008)
dekorskjema 7. Stempeldekoren bryter imidlertid
med kriteriene for denne dekortypen, og fører til
at karet i streng forstand skal klassifiseres innenfor
dekorskjema 13. Kartypen, formen og dekoren gir

grunnlag for en datering til tidsrommet fra midten av
300-tallet til 500-tallet e.Kr. (Engevikjr. 2008:81, 84;

Kristoffersen og Magnus 2010:46). Må!: H: 10 cm,}Jtre

munf.jngsd.: 14 cm,ytre bitnrid.: 12 cm, T: 0,4 cm. Vckt:

ca. 274,7 g. Gjenstanden ble funnet S i graven.
7) H4nkekør med fint gods og fin bergartsmagring av

type R.361. Karet er sterkt fragmentert, og trolig
er kun om lag halve karet bevart. Deler av bunnen
erintakt,ogskåreneviseratkaretharhattenindre
bunndiameter på 8-8,5 cm. Gjenstanden har en skarp
ogsterktfremspringendebukovergang,samsvarende
med E. Straumes (1987:16) bukprofil C. Hanken er
ringformet,uornertogbred.Randenerjevntavrun-
det. Overflaten er svartpolert @littet), og karet har
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dobbel 1injedekor like over bukovergangen. I tillegg
er halsen dekorert med parvise, horisontale, ca. 2 cm
lange linjer med punkter i hver ende. Mål: Hankens
b: 3,2 cm. T: 0,5 cm. Vekt: 172,2 g. Gjenstanden ble

funnet S i graven.
8) To !cirk4rskår fra tynnvegget, finmagret kar. Må!:

Stm: 2,4 cm. Vckt: 2,8 g. Funnet i utgravde masser i

graven. Skårene kan være relatert til tidligere aktivitet
i området.

9) 25 fragmenter av tetriing av harpiks`bjørketjære. Flere
av stykkene passer sammen, og de viser at formen på
beholderen har vært rund eller rund oval. Fragmen-
tene har et tresidig tverrsnitt, og samtlige har tydelige
avtrykk etter finere trestruktur (horisontal omgående
vedretning) på fragmentenes utside. Fragmentenes
undersider er tilnærmet plane og har noe svakere
avtrykk av trestruktur fra karets bunnplate. Karets
bunn og vegg har vært sydd sammen med grove,
skråstiltesting,troligvedbrukavbast`tæger.Avstan-
den mellom enkelte av stingene har vært 3,5-4,0 cm.
Karet er trolig av Granlunds (1939) type 8. Mål.. Ytre

diøm.: ca.19 cm, 8: 1,2 cm, T: 1,4 cm. Vekt: 10,4 g.

Ringen omsluttet bunnen av det spannformede karet
C57469|6.

10)20fragmenteravtcmjngavharpiks`bjørketjære.
Flere av stykkene passer sammen og angir en rund
eller rund oval form på beholderen. Fragmentene
har et tresidig tverrsnitt, og samtlige har tydelige
avtrykk etter finere trestruktur (horisontal omgående
vedretning) på fragmentenes utside. Fragmentenes
undersider er tilnærmet plane og har noe svakere
avtrykkavtrestrukturfrakaretsbunnplate.Karets
bunn og vegg har vært sydd sammen med grove,
skråstiltesting,troligvedbrukavbast;tæger.Avtryk-
keneettertrestingersynligepånoenavfragmentenes
ut- og undersider. Avstanden mellom stingene har
vært 4,0-4,5 cm. Spor etter en kant indikerer at
karveggen må ha vært om lag 0,25 cm tykk. På flere
avfragmenteneerdetsynligen«tunge>>somståruti
flukt med fragmentenes underside, og viser at karets
bunn har gått utenfor karveggen. Dette indikerer at
karet er av Granlunds (1939) type 8. Måj.. 8: 1, 3 cm, T:

0,7 cm. Vckt: 8,2 g. Funnet i bunnen av V-del av graven
ved nagle c57469`3.

11)20fragmenteravtctnjngavharpiks`bjørketjære.
Kuntofragmenterpassersammen,ogdeterfølgelig
vanskelig å avgjøre karets diameter. Beholderen
har imidlertid trolig hatt en rund eller rund oval
form. Hovedparten av stykkene har et tilnærmet
tresidig tverrsnitt, men to biter er flate. Fragmentenes
undersider er tilnærmet plane og har noe svakere
avtrykkavtrestrukturfrakaretsbunnplate.Karets
bunnogveggharværtsyddsammenmedgrove,
skråstiltesting,troligvedbrukavbast`tæger.Avstan-
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den mellom stingene har vært ca. 4, 3 cm. På flere av
fragmentene er det synlig en «tunge» som står ut i
flukt med fragmentenes underside, og viser at karets
bunn har gått utenfor karveggen. Dette indikerer at
karet er av Granlunds (1939) type 8. Måj: T: 1 cm. Vckf:

7,9 g. Funnet i bunnen av S-delen av graven mellom
leirkarene C57469`6 og 7.

12) Ett stykke av tctnjrigsring av harpiks;bj ørketjære.
Biten har et noe ujevnt spisst ovalt tverrsnitt. Må!..
St!: 1,8 cm. Sfb: 1 cm. Vekt: 0,3 g. Funnet i bunnen av

S-delen av graven ved leirkaret c5 7469`7.
13-14) Makrofossilprøver.
15)Utgår.
16) Mikromorfologiprøve.
17) Prøve, ¢rtfiet. Prøve avjord fra innholdet i spannfor-

met kar (unr. 6) til lipidanalyse.
18) Prøve, Øftræt. Boreprøve fra to leirkarskår av hankeka-

ret (unr. 7) til 1ipidanalyse.

19) PrøiJc, ørmct. To stykker av organisk materiale fra
spannformetleirkar(C57469|6).

20-21 ) Prøvc, ¢7mct. Boreprøve fra rand-og bunnskår
fra spannformet kar (unr. 6) til lipidanalyse.

C57470|\-37
Funn og prøver knyttet til et fossilt åkerlag (1500021),
materiale knyttet til bosetning og løsfunn.

1 ) Fire fragmenter av minst tre fiøg!er, eller eventuelt
spiker, av jern. Naglehodene og deler av stilkene er
bevart. Stykkene er svært korroderte. Måj: Stilklengde
inkludert korrodert materiale 1,7 cm. Hodets dia-
meter inkludert korrodert materiale 1,7 cm. Stilkens
t: 0,7 cm. Stl: 2,6 cm. Funnet i del av dyrkningslag
1500021 som var delvis forstyrret av moderne
aktivitet.

2) Seks uornerte !cjrkørskår av grov keramikk med
middels grov kvartsmagring. Må!: Stm: 5,8 cm, T:
0,9-1,1 cm. Vckt: 2,8 g. Funnet i stolpehull 1500024.

3) Ett uornert leirkflrskår med nokså fint gods og fin,
mulig kvartsmagring. Må!: Stt: 0,6 cm. Stm: 2,2 cm.

Vckt: 1,4 g. Funnet i stolpehull 1500025.

4) Ett uornert jcjrkflrskår med kvartsmagring. Måj: Stf:
0,6 cm. Stm: 1,7 cm. Vekt: 2,4 g. Funnet i stolpehull
1500076.

5) Tre uornerte ]ejrkorskår med middels grov og fin
kvarts-og glimmermagring. Mål: T: 0,50,9 cm. Stm:
1,7 cm. Vekt: 7,3 g. Funnet i ovn 1500050.

6) Ett uornert !ejrkørskår med fint gods. Må!: Stt: 0,6 cm.
Stm: 2,3 cm. Vekt: 2,1 g. Funnet i grop`nedgravning
1500029.

7) 49 uornerte lejrkørskår med ulik magring og tykkelse.
Tre av stykkene er randskår, og minst ett av skårene
har bevart matskorpe. Mål: T: 0,5-1 cm. Stm: 4,5 cm.
Vckt:173,3g.Funnetidyrkningslag1500021.
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8) Ni uornerte !cirkørskår med nokså fin magring. Må!: T:

0,6 0,8 cm. Stm: 4,3 cm. Vekt: 35,3 g. Løsfunn.

9) Brerit jejre. Deler av funnet er forbrukt til temperatu-
ranalyse utført av Torbj6rn Brorsson (2010). Tatt fra
leirsamling i vestdel av ovnen 1500050. fin prøve er
fra toppen av samlingen, og 6n prøve er tatt ut i 5 cm
dybde.

10) Ett stykke av brcrit jcjre med avrundete kanter. Fun-
net har avtrykk etter en pinne med diam. på ca. 3 cm.
Må!: Sfm. 4,3 cm. Funnet i dyrkningslag 1500021.

11) Stykke av flint med tosidig, variert kantretusj langs
deler av to sidekanter, trolig jldj]jrit. Noe av retusjen
er forholdsvis jevn. I tillegg er deler av en av flatene
mulig flateretusjert. Mål.. L: 4,6 cm. 8: 2,5 cm. LØsfunn

fra området med moderne dyrkningslag rett Ø for

gravhaugen.
12)Proximalpartiavregulærjlckkcmedsporetter

plattformpreparering. Mål: 8: 1,4 cm. Stm: 2,2 cm.
Funnet i ovn 1500050.

13) Avsløg av flint. Stykket er slått av et større avslag
eller redskap Må!: Stm: 2,5 cm. Funnet i stolpehull
1500024.

14) To øvsl4g av flint. Mål: Stm: 4,2 cm. LØsfunn.

15)Tre/røgT'i'iefttcravflint.Toavstykkeneharcortex,og
ett stykke er frostsprengt. Mål: Stm: 5,7 cm. Funnet i
dyrkningslag 1500021.

16) 21 fragmenter av brcritc bcjfi. Syv er ubestemte
dyrebein (Anjmøljø iridct.), deriblant ett kraniefrag-

ment (Cr4rtjL.m) og ett langt rørbein`mellomhånds-`
mellomfotsbein (Os !o7igum/Metøpodjum). 13 bein er

uidentifisert (Ospec.). Et ubestemt dyrebein er forbrukt
ved C14-datering og aldersbestemt til cal 800-775
BC (2585±25 BP, TRa-2615). Vekt: 2,57 g. Funnet i

stolpehull 1500024.
17) 15 fragmenter av breritc bcjn. Ett er av ubestemt dyr

(Arijmø!j¢ jridet.), og 14 er uidentifiserte (Ospec.), hvorav
s kan være fra menneske. Vekt: 1,77 g. Funnet i ovn
1500050.

18) 7 fragmenter av breritc bejn. Alle er uidentifiserte

(Ospcc.). Vekt: 0,7 3 g. Funnet i dyrkningslag 1500021.
19) 18 fragmenter av brerite bcjri. Ett er av ubestemt dyr

(Anjmø!jfl jndet.), og 17 er uidentifiserte (Ospec.). Vckt:
1,79 g. LØsfunn.

20) Utgår.
21-25)Makrofossilprøver.
26) Utgår.
27-28) Makrofossilprøver.
29-30) Utgår.
31-38) Makrofossilprøver.
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Dyrkningsspor og fegate fra eldre
jernalder på Hørdalen (lok. 51)
Axel M/.æ"m, Ku[twrhjstorjsk mwsewm, Unjversjtctet j Oslo

MED  BIDRAG  (OSL-DATERINGER)  AV  MARKUS  FUCHS,  UNIVERSITÅT  BAYREUTH

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Lokalitet 5i, Hørdalsåsen (id 58387, id 6igo5 og id ioo383)

liggerpågårdenHørdalen(23`23)isandefiordkommune
i Vestfold. På dette høydedraget er det kjent 4o ooo-
5o ooo m2 med fossil åkermark. Kulturminneområdet
ble kartlagt, fosfatkartert og delvis utgravd i forbindelse
medveibyggingpåig8o-tallet(Pederseniggo).Åkerdrif-
ten ble den gang i hovedsak datert til eldre jernalder, og
den ble knyttet til 6n eller to bosetningsområder. I 2oo5
ble det foretatt en ny registrering av kulturminnene på
Hørdalsåsen (Iversen et al. 2oo7). Registreringsresulta-
tene underbygger i stor grad de tidligere dateringsram-
mene, men det har i etterkant blitt fremlagt en alternativ
tolkning  av det kulturhistoriske forløpet  (Iversen  et
al. 2oo7:55-59).

Itidsrommenefraio.augusttil25.september2oogog
fra3.maitili2.august2oiogjennomførteKHMnyearke-
ologiske utgravninger på Hørdalsåsen (Mjærum 2oioe,
2oiid). Det ble i denne forbindelse foretatt en intensiv
undersøkelse av et område på om lag 235o m2 med fossil
åkermark. Vi benyttet totalt 84,8 ukeverk til arbeidet, og
undersøkelsen foregikk i hovedsak ved avtorving, strati-

grafisk gravning og profildokumentasj on.
Vedutgravningenepåig8o-talletblelokalitetenskiltito

hoveddeler, den om lag 2o ooo m2 store, intensivt drevne

J]4tc A, og den om lag like storejl¢tc 8 med spor etter mer
ekstensiv drift (Pedersen ig go). Den tidligere inndelingen
har blitt opprettholdt ved utgravningene i 2oog og 2oio,
samtidig som tolkningene har blitt nyansert. På flate A,
i vestdelen av feltet, lå en stor flate med humusrike dyr-

kningslag. Flaten var godt ryddet for stein, og trolig har
området blitt avsvidd i forbindelse med åkerdriften. Det
var spor etter omfattende gjødsling, noe som antas å ha
bidratt til at åkerlagene på flaten var forholdsvis tykke

(opptil o,45 meter). Ci4-og OSL-dateringer viser at åker-
driftentoktilitidligeførromerskjernalderogvedvartetil
eldreromertid.Detergodeholdepunkterforatdetharblitt
dyrketbyggpåflaten,ogbeitebrukkanikkeutelukkes.

På flate 8, i den sentrale og Østre delen, fremkom spor
etter et komplekst åkersystem med minst seks separate
dyrkningsområder.  De  ulike  parsellene  hadde  6n  til
to dyrkningsfaser, og i to tilfeller antas det at åkerlap-

pene har målt 255 og 36o m2. Vi påviste o,o8-o,4 meter
tykke åkerlag med et varierende humusinnhold, og som
i ulik grad var ryddet frie for stein. Flatene var skilt av
steinstrenger, rydningsrøyser og partier uten spor etter

jordbruk. I dyrkningssystemet inngikk også en fegate
som knyttet utgravningsfeltet sammen med et boplass-
område om lag so meter lenger mot nord Of. Pedersen
iggo:57-58). Undersøkelsene viste at de ulike delene av
flate8inngikksomulikeelementerietomfattendedrifts-
system,medparsellersombleplanlagtoggodtryddetfør
åkerdriften tok til. Flatene ble gjødslet, blant annet med
avfallfraboplassområdet,ogdetblebådedyrketkornog
drevet husdyrhold på flatene. Åkersystemet med fega-
ten var i bruk i hoveddelen av eldre jernalder, fra om lag

4oof.Kr.til5ooe.Kr.Iførromerskjernalderbledetdrevet
korndyrkningpådenutgravdedelenavflate8,menshus-
dyrholdet synes å ha fått en større betydning i romertid
og folkevandringstid.
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I yngre romertid skjedde det også en strukturell end-
ring av jordbruket i vestdelen av feltet. Det etableres en
åkerflatesomdekkergrenseområdetmellomflateneAog
B.OgsåpådenneflateA`Berdetdokumentertgjødsling,
og det fremkom en over- eller underligger til en dreie-
kvern i toppen av flaten. Denne driftsfasen er datert til
romertid og tidlig folkevandringstid (i29-42o e.Kr.), dvs.
at aktiviteten på flate A`B kan ha opphørt noe tidligere
enn beitebruksfasen på flate 8.

Iforbindelsemedutgravningenfremkomogsåetfåtall
bosetningsspor i form av ildsteder, stolpehull og groper
som i stor grad ses i sammenheng med dyrkningsspo-
rene. I tillegg påviste vi en omfattende konstruksjon tol-
ket som en tørke-eller bakerovn. Den sentrale delen av
ovnenvardannetavenvarmepåvirket,jordfaststeinmed
flat topp, en diameter på i,4 meter og en tykkelse på o,68
meter. Steinen var omgitt av en pakning av brent leire
med en diameter på 2 meter og en oval til rektangulær
steinpakning på 8,5 x 4,8 meter. Steinpakningen hadde
en nærmest plan toppflate, og tolkes som gulvet i en byg-
ning. Ovnen har vært knyttet til jordbruket på stedet, og
det foreligger dateringer fra strukturen til ulike deler av
eldrejernalder.

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI
Lokaliteten Hørdalsåsen ligger på et høydedrag i utmar-
ken på gården Hørdalen (23`23). Åsen befinner seg 3oo-

5oometerøstforgårdstunetpåHørdalenogrettnordvest
for  dagens  Ei8-tras6.  Det  er  kjent  dyrkningsspor  på
hoveddelen av høydedraget, og tidligere har dyrknings-

porene omfattet et område på minst 4o ooo-5o ooo m2.
Et ca. ioo meter langt og 3o meter bredt belte av fossile
åkersporbleberørtavdennyeEi8-utbygningen,ogdette
området har blitt nærmere undersøkt.

Gården Hørdalen er i skriftlige kilder fra middelalder
og frem til i723 omtalt som Frøytvejt Of. Rygh ig67:264).

Den første stavelsen har blitt knyttet til gudenavnet Frøy
og den siste stavelsen henspiller på slåtteland i skog eller
rydning (Harsson 2oo2; Iversen et al. 2oo7:56). Det har

blitt foreslått at navnet kan indikere at gården opprin-
nelig ble ryddet i et område med tidligere rituelle funk-
sjoner. Det antas videre at tveit-navnene ble tatt i bruk
i tidsrommet 7oo-iooo e.Kr. (Harsson 2oo2). Forutsatt
at dette stemmer, kan ikke navnet direkte knyttes til de
fossile åkersporene som omtales her.

Lokaliteten  Hørdalsåsen  bør  ses  i  sammenheng
med det rike kulturmiljøet i Fevanggrenda mot sør og
Tassebekk i nordøst  (se  Grieg ig43:366-384;  Pedersen
iggo:53-57). I området ligger blant annet flere gravfelt og
dyrkningslokaliteter fra j ernalderen. Tre lokaliteter med
kulturminner har blitt nærmere undersøkt i forbindelse
med Ei8-prosjektet. 3oo meter mot nordøst har det blitt

gravd ut spor etter bosetning, dyrkning og tre gravmin-
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ner fra eldre jernalder (lok.  5o, Mjærum i trykk c), og
om lag 3oo meter i sørlig retning lå to lokaliteter med
kokegroper og dyrkningsspor. De sistnevnte kulturmin-
nene er datert til tidsrommet fra bronsealder til nyere tid

(1ok. 53 og 54, Grindkåsa i trykk f).

TIDLIGERE UNDERSØKELSER
PÅ HØRDALSÅSEN
1 tilknytning til utbyggingen av Eis på ig8o-tallet ble det
foretatt en tverrfaglig undersøkelse i utmarksområdet
Hørdalsåsen, og store deler av høydedraget ble kartlagt.
Disse undersøkelsene frembrakte ny og vesentlig kunn-
skap om fossile åkerspor og jernalderjordbruket i Øst-
1andsområdet (Pedersen iggo). Selve utgravningene ble
imidlertid i første rekke begrenset til der dagens Eis lig-

ger, like sørøst for feltet vi undersøkte i 2oog og 2oio. Ut
fra kulturminnenes romlige fordeling, rydningsrøyser,
steinstrenger og andre fossile åkerspor ble det den gang
skilt mellom to flater på Hørdalsåsen,fløte A ogJ]øte B ¢f.
Pedersen iggo:55-57; Iversen et al. 2oo7).

Ellen Anne pedersen (iggo:5i-53) argumenterer for en
kronologisk forskjell mellom flate A (intensiv drift) og
flate 8 (ekstensiv drift). Hun foreslår videre at fremvek-
sten av en fastere og mer intensiv jordbruksbosetning i
området har gjennomgått tre faser (Pedersen iggo:57).
Innledningsvis finnes spor etter dyrkning med minimal
steinrydding i førromersk jernalder. Deretter er det i før-
ste rekke rydningsrøyser innenfor flate 8 som viser til et
ekstensivt jordbruk under store deler av eldre jernalder.
DensistefasenrepresenteresavdenbedreryddeteflateA,
medtegnpåetmerintensivtjordbrukinnenforetmindre
område.Sporeneetteraktivitetpåhøydedragetforlatesså
ved overgangen til yngre jernalder.

Strukturer, funn og fosfatkarteringer viser videre at
toppen av Hørdalsåsen har vært bosatt. Bebyggelsen har
ligget om lag so meter nord for feltet som ble gravd ut i
2oog;2oio, og utgravningsfeltet og boplassene var knyt-
tet sammen med en fegate. Pedersen daterer bosetnin-

gen til eldre jernalder. Denne aldersbestemmelsen har
senere blitt bekreftet gjennom nyregistreringer (Iversen
et al. 2oo7). To kokegroper som var dekket av dyrknings-
lag, er datert til århundrene rundt Kristi fødsel (T-i85o4,
T-i85o5).  To  analyser av trekull  fra  kokegroper  (tidl.
omtalt som kullgroper) taler også for at boplassen ble
fraflyttetmotsluttenaveldrejernalder(Pederseniggo:57;
Iversen et al.  2oo7). I yngre jernalder mener Pedersen

(iggo:57) at bosetningen har flyttet seg til et område som
lå om lag ioo meter lenger mot sørvest.

På bakgrunn av fylkeskommunens registreringer i
2oo6 har det blitt fremlagt en tolkning som bryter med
forståelsenavområdetutfrautgravningenepåig8o-tallet

(Iversen et al. 2oo7:55-62). I stedet for å forutsette en radi-
kalovergangfraekstensivttilintensivtjordbrukiløpetav
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Figur 323:
Hørdalsåsen og Fevanggrenda i Sandefjord.
J1!ustr4sjon.. Toric WjkstrøTn.
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Figur 324:
Kulturminner på Hørdalsåsen med markering av utgravningsområdet i 2009`2010 (etter H6glin 1984). Illustrasjonen er bearbeidet av Axel
Mjærum.
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yngre romertid foreslås det at hele komplekset kan høre
inn under 6n og samme driftsform med en funksjonell
inndeling i åker og eng. Det blir videre argumentert for
at dette driftssystemet opphørte senest i yngre jernalder

(66o-87o e.Kr., Iversen et al. 2oo7:56). Området som på
ig8o-tallet ble ansett som et mulig yngre bosetningsom-
råde i sørvest, ble ved registreringen tolket som å repre-
sentere et kokegropfelt og et lite gravfelt med sannsynlig
datering til førromerskjernalder (Iversen et al. 2oo7:55).

UTGRAVNINGEN
B¢kgrt.rmcnJor metodebmk og metodev4]g
Ved utgravningene på Hørdalsåsen på ig8o-tallet ble det
for første gang fortett en målrettet, systematisk og omfat-
tende  undersøkelse  av fossile  åkerspor på  Østlandet

(H6glin ig84; Pedersen iggo). Landskapsperspektivet og
kartleggingsmetodikken som ble anvendt den gangen,
var sterkt influert av den historiske kulturgeografien i
Sverige.Iig84`ig85bledetforetattengrundigkartlegging
av de fossile åkersporene som var synlig på markoverfla-
ten. Kartleggingen ble kombinert med fosfatkartering, og
med informasjon som fremkom ved snitting av et utvalg
av rydningsrøyser og andre åkerspor. I tillegg ble lag og
strukturer Ci4-datert, og man foretok pollenanalyser.
MetodikkensombleanvendtpåHørdalsåsen,harhattstor

gjennomslagskraft i etterfølgende forsknings- og forvalt-
ningsprosjekteriregionen.Kombinasjonavenkartlegging
avfossileåkersporsomersynligpåmarkoverflaten,profil-
undersøkelserognaturvitenskapeligeanalyserharderfor
idesistetiåreneblittstandardmetodenvedforsknings-og
forvaltningsundersøkelser i regionen (f.eks. Holm igg5;

Jerpåsen igg6; Amundsen 2oo7; Gjerpe 2oosd).
I de siste ti årene har man også høstet en rekke gode

erfaringer med maskinell flategravning i utmarksområ-
der (f.eks. Rønne 2oo3; Rundberget 2oo7; Rønne 2oo8).
Gjennom å fierne lag og strukturer lagvis har arkeolo-

ger frembrakt kunnskap om velbevarte levninger etter
bosetning og produksjon. I tillegg har metoden vist seg
velegnet til å påvise, avgrense og flategrave enkeltmin-
ner og lokaliteter (Rundberget og Hill 2oo7:3i-32). Ved
utgravningene på Hørdalsåsen forsøkte vi å kombinere
erfaringene fra maskinell flategravning i utmark med en
utstrakt gravning av sjakter og med et omfattende pro-

gramforuttakavnaturvitenskapeligeprøver.Måletvarå
påvise og avgrense dyrknings-og bosetningsspor i plan,
samtidig som profildokumentasjonen ga en mulighet til
å kontrollere og nyansere planobservasjonene, og til å ta
ut prøvemateriale.

Metoden som ble valgt, fremskaffet mer informa-
sjon  om det fortidige jordbruket, men var også mer
tidkrevende. Den Økte tidsbruken må ses i lys av at de
tradisj onelle utgravningsmetodene med kartlegging og
sjaktgravningerforholdsvistidseffektive.Eteksempelpå

tidsbruken er Fyldpå 2-utgravningen i Tønsberg (Gjerpe
2oosd), en lokalitet hvor det ble gravd ut i6oo m2 med
fossile åkerspor i utmark. På Fyldpå ble det undersøkt
ca. 9 m2 per dagsverk (Gjerpe 2oosd:i47), noe som gjør
denne utgravningen til en av de mest arbeidsintensive
som har blitt foretatt med tradisjonell metodebruk. På
Hørdalsåsen var fremdriften til sammenligning i over-
kant av 5,5 m2 per dagsverk, i tillegg til at det har blitt
benyttet større resurser på naturvitenskapelige analyser.
I forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av
feltarbeidet på Hørdalsåsen ble imidlertid informasjons-

potensialet ved en kombinert flate- og profilgravning
vurdertsomstort.Detblederforsettsomhensiktsmessig
å benytte større ressurser til utgravningen enn det som
tidligereharværtvanlig.

Utgravrringsmetode
Feltarbeidet  på  Hørdalsåsen  foregikk  over  to  feltse-
songer. I 2oog ble den vestre delen gravd ut, mens det
ved feltarbeidet i 2oio ble fokusert på den østre delen.
Før utgravningen var skogen felt og ryddet bort med
hogstmaskiner. Innledningsvis fotodokumenterte vi og
beskrev rydningsrøyser, steinstrenger og andre struk-
turer som var synlige på markoverflaten. Deretter eta-
blerte vi o,5-i meter brede profilbenker i tilknytning til
røysene og dyrkningsflatene. Det ble også anlagt profiler
langs feltkantene i øst, vest og nord. Profilene gjennom
røysene ble i størst mulig grad lagt i flukt med fallretnin-

gen og strukket ut i det fossile åkerlaget for å sikre mest
mulig kunnskap om røysenes relasjon til omliggende
dyrkningsspor.

Etter overflatekartleggingen ble områdene avtorvet.
Tildettearbeidetbenyttetvieni3tonntunggravemaskin
medi,3meterbredpusseskuffe.2-3arkeologeranvendte
krafser, rotsakser og graveskjeer til å rense opp flaten.
Stubber ble fjernet i den grad det var mulig uten å øde-
legge store deler av den underliggende grunnen. Torven
ble etterlatt på deler av profilbenkene og på halvdelen
av rydningsrøysene. Etter avtorvingen fotodokumen-
terte vi flaten og supplerte beskrivelsene av de ulike dyr-
kningssporene. I tillegg foretok vi en innmåling av stein,
lagskiller og omkretsen av rydningsrøyser og andre dyr-
kningsspor. På dette tidspunktet av undersøkelsen gikk
ogsåArneSchauoverutgravningsfeltetmedmetallsøker.

Avtorvingenfrembrakteetkomplekstsystemavulike
flater. I vest var det et sammenhengende område med ett
til to tykke åkerlag (flate A og flate A`B), mens det i midt-
og østdelen fremkom ni oppdyrkede og udyrkede flater
som var avgrenset av steinstrenger, steinsamlinger, 1ag-
skiller og åkerhakk. Det lå også en fegate med tilhørende
strukturer nordøst i feltet.

På bakgrunn av den oversiktlige situasjonen ble vest-
delen delvis gravd som en regulær flateavdekking hvor
matjordlagene ble fjernet i 6n operasjon. Strukturer som
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Figur 325:
Øverst: Stratigrafisk fierning av dyrkningslag ved Rebecca /.S. Cannell, sett mot nordvest. Nederst: Profiltegning av stolpehull 1510162 ved Egil
Marstein Bauer, sett mot nordvest.
Fo[o..E]8-prosjck!ct.
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Figur 326:
Opprensning av steinstreng (1510009) ved Tone Røst Kile (t.v.) og Marianne Hem Eriksen (t.h.).
Foto:EI8-pros/.ektet.
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1å under dyrkningslaget, ble deretter dokumentert og
snittet Of. Løken et al. igg6). I tillegg ble stein som frem-

komitoppenavundergrunnen,innmåltforåfrembringe
et sammenligningsgrunnlag med steinmengden som
ble påvist etter avtorving. Mot slutten av undersøkelsen
sjaktet vi i forkant av et utvalg av de etablerte profilben-
kene, slik at vi kunne dokumentere dyrkningslagene og
o,2-o,6 meter av den underliggende grunnen. Hovedde-
len av prøvene ble tatt ut på dette avsluttende stadiet i
undersøkelsen.

Innenfor mindre arealer i den vestlige delen og i hele
Øst-  og  midtdelen  W4tc 8)  ble  lagene  tilhørende  dyr-
kningslag, steinstrenger,  rydningsrøyser og  en  fegate
derimot fiernet enkeltvis ved hjelp av gravemaskin og
håndkraft. Underveis ble større og mindre strukturer
og lag fortløpende undersøkt og dokumentert i plan og

profil. Også i denne delen ble det avslutningsvis sjaktet i
forkant av profilbenkene, og veggene som da ble skapt,
ble dokumentert.

Undersøkelsen ga grunnlag for å dele opp flate 8 i ni
delområder(flateBi-B9)medsporettervarierendebruk.
Itilleggfremkomfleredyrkningslagidensørvestredelen
som ikke hadde noen klar sammenheng med de avgren-
sede dyrkningsområdene. Undersøkelsesstrategien ga

grunnlag for å tilpasse forholdene til ulike deler av feltet.
På flatene Bi, 82, 85 og 87 ble det påvist dyrkningslag

som i stor grad lot seg avgrense i plan. I disse områdene
bleåkermassene,steinstrenger,rydningsrøyserogandre
størrestrukturerihovedsakfiernetenkeltvisvedhjelpav

gravemaskin og håndkraft. Denne stratigrafiske meto-
denbledelviskombinertmedmaskingravningavsjakter
for å fremskaffe bedre kontroll over lagfølgene. På de to
nordøstlige flatene, 83 og 84, og på et mindre areal sen-
tralt i feltet (Bg) fremkom det ikke tydelige dyrkningslag.
83 og 84 ble undersøkt ved en mekanisk flateavdekking
ved at vi Sernet o,i meter av grunnen med gravemaskin.
Flatene ble renset opp med krafse og graveskje. 89 ble
avtorvet, og deretter i hovedsak gravd ut med bruk av

profiler.
Hoveddelen av dyrkningsflate 86 lå utenfor utgrav-

ningsområdet, og den berørte delen var sterkt skadet
av moderne aktivitet. Mesteparten av utgravningen på
denne flaten foregikk ved profilgravning og profildoku-
mentasjon.Omådetisøn;cstvarogsåpåvirketavmoderne
aktivitet,ogdetlyktesikkeåavgrensetydeligeflateretter
avtorvingen.Vivalgtederforåbenyttesjaktingogprofil-
dokumentasjonsomhovedmetodevedundersøkelsenav
dette hjørnet av feltet.

Nordøst i feltet fremkom en/egøfe. I den sentrale delen
avdennestrukturenbledetetablertenkorsprofilmedo,5
meterbredeprofilbenker.Foråsikreengodkontrollover
lagfølgen ble massene deretter fiernet lagvis, i hovedsak
medhåndkraft.Avslutningsvisdokumentertevikorspro-
filet og andre profiler i området.
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Sentralt i feltet lå det også en stor ovnskonstruksjon

(i5ioio6), med en omliggende oval til rektangulær stein-

pakning på 8,5 x 4,8 meter. Strukturen ble delvis snittet
med gravemaskin i 2oog-sesongen. Det fremkom store
mengder brent leire, og utgravningen ble stanset. I 2oio
ble de resterende delene av strukturen  flategravd,  og
lagene ble i hovedsak fjernet enkeltvis. Konstruksjonen
ble fortløpende tegnet og fotografert i plan etter som
strukturen endret karakter. I tillegg foretok vi innmåling
av lagskiller og stein, og veide opp skjørbrent stein fra
anlegget. Denne metodikken ble kombinert med at et
snitt av de enkelte lagene ble tegnet og skjøtet sammen
til en hel, gjennomgående profil. I tillegg dokumenterte
vi profilveggene i en sjakt som ble gravd inn i strukturen
i forbindelse med undersøkelsene i 2oog.

Ved arbeidets gang fremkom det enkelte miric]re st"k-
turer. Disse ble snittet fortløpende, tegnet i plan og profil
i målestokk i:2o, innmålt og fotodokumentert. Doku-
mentasjonensamsvarteihovedsakmeddenpraksissom
er vanlig ved flateavdekkingsundersøkelser Of. Løken et
al. igg6:44-68).

I tillegg til det nevnte arbeidet grov vi to s/.4kter uten-
for det rektangulære feltet som utgjorde hovedundersø-
kelsesområdet. Den ene ble anlagt vest for flate A. Den
andre sjakten ble lagt øst for flate 8. I begge sjaktene ble
åkerlagene og andre kulturavsatte lag fjernet enkeltvis,
og vi foretok en innmåling av stein. Til slutt ble deler av
undergrunnenfjernetisjaktene,ogutvalgtedeleravpro-
filene ble dokumentert.

Ved undersøkelsen vektla vi å frembringe en over-
sikt  over lag og strukturers utbredelse i plan,  samt å
skaffe kunnskap om den stratigrafiske relasjonen mel-
lom de ulike elementene på lokaliteten. Det ble priori-
tert å avklare relasjonen mellom ulike lag og strukturer,
og vi utarbeidet en omfattende matrise for å holde en
oversikt over lagfølgen på lokaliteten. Målet med denne
fremgangsmåten var å sikre et grunnlag for å diskutere
størrelsentildeulikedyrkningsflatene,skilleutogdoku-
mentere ulike faser, skaffe informasjon om relasjonen
mellomulikeflaterogådokumentereendringenibruken
avområdetovertid.Itilleggvardetenprioritertoppgave
å hente inn et omfattende prøvemateriale (se nedenfor).
Enkelte prøver ble samlet inn i plan og ved undersøkelse
av mindre strukturer. Hoveddelen av prøvene ble imid-
lertid tatt fra profiler mot slutten av undersøkelsene.

Kildekritikk
Utgravningen ble foretatt i et skogområde som i hoved-
sak fremsto som lite påvirket av aktivitet i nyere tid.
Dette underbygges av at det fremkom få moderne funn
ved utgravningen og ved metallsøkingen. Langs sørøst-
sidenavutgravningsområdetgikkimidlertiddagensEis
med en tilhørende anleggsvei. Veiene er fra ig8o-tallet,
og de har ødelagt kulturminnene som lå i veitras6en.
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Figur 327:
Utgravningsområdet på lokalitet 51 med profiler og sjakter.
Jj!LLstrtis/.oti.. Tone Wjkstrøm og A)ce! M/.æ"m.
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Figur 328:
Uttak av naturvitenskapelige prøver på lokalitet 51 ved Egil Marstein Bauer. Det fossile åkerlaget ses i form av et mørkt humusholdig lag i den
øvre delen av profilet.
Foto:EI8-pros/.ektet.
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Kunnskapen om denne delen av de fossile åkersporene
erimidlertiddelvissikretgjennomtidligerearkeologiske
undersøkelser (Pedersen iggo).

Stubber og røtter er normalt et problem ved utgrav-
ning i skogområder. Skogen på Hørdalsåsen var imid-
lertid forholdsvis ung, og mange av stubbene var nokså
lette å fierne. De forstyrret derfor kun i begrenset grad
de underliggende lagene og strukturene. Det lå heller
ikke eldre stubber i området som skapte problemer ved
avdekningen.

Utgravningiutmarkinnebærerviderespesiellegrave-
metodiske utfordringer. Kulturminnene i slike områder
er i større grad eksponert for geologiske prosesser enn
kulturminner i dyrket mark. På Hørdalsåsen hadde det
foregått en moderat utvasking av jordsmonnet etter at

jordene ble brakklagte. Dette hadde bidratt til å viske ut
lagskiller, samtidig som nye geologiske utvaskings- og
anrikningslag var dannet. Disse prosessene gjorde det
stedvisvanskeligåskillenaturdannedelagfradyrknings-
lag. Samtidig kan det erfaringsmessig være vanskelig å

påvisenedgravningerogandretyperavfyllskifteridenne
type jordsmonn Of. Rønne 2oo4:93). Dette innebærer at
enkeltenedgravningeroglagskillerkanhablittoversetti
utgravningsprosessen.

Detvaretspesieltstortproblemåskilleutogavgrense
fossile åkerlag på lokaliteten. Dette kan delvis forklares
med at åkerlagene i utgangspunktet er undergrunnslag
som er omdannet gjennom målrettet menneskelig akti-
vitet. På Hørdalsåsen har denne transformeringen blant
annet skjedd ved at jordlagene har blitt vendt, ryddet for
stein, tilført gjødsel og avsvidd. Spor etter disse arbeids-

prosesseneerimidlertidikkealltidliketydelige,ogtidvis
var de fossile åkerlagene og undergrunnen vanskelig å
skille fra hverandre. I tillegg var grunnen delvis dannet
av humusholdige brunjordsprofiler, og både dyrkede og
udyrkede områder hadde vært utsatt for utvaskingspro-
sesser etter at området ble brakklagt.

Forholdenebleytterligerekomplisertavatdetskjedde
enkelte  omlegginger  av bruksmønstrene  på  flatene.
Denneomskapingenavåkerlandskapetvartidvisvanske-
lig å fange opp i den utvaskede utmarken, og bruksfaser
og endringsprosesser kan ha blitt oversett. Ved utgrav-
ningen ble imidlertid hoveddelen av dyrkningslagene
formgravdogprofilenedokumentert,ogdetblevektlagt
å føre en kontinuerlig dokumentasjon og diskusjon om
lageneunderarbeidsprosessen.Dissefellesvurderingene
avtolkningenevaretviktigarbeidsredskapfordenende-
1igetolkningenavlokaliteten.

D4terjngerøvJossjle/.ordbmksspor
1 forbindelse med åkerdriften fremkom en rekke dyr-
kningsspor. Ved utgravningen ble det vektlagt å sikre
informasjon om lagfølgen. Dette har gitt grunnlag for å
skape en oversikt over relasjonene mellom lag og struk-

turer i utgravningsområdet. I etterarbeidsfasen har det
blitt foretatt 42 radiologiske dateringer og s OSL-date-
ringer for å knytte denne relative kronologien opp mot
absolutte dateringer.

PROBLEMER  OG  ERFARINGER  MED  C14-DATERINGER

Tidligere utgravninger av dyrkningsspor i regionen har
vist at de ofte er vanskelig å datere ved hjelp av ci4-meto-
den. Analysene har ofte gitt sprikende resultater, med
stort tidsspenn mellom dateringer fra samme lag og
aldersbestemmelser som ikke samsvarer med de stra-
tigrafiske tolkningene (f.eks. Holm igg5:ii4-iig; Myhre
2oo2:i4i).Dateringsproblemeneertidvisknyttettilatdet
er innblandet eldre trekull i lagene, eksempelvis relatert
tileldredyrkning,underliggendebosetningellertilskog-
branner.VedundersøkelsenepåHørdalsåseni2oog`2oio
har slikt eldre innblandet trekull vært et begrenset pro-
blem.Dettehengertroligsammenmedflerefaktorer.For
detførstefremkomfåeldrebosetningssporpåflaten.Med
unntakavetildstedknyttessamtligestrukturerdirektetil
dyrkningsaktiviteten. Trolig har også mekanisk påvirk-
ning i forbindelse med dyrkningen fragmentert og øde-
lagtgammelttrekulliåkerlagene(MikkelsenogBartholin
itrykk).Dettebidrartilatmanilitengraddatereraktivitet
somereldreennåkerdriften,ogattrekullknyttettilslutt-
fasen til åkerlagene er overrepresentert i de analyserte

prøvene. Det er også tilført store mengder gjødsel ved
deler av åkerdriften. Denne intensive driften har bidratt
til at åkerlagene har akkumulert seg over tid, noe som
har ført til at problemet med omroting av eldre åkerlag
harværtbegrenset.

I forbindelse med vedartsanalysene har det systema-
tisk blitt valgt ut trekull med lav egenalder fra hassel, or
og bjørk for Ci4-analyser. Med dagens akseleratorda-
teringsteknologi er det også mulig radiologisk å datere
svært små biter av artsbestemt trekull. Selekteringen av
dateringsmaterialet har naturlig nok redusert usikker-
hetsfaktoren knyttet til at trevirket kan ha hatt en høy
egenalder. Funn av brent sand, brente steiner og enkelte
brente korn og frø i åkerlagene viser at boplassmateriale
har blitt benyttet ved gjødslingen, og det kan fastslås at
noe av trekullet har blitt tilført ved jordforbedring med
husholdningsavfall. En del av trekullet skriver seg trolig
også fra avsviingsepisoder (Viklund et al. i trykk). Disse
avsviingsepisodene er direkte knyttet til jordbruket, og
trekullet som dannes ved disse hendelsene, Ødelegger
derfor ikke muligheten for å Ci4-datere lagene.

Ved utgravningen ble det også vektlagt å ta ut trekull
fra jordlag, mens det i liten grad ble samlet inn trekull-

prøveritilknytningtilsteinlagirøyser,strengerogandre
steinholdige konstruksjoner. Dette ble gjort for å unngå
trekull som kunne ha beveget seg gjennom steinlagene
i etterkant av at åkerdriften  opphørte. Et unntak ble
imidlertid gjort i forbindelse med en ovnskonstruksjon
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(i5ioio6) som var forseglet av en yngre rydningsrøys.
Dateringsforsøkene har resultert i at det foreligger tre
Ci4-dateringer til nyere tid (UBA-i78o4, UBA-i78ii, UBA-
i7828) fra ovnskonstruksjonen som skriver seg fra eldre

jernalder (se nedenfor).
Totaltsettserderfordetdyrkningsrelatertekulletuttil

å dominere i åkerlagene, selv om kull fra eldre skogbran-
ner og tidligere menneskelig aktivitet nok har vært til
stede.Detteharbidratttilatdei4trekulldateringenesom
foreligger,istorgradsamsvarermedaldersbestemmelser
av korn, OSL-dateringer og stratigrafiske observasjoner

¢f. fig. 329 og 363).

PROBLEMER  OG  ERFARINGER  MED  OSL-DATERINGER

OSL (optisk stimulert luminescens) -dateringsmetodik-
ken krever at kvarts eller feltspatkrystaller i massene har
vært eksponert for sollys. Metoden har vist seg velegnet
for aldersbestemmelser av kolluviumsdannelser som ofte
er knyttet til jordbruksaktivitet (Fuchs og Lang 2oogb,

jf. Gollwitzer i trykk). Slike avsetninger er ofte tykke,
og erosjonsprosesser har bidratt til at det har skjedd en
omfattende lyseksponering av massene. Metoden har i
mindregradværtutprøvdpåtynnerejnsituåkerlaghvor

jordbearbeidingen  ikke  nødvendigvis  har  sikret  den
samme lyseksponeringen.

Hellingen  i  utgravningsfeltet var varierende,  men
i  snitt falt terrenget om lag seks prosent i nordøstlig
retning. Åkerlagene var noen centimeter tykkere i de
lavestliggende delene, og ved to tilfeller ble det observert
åkerhakk i overkant av dyrkningsflatene. Hakkene og
akkumuleringenavmasseridennedredelenindikererat

detharværtenvissmasseforflytningidethellendeområ-
det. Åkerlappene som var i bruk, var imidlertid gjen-
nomgående små, noe som har hindret utstrakt erosjon
ogbidratttilatåkerlageneistorgradlåinnenfordatidens
åkergrenser.

I felt ble det anvendt sylindere som ble slått inn i pro-
filene for å ta ut slike prøver (Gollwitzer i trykk). Rørene
sikretatprøveneikkebleforurensetavsollys.Detvartid-
vis vanskelig å slå inn slike rør i den steinrike grunnen.
Alternativterdetmuligåtautprøveneinattemørkeuten
bruk av rør (Heimdahl og Håggstr6m 2oo7:32). En slik
nattmetodikk ble ikke forsøkt på Hørdalsåsen, selv om
det trolig hadde vært et godt alternativ for å unngå stein-

problematikken. OSL-metoden krever også at massene
harliggetmørktsidendeponeringen,noesomkunsikres
ved at prøvene tas ut fra dybder på minst o,2-o,3 meter.
Somenfølgeavdannelsesprosessenevardetfååkerlagav
en slik tykkelse på Hørdalsåsen. Dette innebar at det var
relativt få kontekster som egnet seg for OSL-dateringer,
og kun i ett tilfelle var det hensiktsmessig å ta ut en serie
av to prøver.

Det foreligger åtte OSL-aldersbestemmelser fra Hør-
dalsåsen. Fem av disse samsvarer forholdsvis godt med
de stratigrafiske observasjonene  og  Ci4-dateringene,
selv om OSL-dateringene gjennomgående angir en noe
høyere alder enn Ci4-dateringene. Tendensen til en noe
høyerealderpåOSL-dateringfraåkerkonteksterharogså
blitt erkjent tidligere (Heimdahl og Håggstr6m 2oo7), og
det har da blitt forklart med forstyrrelser av meitemark.
Felles for prøvene med godt sammenfall er at de er tatt
fra lag med entydige indikasjoner på intensiv gjødsling,

OxCal v4.1.7 Bronk Ramsey (2010);  r:5 Atmosphonc data from Reimer et al (2009);

FlFl te 85,teB8, dyrkn.lag 9dyrkn.lag2 UBA-1781,TRa-1132 (2446,35)2285.35)
-^-E- -

FIFlFl teA,teB8'te82,te85'teA,teA,teB8,te85'teA,teA'teB1,teA,teA/B rkn.lag  17,dyrkn.lag3dyrkn.lag6 Ra-1135 (,TRa-1136,UBA-1782(hvete?),U 80,35)2240,35)(2197,27)

45,24)0)

--
FlFlFlFlFlFIFIFlFlFl dyrkn.lag 9 A-17823 (22118,24)374(2100' -- -

rkn.lag  17,rkn.lag17 BA-17829bygg)'TRa-

-
dyrkn.lag 2dyrkn.Iag9rkn.lag17,rkn.lag17,dyrkn.lag1rkn.lag17,dyrkn.lag1 TRa-1138,UBA-1781Ra-1133(Ra-1137(,UBA-178Ra-1130(1,TRa-1129 2090,35)(2088,44)75,35)00,30)5(1961,24)00,25)

-

---
(1795,35)

Fl te A/B dyrkn.lag  1 TRa-1131 (1670,35) -
Lok itet 51

1400               1200               1000                800                 600                 400                 200      1calBC/1calAD      201                  401                  601

Calibrated date (calBC/calAD)

Figur 329:
14 trekulldateringer og 2 korndateringer fra fossile dyrkningslag på lokalitet 51, Hørdalsåsen.
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Oxcal v4.1.7 Bronk Ramsey (2010);  r:5

FFF ate 87, lag 1ate81,dyrkate81,Iag38,  BT 941  (•lag172,89,BT935(- '..' ---\ -\,\,,-\,\,\,940(-9639,219,470)

280))

F ate 87, dyrk •lag 35,  BT 37 (-679,26 -
F ate 85, dyrk •lag 98,  BT 39 (-669,27 )

FFF ate A, dyrknateA,dyrknate88,dyrk ag  17, BT 8ag17,BT8•lag27,BT 5 (-600,2504(-380,23036(61,190)

• SLdatering r

50000            45000            40000             35000             30000            25000            20000             15000             10000              5000           1 BC/1 AD

Calendar date (BC/AD)

Fi8ur 330:
OSL-dateringer av fossile dyrkningslag på lokalitet 51, Hørdalsåsen.
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Figur331:
Oversikt over funn og bosetnings-og dyrkningsspor på lokalitet 51.
Illustrasjon: Tone Wikstrøm og Axel Mjærum.
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blant annet med husholdningsavfall. De tre andre prø-
venehargitteldredateringer,ogdealdersbestemmerjkke
åkerdriften. En av disse prøvene med høy alder (BT 94i)
skriver seg fra lag som etter alt å dømme ikke har vært
vendt eller gjødslet i forbindelse med dyrkning, og en
datering (BT 935) skriver seg fra et lag med uklar opprin-
nelse. Det siste OSL-daterte laget (BT 94o) med høy alder
anses som et entydig åkerlag, og det er usikkert hvorfor
det ikke har vært utsatt for den samme lyseeksponerin-

gen som de andre åkerlagene.
I fem av seks tilfeller har derfor OSL-dateringer fra

Hørdalsåsen gitt en mulighet til en direkte aldersbes-
temmelse av jordlag knyttet til åkerdriften. Ved siden av
å aldersbestemme lagene har prøvene gitt et uavhengig

grunnlag for å vurdere tilstedeværelsen og omfanget
av jordbearbeidingen, og resultatene gir dermed også
et utgangspunkt for å diskutere dyrkningsmetodikken.
Dateringeneviseratmassenesomlåo,2-o,3meterunder
dagensmarkoverflate,harværtlyseksponert.Dennelys-

påvirkningen må forstås ut fra at det har vært drevet en
intensiv åkerdrift med vending av jorden og akkumule-
ring av masser i forbindelse med gjødsling. Samtidig gir
OSL-dateringene til steinalder et grunnlag for å skille ut
områder med mer begrenset åkerdrift og uforstyrrede
masser.

B0SETNINGSSPOR
1 forbindelse med utgravningen av åkerflatene fremkom
et begrenset antall bosetningsspor. Det dreier seg om 6n
ovn, tre ildsteder, fire stolpehull, ett staurhull og fiorten

groper`nedgravninger.Etavildstedenebleanlagtimeso-
litikum. De øvrige funnene er fra eldre jernalder og er
knyttet til åkerdriften på lokaliteten.

Muljg bcikewri
Sentralt i feltet lå det en omfattende ovnskonstruksjon

(i5ioio6). Strukturen befant seg under en rydningsrøys
(i5iooo7), og den ble respektert av de omliggende dyr-
kningslagene på flatene Bi og 87. I den nordlige delen av
strukturen befant det seg en jordfast stein med en slakt
skrånede toppflate, et tverrmål på i,4 meter og en tyk-
kelsepåo,68meter.Steinenvarsprukketitodeler,trolig

pågrunnavvarmepåvirkning.
Denne store steinen var omgitt og delvis dekket av et

o,42metertyktlagmedbrent,finkornetleiresomhadde
bidratttilåplanereuttoppflatentildenstoresteinen.Den
øvre delen av dette laget besto av fin leire som var tilsatt

gjødsel,steinmagring,plantematerialeogtidligerebrent
leire (Viklund et al. i trykk). Deler av materialet hadde
også fått en rødbrent karakter på bakgrunn av oppvar-
ming til en temperatur på 3oo-4oo °C (Viklund et al. i
trykk). En analyseserie viser også at den sørlige delen av
leirepakningen ikke har blitt varmet opp til temperatu-

rer over 2oo °C (Brorsson 2oii). Ved utgravningen ble det
observertlagskillerileiren,medvarierendegradavbren-
ning. Skillene har også blitt observert i de mikromorfo-
logiske undersøkelsene, og det antas at de er et resultat
av at leirpakningen har blitt reparert 6n eller flere ganger

(Viklund et al. i trykk). Funn av mye brent leire i områ-
det rundt ovnsgropen samsvarer for øvrig godt med en
slik tolkning. Det kan også tillegges at det har blitt målt
forhøyede verdier av kalium og fosfat i leiren. De Økte
verdienekanværesporetteraskefratrekullsomharblitt
anvendt som brensel (Macphail 2oiic). En pollenprøve
med nokså få bevarte pollenkorn fra den brente leiren
vitner om et åpent jordbrukslandskap med mye gressve-

getasjon (Svensson i trykk). Prøven var uten gran (Pjcea
øbjcs)ogbøk(Føgussjlvøtjø),oginneholdtmyekullstøvog
ettkornpollen.Troliggjenspeilerresultatenefrapollena-
nalysen jordbrukslandskapet på tidspunktet ovnen var i
bruk, men analysen gir få detaljer om selve ovnsdriften.

Leirelaget lå i en to meter bred grop som også inne-
holdt en del stein av ulik størrelse, spesielt i bunnen
og ut mot kantene.  Omkring denne leirfylte gropen

påviste vi en o,46 meter tykk oppbygning av sandmas-
ser og stein (o,i-o,45 meter i tverrmål). Det påfylte laget
hadde en oval til rektangulær form, det målte 8,5 x 4,8
meter, og det bidro til å planere ut og heve området. I

ytterkantene av konstruksjonen hadde man lagt to til
tre lag med delvis kantsatt stein, og i toppdelen var det
lagt delvis kuplet stein i en plan brolegging rundt den
sentrale steinen. Det lå konsentrasjoner og spredte styk-
ker av skjørbrent stein (minst i82 liter) over og i broleg-

gingslaget.Itoppenvardetogsåtrekullsomerdaterttil
nyere tid (UBA-i78o4 og UBA-i7828). Massene i broleg-

gingen hadde for øvrig en oransjebrun farge, preget av
varmepåvirkning, og inneholdt brent leire Of. Viklund
et al. i trykk). De mikromorfologiske analyser viser at
det har blitt anvendt undergrunnsmasser i denne opp-
bygningen,ogogsåherbledetobservertinnblandingav
ovnsmateriale, skjørbrent stein og kull i den øvre delen
av laget ¢f. Macphail 2oiic). På Østdelen av den nærstå-
ende åkerflaten 87 ble det observert en forsenkning i ter-
renget(senedenfor).Idenneforsenkningenvardetikke
bevart dyrkningsmasser, og det er mulig at de påfylte
undergrunnsmassene i ovnskonstruksjonen er hentet
fra dette området.

Deler av stratigrafien under ovnskonstruksjonen ble
ved feltarbeidet oppfattet som uklar Of. fig. 334, nederst),
men det fremkom stedvis to lag  som ble tolket som

gammel markoverflate og undergrunn. I de mikromor-
fologiske  prøvene  er  det  imidlertid  påvist  gjødsel,
tråkkaktivitet, enkelte skjørbrente steiner og noe kull i
dette bunnlaget. Dette har trolig sammenheng med at
avfallfraettunområdeeranvendtsomgjødsel,ogatlaget
er dannet som et resultat av en eldre fase med spor etter

jordbruk Of. Linderholm 2oiib; Macphail 2oiic).
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Figur 332:
Ovn (1510106) på lokalitet 51. Øverst til venstre i plan sett mot sørøst. Øverst til høyre i plan sett mot Øst. Nederst til venstre stein med plan
toppflate (1510117) med omliggende leirelag sett mot øst. Nederst til høyre profil (4510076) av steinen med omliggende leirelag.
Foto:EI8-pros/.cktcc.
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Figur333:
Ovn (1510106) på lokalitet 51

lllustrasjon..Tonewikstrøm.
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Figur 334:
Profilergjennomovn(1510106)pålokalitet51.
nlustrasjori.. Axe! M/.Ærum.
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Midt på den Østre langsiden av strukturen var det et
hakkidenellersregelmessigavgrensede,oppbygdestein-
flaten. I nedkant av dette hakket var det anlagt et sirku-
1ært ildsted  (i5ioi49, se fig. 334, t.h.) med om lag ti liter

skjørbrentsteinogmedenkeltestykkerbrentleire.Belig-

genheten, leiren og stratigrafiske observasjoner knytter
ildstedet sammen med resten av ovnskonstruksjonen.

Det fremkom ellers ikke spor etter noen ovnssjakt på
stedet, verken i form av en jti sjtu konstruksjon over den
store steinen eller som sjaktfragmenter i brent leire. Vi

påviste heller ikke stolpehull eller gjenstander i forbin-
delse med undersøkelsen av ovnen eller den store stein-

pakningen, og det fremkom heller ikke sintret materiale
eller slagg. Det var i utgangspunktet forhåpninger om at
det var bevart forkullede makrofossiler i tilknytning til
ovnen. Noe uventet fremkom kun et fåtall brente frø i
de seks prøvene som har blitt gjennomgått (Linderholm
2oiib). Dette kan ha sammenheng med at det ikke har
blitt dannet forkullet materiale ved bruk av ovnen, og;
eller dårlige bevaringsforhold for denne type materiale.
Det  ble  ellers  påvist  forhøyede  fosfatverdier  i  ovns-
området (Cannell i trykk; Viklund et al. i trykk). Dette
samsvarer med at det er anvendt gjødsel i selve ovnskon-
struksjonen, og med at det var innblandet gjødsel i den

gamle åkerflaten under ovnen.

OVN,  TOLKNING  OG  DATERING

Den tykke, jordfaste steinen med nær plan overflate og
det om-og delvis overliggende laget av brent leire gjør
det rimelig å anta at toppen av konstruksjonen har blitt
benyttet til tørking eller baking. Det har ikke vært mulig
åvarmeoppsteinenfraundersiden,ogdenmåderforha
blitt varmet opp ovenfra. En slik toppfyring ble under-
byggetavatdenØvredelenavleirepakningenvarsterkest
varmepåvirket. Analyser viser videre at det er snakk om
en lavtemperaturovn som ikke har vært oppvarmet til
over 3oo-4oo °C. Deler av leirepakningen har imidlertid
værtutsattfortemperaturerunder2oo°C.Finkornetleire
tåler ellers varme dårligere enn grovere typer. Valget av
finkornet byggemateriale til ovnen på Hørdalsåsen indi-
kerer også at konstruksjonen var driftet ved lave tempe-
raturer ¢f. Brorsson 2oii).

Fra /æren i Rogaland er det beskrevet steinheller tol-
ket som tørkeplasser fra eldre jernalder (Petersen ig33:8;
Myhre ig8o:2oi-2o7). Beskrivelsene /an Petersen gir av
slike strukturer, har enkelte likheter med ovnen på Hør-
dalsåsen. Både på /æren og på Hørdalen ligger ovnene
nærildsteder.Vedfleretilfellerharogsåsliketørkervært
omgitt av kuplet stein, som til dels antas å ha støttet
opp rundt konstruksjonen (Petersen ig33:8). I et tilfelle

på /æren fremkom det også en varmepåvirket, jordfast
stein som Petersen (ig33:32) mener kan ha vært anvendt
til tørking. Det er imidlertid ikke noe fullt samsvar mel-
lom konstruksjonene Petersen omtaler, og i5ioio6. Stei-
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nen med nær plan toppflate på Hørdalsåsen var større
enn det som ellers er kjent, og den var ikke bygd opp av
fleresteinheller.Devestnorskestrukturenemanglerogså
et tykt leirelag, og steinpakningene rundt ovnene i Vest-
Norge har heller ikke vært like omfattende.

Påbakgrunnavhistoriskkjenteparallellerantarpeter-
sen  (ig33:8)  at hellene ble benyttet til tørking av korn.
Tolkningen fremstår imidlertid som dårlig belagt, og det
erliketroligatkonstruksjoneneharhattflerefunksjoner,
slik som steking og tørking av andre produkter (Myhre
ig8o:2o5-2o6). Ved tørking av korn er det også vanlig
at deler av kornet forkulles og at det blir gjenfunnet ved
makrofossilanalyser (Viklund igg8:io4-io5). Forkullet
korn ble ikke funnet i i5ioio6, og det er derfor lite trolig
at konstruksjonen har blitt anvendt som korntørke.

Medutgangspunktisvenskmaterialeharildstedermed
flate bunnheller og langstrakte ildsteder dekket av leire
tidvis blitt tolket som brødovner Viklund igg8; Edblom
2oo4:i44; se også Bergstr6m 2oo7:i58 med videre ref.). Det
har blitt foreslått at datidens flate brød har blitt tildannet

påleirpakningermedunderliggendesteinsomharmaga-
sinertvarmeviklundigg3:3o).Sporeneetterenslikbake-
aktivitet kan samsvare med den varmepåvirkede steinen
og flaten av brent leire. Samtidig passer en slik tolkning
bedre i forhold til at det ikke fremkom forkullet korn på
stedet. På Hørdalsåsen var det også en interessant sam-
menheng mellom ovnen og dyrkningssporene. I tillegg
fremkom en halv kvernstein som lå 27 meter fra ovnen.
Dette er en gjenstand som taler for at det har foregått en
viderebearbeidelseavkornprodukter,ogkvernenkanha
en sammenheng med baking av brød. Denne tolkningen
styrkes av at introduksjonen av brødbaking og dreie-
kverner fremstår som tett sammenknyttet, og er trolig
et resultat av kontinental påvirkning i yngre romertid O.f.
Bergstr6m 2oo7:i75,  2ig). Samlet gjør dette det nærlig-

gende å tenke at ovnen har blitt anvendt til baking, men
det kan ikke utelukkes at konstruksjonen har hatt flere
funksjonerellerharblittbenyttettilandreformål.

Det var som nevnt bygget en 8,5 x 4,8 meter stor og
ca.o,5meterhøysteinpakningrundtovnsgropen.Denne
konstruksjonen hadde en plan flate og inneholdt mye
skjørbrent stein. Pakningens størrelse og dens noe kan-
tete form indikerer at den har utgjort en arbeidsflate og

gulvflaten i en bygning, på tross av at det ikke fremkom
stolpehull i tilknytning til konstruksjonen. Slike stein-
bygde, tykke fundamenteringer er i liten grad påvist i
norsk materiale. Steinpakninger med delvis tilsvarende
form, størrelse og alder er imidlertid kjent fra Helg6 i
Sverige (Holmquist ig64). På Helg6 har konstruksjonene
ogsåblitttolketsombygningsrester.Herbledetogsåfun-
net brødrester og leirklining som indikerer at det kan ha
blitt bakt brød (Bergstr6m 2oo7:i58 med videre ref.).

Strukturen mangler som nevnt entydige paralleller i
detnorskematerialet,ogentypologiskdateringerderfor
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problematisk. Ovnen var imidlertid respektert av gamle
dyrkningslagsmasser, og den var dekket av en rydnings-
røys. Disse stratigrafiske forholdene knytter ovnen og
dyrkningssporenesammen.TredateringeraveinerULirit-

pems commLmjs) og bøk (Føgtis si!wtjcø) fra ovnen og det
relaterteildstedeteraldersbestemttilnyeretidorngreenn
i679 e.Kr., UBA-i78o4, UBA-i78o4 og UBA-i7828). Disse

aldersbestemmelseneertroligknyttettilskogbranner,og
det er sannsynlig at kullet har beveget seg gjennom den
overliggende røysen i etterkant av brannene.

En datering av eik (<  2 år, Quercws sp.) fra bunnen av

gulvflaten er aldersbestemt til overgangen mellom yngre
romertid og folkevandringstid (cal 393-5o5 AD (i629±2i
BP, UBA-i78og)), og 6n aldersbestemmelse av leirelaget i
ovnen er datert til førromersk jernalder (cal BC 392-236

(2266±25 BP, UBA-i8532)). I tillegg er or (<  5 år, AhLis sp.)
funnet under konstruksjonen også tidfestet til århun-
drene før Kristi fødsel (cal BC 35i-i68 (2i6o±29 BP, UBA-

i78i8)), og pollensammensetningen i leirelaget i ovnen
taler for at konstruksjonen senest var i bruk i midten av

jernalderen (Svensson i trykk). Stratigrafiske observa-
sjoner taler for at ovnen ble tatt i bruk forholdsvis tidlig
i tidsrommet med intensiv aktivitet på Hørdalsåsen, og
dette kan samsvare med de to aldersbestemmelsene til
førromersk jernalder. Det kan imidlertid ikke avvises at
aldersbestemmelsen til yngre romertid ` merovingertid
angir tidspunktet for ovnsetableringen, eller at struktu-
renharværtbenyttetiflereperioder.

MULIG  BAKEROVN,  OPPSUMMERING

Det kan konkluderes med at den omfattende konstruk-
sjonen har vært en ovn. Selve ovnen har bestått av en

jordfaststeinmedenomliggendepakningavbearbeidet
leire med et tverrmål på ca. 2 meter. Strukturen har blitt
varmet opp til 3oo-4oo °C. Ovnen har ligget inne i en
rektangulær bygning på 8,4 x 4,5 meter. Bygningen har
hatt en gulvflate som har vært hevet om lag o,5 meter
over opprinnelig bakkenivå, og i tilknytning til flaten
var det anlagt et ildsted. Hele konstruksjonen dateres
til eldre jernalder, men det er usikkert knyttet til fordi
deradiologiskealdersbestemmelseneernoesprikende.
Funksjonen til ovnen er ukjent, men den kan ha blitt
benyttet til baking.

Ildsteder
Vi påviste tre ildsteder (se fig. 33i). Ett av disse, i5ioi49,

lå i tilknytning til ovnskonstruksjonen, mens et annet,
i5ioi28, fremkom i fegaten. Den tredje strukturen av
denne typen fant vi under dyrkningslagene på flate A.
Strukturene hadde  en  diameter på  o,7-i,i  meter,  og
dybden var o,i6-o,28 meter. I alle tilfeller var det bevart
ubruttelagmedvarmepåvirketstein.Slikeubruttestein-
lagkjennetegnerildstederogskillerdemfrakokegroper

Of.Diinhoff2oo5:i37).

Ildstedene som fremkom i tilknytning til fegaten og
ovnen, relateres til den øvrige aktiviteten i jernalderen.
I ildstedet knyttet til fegaten (i5ioi28) var ung or (AlriLis
sp.)  anvendt  som  brensel  (Mikkelsen  og  Bartholin  i
trykk). Dette trekullet er aldersbestemt til cal BC 4g-5
AD (2o24±22 BP, UBA-i78o3). I ildstedet tilknyttet ovnen

fremkom blant annet bøk (FøgiÆs sjlvøtjcø). Einer ULmtpe"s

communis) med egenalder < io år fra dette ildstedet er ci4-
datert til nyere tid (i694-igis AD (io7±26 BP, UBA-i78ii).
Det var ellers ingen observasjoner som tilsa at denne
konstruksjonen var så ung. Det antas derfor at det i dette
tilfellet har blitt datert trekull som har falt ned igjennom
den overliggende rydningsrøysen i5iooo7.

I vestdelen av feltet lå det et ildsted i form av en sirku-
1ær nedgravning med fem liter skjørbrent stein og noe
kull (i5iooi6). Strukturen hadde en diameter på o,7 meter
ogvarbevartiendybdepåo,28meter.Dennebålplassen
lå under åkerlaget på dyrkningsflate A, og var forholds-
vis kraftig utvasket. I konstruksj onen fremkom forkullet
furuvirke (Pjrii/s sjlvestrjs) , men ingen makrofossiler (Mik-

kelsen og Bartholin i trykk; Viklund et al. i trykk). Stra-
tigrafiske observasjoner ga holdepunkter for at i5iooi6
var blant de eldste strukturene på lokaliteten. Dette har
blittunderbyggetavenci4-dateringtilsenmesolittisktid

(cal BC 62o8-6o6i (725o±45 BP, TRa-ii28)). Lokalitetens
eneste flintfunn fremkom seks meter fra ildstedet, og det
kan ikke utelukkes at gjenstanden og strukturen har en
sammenheng.

Stolpehwll og st4wrhttll

Vi påviste fire stolpehull og ett staurhull (se fig. 33i). A11e

stolpehullene lå i tilknytning til fegaten, og to av dem
befant seg under steinstrengen som avgrenset dyreferd-
selenmotvest.DetoandrelåiØstreytterkantogsentralti
detteferdselsområdet.Detfremkomogsåflereandrened-

gravningeridennedelenavutgravningsfeltet.Enkelteav
nedgravningene kan ha vært spor etter stolper, selv om
utformingenogdenspredtebeliggenhetenikkegirenty-
dige holdepunkter for en slik tolkning (se nedenfor). Det
antasatstolpehulleneoggropeneharsammenhengmed
fegaten.

De fire stolpehullene hadde en sirkulær form i plan
og en diameter på o,65-i,3 meter. Dybden var o,25-o,65
meter. I ett tilfelle (i5ioi29) var det bevart et kvadratisk
stolpeavtrykk, og i en av de andre strukturene (i5ioi35)
ble et stolpeavtrykk observert i profil. I to tilfeller var
strukturene  steinskodde  (i5ioi29  og  i5ioi35).  Sørøst

på feltet, på dyrkningsflate 82, fremkom også et staur-
hull. Stauren var slått gjennom fyllmassene i en grop`
nedgravning (i5ioio7). Stauren var yngre enn gropen;
nedgravningen, men det er ellers få holdepunkter for en
aldersbestemmelse.
Trekullet som har fremkommet i de tre analyserte prø-
vene fra stolpehullene som befant seg i tilknytning til
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Figur335:
Ildsteder på lokalitet 51. Øversst: Ildsted 1510128 i plan, sett mot sørvest. Nederst: lldsted 1510149 tilhørende ovn i profil, sett mot sør.

Fo[o.. E ] 8-pros/.ekcct.
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Figur 336:
Stolpehull på lokalitet 51. Øverst: Profil av stolpehull 1510135, sett mot nord. Nederst: Profil av stolpehull  1510162 sett mot nordøst.
Foto;E]8-pros/.cktct.
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fegaten, var variert, med minst fem treslag representert

(Bartholin og Mikkelsen  2oiic; Viklund et al. i trykk).
Variasjonene kan indikere at deler av kullet er sekun-
dærdeponert og følgelig ikke er direkte knyttet til struk-
turene. Dette underbygges av tre trekulldateringer som
spenner fra eldre bronsealder til førromersk jernalder

(i38i-26o f.Kr.). Den yngste av dateringene samsvarer
imidlertid med etableringen av åkerlandskapet og fega-
ten, og den underbygger at det er en sammenheng mel-
lom stolpehullene og nybrottet i førromersk jernalder.

Groper/nedgwrijnger med wk/.eftteJtmkSoner
Vigravdeutfjortengroper`nedgravningermedforholds-
vis forskjelligartet utforming (se fig. 33i). Syv små struk-
turer av denne typen fremkom i tilknytning til fegaten,
og reflekterer en omfattende aktivitet knyttet til dette
anlegget, eller eventuelt spor etter eldre aktivitet. Tre av
nedgravningene lå sentralt i fegaten, og de kan ha sam-
menheng med steinrydding eller være spor etter kon-
struksjoner i forbindelse med husdyrholdet i området.
De øvrige fire lå under steinstrengen i5ioo62, og disse
antas å være knyttet til konstruksjonen av fegaten eller
til eldre aktivitet.

Viundersøkteogsåtrestorenedgravninger.Denenevar
anlagt i tilknytning til fegaten (i5ioi89), mens de to andre
lå lenger nord i feltet (i5ioo2o og i5ioo47). Alle tre struk-
turer hadde en diameter på i,8-2,2 meter og var fylt med
svakt humusholdige sandmasser med noe ubrent stein.
To av gropene ble snittet, og de viste seg å være o,65-o,7
meter dype. Dybden medfører at gropene går ned til tet-
tere og mindre veldrenerte masser. Tidvis kan det ha stått
vannibunnenavnedgravningene,oggropenekanfølgelig
hatjentsomvannkilderfordyreholdifuktigeperioderof.
Gollwitzer i trykk). Denne tolkningen underbygges av at
det ikke finnes naturlige vannkilder i nærområdet.

Utoverdettefremkomtonedgravningersomkanvære
spor etter stolper. Den ene (i5ioi6o) lå på dyrkningsfla-
ten 86, i forlengelsen av fegaten. Den andre (i5ioig2) lå
under steinrekken i5ioo87. Nedgravningene hadde en
noe utydelig avgrensning, de manglet skoning og hadde
ikke tydelige stolpeavtrykk. Det er derfor noe usikkert
om også disse nedgravningene var spor etter jordgravde
stolper. Ytterligere to groper lå på flatene 82 og 86. Det
foreligger få holdepunkter for å funksjonsbestemme de
sistnevnte strukturene.

DYRKNINGSSPOR
1forbindelsemedutgravningenefremkomtolvrydnings-
røyser, tre steinstrenger, fire glisne rekker med stein, ni
steinsamlinger, to åkerhakk, dyrkningslag på åtte fossile
åkerflater, samt enkelte steinopptrekk og et steinlag. De
ulikeelementenedannettilsammendeleravåtteavgren-
sede åkerflater og tre udyrkede flater.
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Rydningsrøyser
Termen «rydningsrøys» er her forbeholdt tydelige sam-
linger av ryddet stein med en forholdsvis klar avgrens-
ning og med en rund eller oval form. Vi undersøkte tolv
slike strukturer.  Felles for de utgravde røysene var at
de i hovedsak besto av ryddet stein med et tverrmål på
i hovedsak o,i-o,4 meter, men enkelte stein på over o,5
meter forekom. Samlingene var også i stor grad lagt inn
mot større, jordfaste stein.

RøysenepådevestligeflateneAogA`Bogdenøstlige
flate 8 var ulikt formet. På flatene A og A`B var det gjen-
nomgående få rydningsrøyser, både innenfor og utenfor
utgravningsområdet. To røyser fremkom på selve flaten

(i5iooi5 og i5ioo68). Begge konstruksjonene hadde en
diameter på om lag 2,7 meter, høyden var o,35-o,5 meter,
og de besto i hovedsak av nokså små stein (< o,3 meter i
diameter).Detlåfossileåkerlagsmasserunderogmellom
steinene. Strukturene hadde følgelig blitt dannet etter at
åkerdriften ble tatt opp.

Det lå ni røyser på den utgravde delen av B-flaten,
hvorav minst seks lå inn mot åkerkanter, og to lå sen-
tralt på åkerflatene.  Samtlige var dannet i tilknytning
til en eller flere jordfaste stein, de hadde et tverrmål på

3,i-9,3 meter og en maksimal høyde på o,25-o,6 meter.
Strukturene hadde en rund eller oval form i plan, og de
var i hovedsak dannet av 3-4 lag stein, men unntaksvis
var det to og fem lag stein i disse strukturene. Hovedde-
len av steinene målte o,i-o,4 meter i tverrmål, men det
fremkomogsåryddetsteinmedendiameterpåopptilo,6
meter. I åtte av røysene hvilte den sentrale delen på gam-
mel markoverflate, noe som tilsier at de har blitt dannet
føråkerdriftentoktil.DetforeliggertoCi4-dateringerav
de gamle markoverflatene, 6n prøve er aldersbestemt til
mesolitikum (UBA-i78i4), mens den andre favner tids-

punktet da flaten ble ryddet (cal BC 483-393  (2367±2o
BP, UBA-i7824)). Den siste røysen (i5iooo7) var anlagt
oppå ovnskonstruksjonen på lokaliteten. Alle røysene
var videre forholdsvis godt avgrenset, men enkeltstein
strakte seg ut i det omliggende åkerlaget. Disse utenfor-
1iggende steinene indikerer at røysene har vokst i forbin-
delse med åkerdriften.

in siste røys lå i overgangen mellom de to hovedom-
rådene, flate A og flate B (i5ioooi). Røysdelen som vendte
ut mot flate 8, hvilte på gammel markoverflate, et trekk
som samsvarer med tilsvarende strukturer gjort på flate
8. Delen som strakte seg inn på flate A, var imidlertid
anlagt over et gammelt dyrkningslag; dette samsvarer
med de to Øvrige flate A-røysene. Denne røysen hadde
ogsåblittbenyttetiforbindelsemeddensistebruksfasen

på lokaliteten, knyttet til fase A;B.
Disse  systematiske  variasjonene  mellom  røysene

innenfor de to hovedområdene avdekker at det har vært
ulike tilnærminger til behandlingen av åkerstein. Det ble
totaltgravdutomlag43om2avåkerflateA.Pådettearea-
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Figur337:
Groper på lokalitet 51. Øverst: Profil av grop 1510160, sett mot vestnordvest. Nederst: Profil av grop 1510189, sett mot sør.
Foto:E18-prosjekfet.
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Figur 338:
Oversikt over jordfysisk og jordkjemisk kartering på lokalitet 51. Kart ved Tone wikstrøm.
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Figur 3 39:
Rydningsrøys  1510068 trinnvis i utgravningsprosessen. Øverst til venstre før avtorving, sett mot nord. Øverst til høyre etter avtorving, sett mot
nordvest. Nederst til venstre etter fierning av det øvre dyrkningslaget (1510019), sett mot nord. Nederst til høyre profil (4510034) gjennom røys,
sett mot nordvest, med omliggende dyrkningslag.
Foto: E18-prosjekiet.
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Figur 340:
Rydningsrøyser på lokalitet 51. Øverst: Rydningsrøys 1510008 i plan, sett mot nordøst. Nederst: Rydningsrøys 151068 i plan, sett mot sør.
Foto:  E18-prosjektet.
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letfremkomkuntorydningsrøyser.Tidligerekartfesting
viser også at det er svært få røyser på de Øvrige delene av
denne flaten Of. fig. 324). De to røysene på flate A og A;B

og deler av røysen (i5ioooi) som befant seg i overgangen
mellom flate A og 8, hvilte videre på eldre dyrkningslag,
noe som tilsier at de har blitt dannet etter at åkerdriften
tok til. Videre ble det observert at åkerlagene på flate A
var nær uten stein på o,i-o,5 meter, mens flaten var rik

på større, jordfaste stein Of. fig. 349). Dette tilsier at flate
A innledningsvis må ha blitt grundig ryddet for stein, og
at denne steinen har blitt fraktet ut av åkerflaten. I forbin-
delse med den videre åkerdriften har det imidlertid blitt
etablert enkelte røyser inn mot og mellom enkelte store
og jordfaste stein.

På flate 8 har steinen blitt lagt i nærområdet, enten i
strenger,steinsamlingerellerirøyser.Detvarsjeldenmer
enn ti meter mellom disse steinrike strukturene. Nær alle
destoresamlingenemedsteinhviltepågamlemarkover-
flater, og kjernene var frie for åkerjord. Markoverflatene
ogtilhørendeci4-dateringerviseratstrukturenebleeta-
blert i forbindelse med den første jordbruksaktiviteten,
og at de ble tatt hensyn til i forbindelse med den videre
åkerdriften. Røysene har med dette blitt liggende som
strukturerende elementer og overordnet trekk gjennom
hele fasen med åkerdrift. På flate 8 hvilte også de ytre
røysdelenepååkerjord,noesomviseratdetogsåbleryd-
det stein i forbindelse med den videre åkerdriften. Røy-
seneserpådennemåtenuttilåhaværtanvendtgjennom
hele perioden med jordbruk på Hørdalsåsen.

Steinstrenger
Steinstrengerforståshersometsteingjerdesomharmis-
tet sin funksjon, som er rast ned, og som ved utgravnin-

genvarsynligesomentettrekkeavsteinof.Holmigg5:i7;
Gren igg7:ioo-ioi). Det fremkom tre slike entydige spor
etter sammenraste gjerder Of. fig. 33i). Alle strakte seg ut
av utgravningsområdet og hadde en sammenheng med
fegaten. Samtidig bidro de til å avgrense dyrkningsfla-
tene Bi, 85 og 86. Lengden til disse restene etter gjerder
anslåsåhaværtmellom32og35,5meter,ogomkringalle
strengene lå det stein som til dels kan ha kollapset, og til
dels trolig har blitt ryddet inn mot strukturene. Det var
ingentegntilatsteinharblittfjernetfrastruktureneetter
at åkerbruket på Hørdalsåsen opphørte.

i5iooii var den klart kraftigste strengen. Den hadde
en noe utflytende avgrensning, bredden var om lag 2,2
meter, og i sørdelen var strengen bygd opp av fire til fem
lag med stein med en samlet høyde på opptil o,4 meter. I
den sørlige delen besto den imidlertid av ett til tre stein-
lag. De to andre strengene var også lave og smale (o,8 og
i,5 meter) og dannet av ett til tre lag med stein.

Kjernen av strengene hvilte i all hovedsak på gammel
markoverflate, og det lå dyrkningslag inn mot struktu-
rene.Ietttilfellestrakteimidlertidengjerderest(i5ioo62)

seg et lite stykke over et åkerlag (i5ioog7). Disse strati-

grafiske observasjonene viste at steinstrengene i hoved-
sak ble etablert i forkant av den omfattende åkerdriften,
og at de har virket førende for den videre aktiviteten.
Denne tolkningen underbygges av at en markoverflate
under strengen i5iooii  er aldersbestemt til tidspunk-
tet da jordbruket ble etablert på flate 8 (cal BC 38i-23i

(224o±27BP,UBA-i78o6)).Strengene,ogtroligenkelteav
steinrekkene og steinsamlingene (i5ioo63 og i5ioo72 og
i5ioo77) har også en tydelig sammenheng med fegaten.
Deharderforetteraltådømmeogsåregulertferdselentil
dyr og mennesker i området helt fra flate 8 ble etablert.
En pollenprøve fra markoverflaten under steinstrengen
i5iooii vitner om at Hørdalsåsen må ha vært helt eller
delvis skogkledd da stedet ble ryddet i førromersk jern-
alder (Svensson i trykk). Prøvene er dominert av trær og
bregner,mensdetistorgradmanglerpollenettervekster
somtrengermyelysogsomtrivespååkreogibeitemark.

Som nevnt forstås steinstrenger i utgangspunktet som
levninger etter gjerder, og strengenes beliggenhet mel-
lom jordlapper og i tilknytning til området med spor
etter dyreferdsel underbygger en slik tolkning. Antall
steinlag og mengden med stein viste imidlertid at rek-
kene bare delvis kan ha fungert som effektive stengsler.
Mest trolig har det derfor vært en del av et høyere, delvis
trebygd hinder Of. Hagen ig53:io5). En slik tolkning sam-
svarer med at vi påviste fire stolpehull i kantene av fega-
ten (se ovenfor). Disse tolkes som rester etter gjerder eller

grinder, selv om stolpehullene ikke dannet noe entydig
system Of. fig. 33i).

Stcirtrekker

På Hørdalsåsen fremkom delvis veldefinerte linjer med
steinsomvarsmalere,lavereogbestoavmindresteinenn
strengene. Fire slike strukturer ble undersøkt Of. fig. 33i).
To av dem var med på å avgrense åkerstykker på flate 8

(i5iooi4 og i5ioo87), mens to lå vinkelrett på hverandre
(i5ioo63 og i5ioo77) og dannet den østlige avgrensningen
av fegaten Of. fig. 344). Mye av steinen i disse strukturene
målte o,i-o,4 meter i tverrmål, men enkelte stein målte
oppimot6nmeter.16navstrukturene(i5iooi4)1åkun6n
stein i bredden, mens de andre hadde en bredde på i,3-
2,5 meter. Et annet fellestrekk var at steinene i hovedsak
hvilte på toppen av sandgrunnen, noe som viser at de i
storgradharblittryddettilstedet.Beliggenhetentalerfor
at rekkene har tjent som avgrensninger av fegaten og av
enkelteåkerflater.Sammenmedkonstruksjoneritreverk
kan rekkene ha hindret ferdselen til dyr og mennesker.
Steinene i seg selv kan imidlertid ikke ha vært tilstrekke-
lig til å ha fungert som gjerder.

stejrLSømij7tger

Termen  «steinsamling» er i det følgende benyttet om
menneskeskapte, glisne steinkonsentrasjoner med en
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Figur 341:
Steinstrenger på lokalitet 51. Øverst til venstre steinstreng 1510009 i plan, sett mot vest. Øverst til høyre 1510009 i profil (4510051), sett mot
sørvest. Nederst til venstre steinstreng 1510011 i plan, sett mot nordøst. Nederst til høyre 1510011  i profil (4510031), sett mot nordvest.
Fofo:E]8-pros/.ekfct.

Figur 342:
Dyrkningslagsprofil  1510002 på flate A og flate A`B. På bildet ses Marianne Enoksen.
Foto.. E ] 8-pros/.cktct.
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utflytende form. De skilles med dette fra de tydeligere og
klarere avgrensede rydningsrøyser, strenger og rekker.

Ved undersøkelsene fant vi ni slike samlinger med
varierende størrelse og form. Alle disse strukturene lå
rett utenfor eller mellom dyrkningsflater. De var i hoved-
sak dannet av stein med en diameter på o,i-o,4 meter og
knyttet til store istransporterte stein. Tre av strukturene
vardannetavryddetellerkollapsetsteinsomomgastein-
strengene. Kategorien omfatter også tre belter (i5ioo32,
i5ioo72 og i5ioi7o) med stein som var lagt ut i udyrkede
områdermellomulikeflaterpåfeltet.Dissebeltenehadde
en utflytende form, og tydeligheten av dem kan ha blitt
forsterket av at områdene mellom åkerflatene ikke har
blitt ryddet. De tre siste strukturene (i5ioo79, i5ioi68 og
i5ioi7i)varsmåognoksåglisnesamlingermedrydnings-
stein. De tilsvarer i så måte i stor grad de større og mer
målrettet tildannede og rydningsrøysene.

Samtlige av samlingene har helt eller delvis blitt dan-
net ved at stein har blitt ryddet ut av dyrkningsflatene i
forkant eller i forbindelse med åkerdriften. Strukturene
kanimidlertid,heltellerdelvis,ogsåhablittanvendtsom
skiller mellom åkerflatene.

Dyrkrtjrigslflg
Det har blitt skilt ut ig 1ag som ble antatt å være knyttet
tilfortidigdyrking.Dissevarknyttettili5uliketeigerog`
eller driftsfaser. Åkerlagene ligger i s ulike områder. Ett
representerte flate A (i5ioooi7), i3 ble observert på flate
B, og ett utgjorde flate A` B (i5iooig).

Lagenehaddeenrekkefellestrekksomdannetgrunn-
lag for tolkningen.

•   Større]se:  Hoveddelen  av dyrkningslagene var sam-

menhengende og dekket store arealer (5i-5o6 m2). På

grunn av utgravningsmetodikk og feltavgrensninger
ble tre lag kun observert i profil, mens tre andre lag
kunbleflategravdinnenforsmåarealer.

•   T/] kke!se: Alle de påviste åkerlagene har en tykkelse på

minst o,o8 meter.
•   Avgrensntfig: Med få unntak hadde dyrkningslagene

en nokså klar avgrensning mot undergrunnen, og de
hadde en markert avslutning knyttet til røyser, stren-

ger, samlinger med stein, åkerhakk og jordfast stein.
•   Fwriri: I enkelte lag ble det observert trekull og brent

leire. I tillegg fremkom også enkelte gjenstander som
talte for at massene var kulturpåvirket.

•   HLimusjmihold:  Dyrkningslagene hadde gjennomgå-

endeetforhøyetinnholdavhumusstoffer,ogdefrem-
sto derfor som fete og brune i farge. De øvre delene av
enkelte dyrkningslag var imidlertid sterkt påvirket av
utvasking, og inneholdt lite humusstoffer.

•   Stejrijnnhold: Dyrkningslagene vargjennomgående frie

for stein fra o,i til o,5 meter i tverrmål, men rydnings-

graden var noe varierende.  Det var imidlertid for-

holdsvis tett mellom større, jordfaste stein på flatene,
og i enkelte åkerlag lå det også en del småstein (< o,i
meter i diameter).

•   Løgrø)ge: Enkelte lag var i seg selv sterkt utvasket og

lite humusholdige. Disse dekket imidlertid tidvis over
entydige dyrkningslag. Disse topplagene ble på bak-

grunn av dette definert som spor etter åkerdrift.

De påviste åkerlagene ble identifisert ved et nærvær av
flere av de ovennevnte trekkene, og en helhetlig vurde-
ring ble lagt til grunn ved tolkningen av lagene. På tross
av disse kjennetegnene var det tidvis krevende å skille
åkerlagene fra lignende undergrunnslag  (se ovenfor).
Dette kan delvis forklares av at åkerlagene i realiteten er
undergrunnslag som er omdannet. Omdanningen har
blant annet foregått ved tilførsel av gjødsel, ved at jorden
har blitt vendt, og ved avsviing Of. Viklund et al. i trykk).
I tillegg var grunnen  delvis  dannet av humusholdige
brunjordsprofiler,ogbådedyrkedeogudyrkedeområder
hadde vært utsatt for utvaskingsprosesser etter at områ-
detblebrakklagt.

Mange av de undersøkte lagene manglet de fleste av
trekkenesomernevntovenfor,ogharfølgeligblitttolket
som lag med ukjent funksjon eller undergrunn. I enkelte
tilfellerkandetimidlertiddreiesegomvanskeligerkjenn-
bare åkerlag.

De naturvitenskapelige prøvene har gitt muligheter
for å etterprøve felttolkningene av lagene. Det har blitt
foretattmikromorfologiskeanalyseravtolvavdeantatte
åkerlagene. I ti tilfeller underbygges den arkeologiske
tolkningenavdissetynnslipsstudieneof.Macphail2oiic).
Itilleggerdetistorgradsamsvarmellomfelttolkningene
og resultatene fra de jordkjemiske og jordfysiske analy-
sene O.f. Linderholm 2oiib; Viklund et al. i trykk). Tolk-
ningen av to åkerlag i vestdelen av flate 87 blir imidlertid
ikkeunderstøttetavmikromorfologiskeanalyserellerav
en OSL-datering (flate 87, se nedenfor). Dette taler for at
dyrkningslaget i dette området har blitt upresist avgren-
set i forbindelse med utgravningen.

Åkerhakk
lhellendeterrengdannesdetofteennivåforskjellmellom
inn-ogutsidenavåkerkanten.Slikeåkerhakkeretresul-
tat av dyrkning og erosjonsprosesser Of. Gren igg7:2i).
Hakk blir her skilt fra andre åkerkanter hvor det kun er
fyllskiftersommarkereravgrensningenavdyrkningsfla-
tene.

Totydeligehakkfremkomvedutgravningen.i5ioo66
lå i overkant av dyrkningsflate 85, og det ble observert i
en lengde på 29,5 meter. Hakket var i hovedsak knyttet
til dyrkningslaget i5ioog7. Bredden varierte fra o,5-2,5
meter, og høydeforskjellen var forsterket med om lag
o,i5 meter på grunn av dyrkningen. I overkant av flate 82
1å hakket i5ioo78. Dette ble observert i en lengde på 22
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meter, men det strakte seg ut av utgravningsfeltet i nord
og sør. Dette hakket hadde en bredde på om lag i,5 meter,
og høydeforskjellen var ca. o,2 meter.

Aridre dyrknjrigsspor
Ved utgravningen fremkom også enkelte steinopptrekk
knyttet til åkerdriften. I et tilfelle var steinopptrekket

(i5ioi33)  kullfylt.  I  fyllmassene  fremkom blant  annet
brente frø av bringebær og pors (RLtbus jdøct/s og Myricø

g¢!e) (Linderholm 2oiib). Trekull fra opptrekket er Ci4-
datert til folkevandringstid (cal 436-57o AD (i539±4o BP,
UBA-i78o8)). Aldersbestemmelsen indikerer at struktu-
ren kan knyttes til rydding nokså sent i perioden med
åkerdrift på Hørdalen.

Detfremkomogsåetlagmedubrentsmåstein(i5ioo75,
o,o5-o,i5 meter i tverrmål) på den Østre delen av flate 85

0f.fig.357).Steinenelåtettietttiltolaginnenforetområde

på 22,5 meter på vestsiden av steinstrengen i5iooii. Laget
straktesegutavundersøkelsesområdetogbleikkeavgren-
set mot sør, men trolig har det fulgt steinstrengen i hele
dens lengde på om lag 32 meter. Bredden til laget var om
lagtometer.Samletdannetdeetbrolagt,tråkkefastdekke
inn mot grensen av flaten som dekket over eldre åkerlag

på dyrkningsflaten. Massene knyttet til broleggingen var
hardpakket,ogdetersporetterhusdyrgjødselidetunder-
liggendelaget.Påbakgrunnavdettesettessteinpakningen

Tabell 49:   Indikasjoner på åkerdrift og beitebruk knyttet til fegaten.

i sammenheng med husdyrhold Viklund et al. i trykk).
Ved f6ringsplasser for husdyr blir det liggende mye hus-
dyrgjødsel, det foregår en omfattende tråkkaktivitet, og
deterfølgeligetsterktbehovfordreneringogettråkkefast
dekke (Mattilsynet 2oio:ig). Det er derfor rimelig å tolke
steinpakningen som spor etter en f6ringsplass for husdyr.
Denne f6ringsplassen har i tilfelle ligget i kanten av bei-
tearealet og inn mot fegaten. Beliggenheten fremstår som
naturlig og praktisk, og styrker tolkningen.

FEGATEN
En fegate strakte seg fra den nordøstlige delen av utgrav-
ningsområdet og opp til kanten av et høydedrag med
antatt bosetningsaktivitet (Pedersen iggo:57; Iversen et
al. 2oo7). Fegaten lå i sørøstvendt terreng, var orientert
nordvest-sørøst, og den hadde en total lengde på minst

46 meter. i3 meter av den sørøstre delen ble nærmere
undersøkt.  Utenfor feltgrensen ble  fegaten  observert
som et steinfritt område med en svak U-formet forsenk-
ning som var flankert av steinrike områder. I tilknytning
til veifaret lå det et ildsted, fire stolpehull og åtte groper`
nedgravninger of. fig. 33i). Disse strukturene antas å være
direkte relatert til fegaten. I den vestlige ytterkanten var
det også et område med flere groper;nedgravninger`lag

(i5ioii48 og i5ioi82) som kan skrive seg fra eldre aktivitet.

Omåde, Zag                       F+øiJc»r. og korLtekst     Prøvegpc

Fegate,1510022                   2510280-2510282,        Mikromorfologi

profil4510032

Fegate,1510022                     2510218, profil

4510044

Flate 82medoverlig-         2510264,profil

gendelag(1510090og       4510033
151009 3) tilhørende

fegate

Flate 8 5.Steinlag                    2510220, profil

1510075                                       4510031

Flate 8 5                                     2510242, profil

4510035

Fegate  l 510022                      Div.

Mikromorfologi

Mikromorfologi

Mikromorfologi

Mikromorfologi

7ordkjemi og
jordfysikk

Flate 82 medoverlig-         2510266,profil                Pollen

gendelag(1510090og       4510031
1510093)tilhørende

fegate

Tolhring

Topp: Dyregjødsel, mulig avsatt ved
bruk av fegaten.
Bunn: Tilført gjødsel, mulig søl i forbin-
delse med bruk av fegaten til transport
avhusholdningsavfall.

Topp: Høyt innhold av akkumulerte;
deponerte humusrike masser og
husholdningsavfall. Mulig et innslag av

gress`høy i massene.
Bunn: Sammentråkket, mulig spor av
avsviin8.

Høyt innslag av dyregjødsel. Tilført

gress`høy for å stabilisere massene.

Spor etter gjødsel og mulig sammen-
tråkket, kanskje av husdyr.

Humuslag, mulig dannet av beitebruk.

Forhøyede fosfatverdier knyttet til

gjødseltilførsel.

1510090 inneholder resent pollen.
1510093 tolket som opprinnelig åker,
som siden har blitt beriket med pollen,
mulig knytte[ til vinterf6ring med løv.

D4teri"8

Bunn: yngre enn BC
896~830 (2715±24 BP, UBA-

17826)

cal 465-575 AD (1530±19

BP, UBA-17821)

Yngre enn cal BC 167-52

(2088±44 BP, UBA-17812)

Yngre enn cal BC 39-21 AD

(2003±20 BP, UBA-17816)

Pollenet i topplaget 1510090

er avsatt nær nåtid. Hoved-
delen av pollenet i 1510093

er avsatt i midten av jernal-
derellertidligere.
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Figur 343:
Fegaten på lokalitet 51 etter avtorving, sett mot vest.
Foto: Arm Schau|E18-prosjekfet. Bearbeidet av Axel Mjærum.
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Idennordligstedelenavutgravningsområdetvarveifaret
rettlinjet og synlig som et U-formet, delvis gjenfylt hul-
veiløp med en dybde på o,2 meter. Om lag s meter fra
feltgrensen strakk hulveien seg inn i et veikryss som var
tydelig avgrenset av omliggende steinstrenger og stein-
rekker (se fig. 343). Imellom rekkene og samlingene med
stein var det åpninger inn mot dyrkningsflatene 82, 85
og 86, i tillegg dannet strukturene i5iooog og i5ioo77 en
innsnevring av fegaten i nordlig retning. Disse åpningene
hadde en bredde på om lag 2 meter, og kulturlag viser at
det har foregått ferdsel gjennom minst tre av passasjene.
Det fremkom ikke spor etter grindkonstruksjoner eller
stengsler i form av staur- eller stolpehull i tilknytning til
åpningene. Selve utformingen av fegaten kan imidlertid
indikereatdetharværtmuligåsperreavforgreiningene.

I fegaten, i krysset og ut mot flatene 82, 85 og 86 lå
det opptil o,25 meter tykke lag knyttet til ferdsel og hus-
dyrhold (se fig. 345). Disse fyllmassene hadde varierende
humusinnhold og farge, og var i hovedsak frie for større
stein. I bunnlagene var det et tydelig innslag av hushold-
ningsavfall, blant annet i form av brent materiale og små
mengder slagg.  Topplagene hadde et stort innslag av
husdyrgjødsel, og var trolig tilført gress eller høy for å
unngå at ferdselsveien ble gjørmete og ufremkomme-
1ig (Viklund et al. i trykk). Fyllmassene i fegaten hvilte

på undergrunnsmasser med mulige spor etter avsviing
(Linderholm 2oiib; Macphail 2oiic).

Det har blitt foretatt 6n pollenanalyse av to prøver

(25io266) fra fyllmassene i fegaten. I den Øvre av disse
fremkompollenfranyeretid,mensenprøvesombletatt
ut dypere nede i laget, inneholdt en høy andel av urter
og gress (Svensson i trykk). Disse vekstene, sammen med
kombinasjonen av trepollen, tolkes som et resultat av at
området har blitt disponert til åker. Et stort innslag av
orepollen (Alnus) i laget kan være et resultat av at det har
blitt f6ret med løv og greiner av gråor (A!rius jricøri4) på
vinterstid(Svenssonitrykk).Detharogsåblittundersøkt
omdetvarmakrofossilerifegatemassene,mendetfrem-
kom ikke funn av frø eller korn (Linderholm 2oiib). Det
erellerspåvistforhøyedeverdieravfosfatilagenesomer
knyttet til fegaten Viklund et al. i trykk).

FEGATEN,  TOLKNING,  DISKUS70N

Fegaten strakte seg fra et høydedrag med bosetnings-
spor om lag so meter nord for utgravningsområdet og
frem til åkersystemet som vi gravde ut i 2oio. Funn av
boplassavfall i ferdselsområdet viser tydelig at fegaten
har vært nært knyttet til bosetningen. Innenfor feltet
fremkom  et kryss som lå som  et nav mellom dyrk-
ningsflatene 82, 85 og 86. Utformingen av krysset og
utbredelsen av lag viser at flatene og fegaten har hatt en
sammenheng.

Tolkningenavområdetsomenfegateforutsetteratde
omliggende steinstrengene, rekkene og enkelte av stein-

2å{S

samlingene har fungert som gjerder. Steinene som lå på
stedet, taler mot at steinene i seg selv fullt ut kan ha hatt
enslikfunksjon.Trolighardederforheltellerdelvistjent
som fundamenter for gjerder laget av tre (se ovenfor).
Dennetolkingenblirtilenvissgradunderbyggetavfunn
avstolpehull.

Det foreligger enkelte indikasjoner på aktivitet i den
nordøstre delen av utgravningsområdet før fegaten ble
anlagt. Fegaten ser imidlertid i hovedsak ut til å ha blitt
lagtpågammelmarkoverflateisammenhengmedetable-
ringen av flate 8, i første halvdel av førromerskjernalder.
Denne aldersbestemmelsen bygger på den yngste date-
ringen av stolpehull i fegaten (cal BC 392-26o (2269±2i
BP,UBA-i78o5)),deyngstedateringeneavmarkoverflaten
under steinstrengen i5ioooii (cal BC 38i-23i  (224o±27
BP, UBA-i78o6)) og relasjonen mellom fegaten og omlig-

gende daterte dyrkningsflater. Fegaten ser deretter ut til
å ha vært anvendt igjennom hele fasen med åkerdrift i
utgravningsområdet. Dette er blant annet dokumentert
ved at et ildsted (i5ioi28) er Ci4-datert til omkring Kristi
fødsel  (cal BC 49-5 AD  (2o24±22  BP, UBA-i78o3)),  og

ved at fyllmasser i fegaten er aldersbestemt til romertid

(Cal i39-237 AD (isi6±27 BP, UBA-i78o2)). To dateringer
av de yngste lagene i fegaten er videre datert til yngre
romertid og folkevandringstid (cal AD 236-333 (i76o±3o
BP, TRa-228o), cal 465-575 AD (i53o±ig BP, UBA-i782i)).

Disse sluttdateringene sammenfaller med fraflytningen
av bosetningsområdet som var forbundet med fegaten

(Pedersen iggo:57; Iversen et al. 2oo7), og grovt sett også
medbrakkleggingenavdeØvrigedeleneavutgravnings-
feltet.

Husholdningsavfalltiltenktsomgjødselerfunnetide
eldste fegatelagene og i åkerlagene på de omliggende fla-
tene. I tillegg kan det ha blitt lagret boplassavfall på flate
86 (se nedenfor, jf. Macphail 2oiic). Dette viser at dyre-
holdetharblittkombinertmedkorndyrkingiførromersk

jernalder, og at fegaten har blitt anvendt til transport av
avfall fra tunområdet. Lagene som er datert til romertid
og folkevandringstid i fegaten og på de omliggende fla-
tene 82, 85 og 86, er rike på dyregjødsel, mens det er et
mindre innslag av husholdningsavfall i lagene. Dette gir
holdepunkter for å anta at husdyrholdet har blitt vikti-

gereidenavsluttendefasen,mensdyrkningenharfåtten
mindre betydning.

FEGATE,  OPPSUMMERING

Steinstrengene  og  steinrekkene  som  dannet  de  mest
bestandigedeleneavfegaten,blekonstruertiforbindelse
med etableringen av jordbruket på stedet i første halvdel
av førromersk jernalder. Fegaten fremstår deretter som
et sentralt element i åkerdriften frem til flate 8 går ut av
bruk i folkevandringstid. Fegaten har bidratt til å knytte
sammen flere av åkerflatene, og den har bundet sammen
bosetningsområdet med åkerlandet på flate 8. Denne
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Figur 344:
Fegaten på lokalitet 51 etter formgravning, sett mot vest.
Foto:EI8-pros/cktct.
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Figur 345a:
Tverrsnitt(4510032)gjennomhulveienknyttettilfegatensettmotNV.FyllmasseneseessometU-formetfyllpåvenstresideavsteinen.
Fofo:E]8-pros/.ektet.
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Figur 345b:
Lengdesnitt (4510044) gjennom hulveien.
Mustrasjon:Tonewikstrøm.
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ferdselsveien har også blitt benyttet til å frakte jordfor-
bedrende husholdningsavfall fra bosetningsområdet, og
det fremkom tydelige spor etter husdyrhold, spesielt i
romertid og folkevandringstid.

DYRKEDE 0G UDYRKEDE FLATER
Som nevnt ble det ved utgravningen påvist åtte dyrk-
ningsflater. Disse parsellene fordelte seg på de tre områ-
deneflateA,flateBogflateA`B.Itilleggundersøktevitre
områder uten tydelige spor etter åkerdrift, og det frem-
kometområdehvordetikkelyktesåavgrenseåkerlagene
eller å knytte dem til parseller. De ulike områdene blir
her presentert fortløpende og enkeltvis. En oversikt over
utviklingsforløpet på de ulike flatene er for Øvrig sam-
menfattet i figurene 364 og 365.

Dyrkningsflate A
FlateAblepåbakgrunnavundersøkelsenepåig8o-tallet
vurdert til å ha vært bevart innenfor et areal på i under-
kant av 2o ooo m2. På bakgrunn av kunnskap som frem-
kom den gangen, antas flate A å ha en langstrakt form,
og den kan ha målt om lag 225 x 6o meter. 435 m2 av
dette området ble gravd ut i 2oog og 2oio. Flaten lå i slakt
sørøstvendt og delvis nesten flatt terreng vest i utgrav-
ningsområdet. Fra tidligere er det kjent at det var gravd
ned kokegroper i toppen av denne åkerflaten (Pedersen
iggo:57; Iversen et al. 2oo7), men det fremkom ingen slike

Tabell 50:   Indikasjoner på åkerdrift og beite knyttet til flate A.

strukturer innenfor undersøkelsesområdet. Under åke-
ren lå det imidlertid et ildsted med senmesolittisk date-
ring (cal BC 62o8-6o6i  (725o±45 BP, TRa-ii28)). Videre

lå den østlige kanten av åkerflate A over dyrkningsflate
88, noe som viser at driften på flate A fortsatte etter at Bs
blebrakklagt.Utoverdettevardetikketegntileldrefaser
med andre former for jordbruk på flate A. Det ble imid-
1ertid påvist en yngre fase (flate A`B) som dekket deler av
flate A og 88.

FlateAharenrekkesærdrag.Dennedyrkningsflatener
langt større enn parsellene på flate B (se nedenfor), og det
erenpåfallendemangelpårydningsrøyser.Detfremkom
kun to små røyser ved undersøkelsen. Begge var anlagt
en stund etter at åkerdriften tok til. Til forskjell fra flate 8
varhellerikkeåkerenomkransetavstrenger,steinrekker,
røyserogandreåkerhakk.Åkerarealetvaristedetavgren-
setavogdefinertveddettykke,oppbygdedyrkningslaget
i5iooi7. Dette lagets tykkelse (ca. o,2 meter) dannet en
kant med en høydeforskjell på ca. o,2 meter som skilte
flate A fra flate 8. Åkerlaget i5iooi7 fremsto også som
bedreryddet,merhumusriktoggjennomgåendetykkere
enn lagene på flate 8. Totalt sett gir disse trekkene inn-
trykk av at flate A har blitt dannet gjennom omfattende
og intensiv dyrkning Of. Pedersen iggo:57).

Det har blitt analysert en rekke prøver som belyser
dyrkningslaget  på  flaten.  I  to  mikromorfologiprøver
har det fremkommet trekull og brent sand i bunnsjiktet.
Dette har blitt tolket som indikasjoner på at området har

Omtiåde

Flate A, lag 15100017

Flate A, lag 15100017

Flate A, lag 15100017

Flate A, lag 15100017

Flate A, lag l 5100017`

Flate A`B, lag 1510019

Flate A,1510017

PrøverLr. og ko»tckst      Prøveppe

2510070, profil                Mikromorfologi
4510001

2510066, profil                 Mikromorfologi
4510002

2510067, profil                Mikromorfologi
4510001

2510022, profil                 Mikromorfologi
4510003

2510021, profil                Mikromorfologi
4510003

2510019, profil                  Pollen

4510003

FlateA,1510017                         2510017,vedprofil         Makrofossil
4510002

Flate A, div. prøver                    Div.                                        Tordkjemi og jord-
fysikk

Tolk"iflg

Trolig gjødsling med husholds-
avfall.

Mulig rydding ved avsviing, indi-
kasjoner på åkerjord.

Gjødslet åkerjord, likheter med
moldbruk.

Mulig rydding ved avsviing.

Gjødsletåkerjord.

Vekselvis korndyrking (kornpol-
len) på velgj ødslet åkermark og
beiteperioder på mark med gress
og urter. Fase med lyngbeite

(C4]iuriø) mot slutten av fasen.

3 fragmenter av agnekledd bygg

(I]ordeumvulgare)

Kraftig forhøyede fosfatverdier,
knyttet til gjødsling.

D4teTin8

cal BC 41-47 cal AD

(2000± 30 BP, TRa-1137)

cal BC 398-236 (2280±35

BP, TRa-1135), BC

860-360 (2620±250,
BT-805)

cal BC 161-46 (2075±35

BP, TRa-1133), BC

610-150 (2390±230,

BT-804)

Pollenet avsatt i midten av

jernalder eller tidligere.

cal BC 170-60 (2100±30

BP, TRa-1374)
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Figur 346:
Lokalitet  51 med avmerking av flater.
Flyjioto: T,om Hetbreen, omarbeidet av Axel M)ærum.
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Figur 347:
Profil (4510001) gjennom dyrkningsflate A, dyrkningsflate A`B og dyrkningsflate Bs på lokalitet 51.
Jllustms/.on.. Tone Wiksft.øm.



[`7 i  |* ~ !> Ro  ` j  !-   hr   r f i. -j     J= ! |;' |.  i . i  ~ (   .t±  =\' {i  `\  K E. R ,    8 I N D    2

`'\

Figur 348a:
Profil (1510032) gjennom dyrkningsflate 88, dyrkningsflate 81, udyrket flate 83, fegate og udyrket flate 84 på lokalitet 51.
Illustrasjor`..Toriewikstrøm.
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m
finsand.     -
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EEspfilaovgqt3R/unsehdo%fi#a'n5dT.°N'o8e7#uøs:krødbrun

E
Undergrunn

v/`B   _  _  _,_  _

Profil 4510032       +

//                             ;   ,-_/,

. , , ',,^

J Trerot

[I  stein

z   Utrast stein

|]    Mikromorf prøve

©     Makrofossil

®     Jordkjemi

Figur 348b:
Profil (1510032) gjennom dyrkningsflate 88, dyrkningsflate 81, udyrket flate 83, fegate og udyrket flate 84 på lokalitet 51.
J! !usfr4s/.on: Toric Wjkstrm.

Figur 349:
Flate A på lokalitet 51 etter at dyrkningslagene var fiernet. På bildet ses de mange store jordfaste steinene man har valgt å la ligge igjen i grunnen.
Fofo:EI8-pros/.ektet.
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FlataA   ,-,     lJ-J

-'              -_-,

. ir.`?1~-iJ t\j`/    -,+.,-

20 Meter

0510 20 Meter

Flate A
Flate A/B

I Flate 8, dyrkningsflate
`\`\`F1ate81,1510175

Flate  81,1510172
å§§§i Flate 85,1510075, f6ringspiass?
i  i  i    Flate  85,1510097

Flate 85.1510098
'///x;F1ate87,1510028
=]] Flate 87,1510035
HH!|!|  Flate  88,151003o
ii Flate 88,1510027
ÆE Rydningsrøys
| Steinstreng
| Steinrekke
i-~-.'| Stein, etter avtorving
1 Tre/-rot
i=..=Feltavgrensning

__JllL--

4                        Flate B9

Flate 85
-Tlj---:--"^

Flate A
Flate A/B
Flate 8, dyrkningsflate
lldsted

HOvn
EEÆ Grop/nedgravning
E Åkerhakk
E Rydningsrøys
[ Steinstreng
] Steinrekke

Steinsamling

| Gammel markoverfl.
r-T Stein, undergrunn

{= =] Sja wforstyrret
[] Profilbenk
i=..=Feltavgrensning

Figur 3 50:
Vestdelen av utgravningsfeltet på lokalitet 51 med stein. Topp: situasjon etter avtorving. Bunn: situasjon etter fjerning av dyrkningslag. Legg
merke til den ulike mengden stein etter avtorving og etter at dyrkningslagene ble fiernet.
Mustrasjom Tone Wikstrøm og A)cel Mjærum.
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£b=ca€,trLrL
Flate 89

9                                        18 Meter

Flate 81

rJ          Oro¢(t.-

Flåte 87J

:„lt,r`ao?O

D Geil, fyllmasser hulvei
ii Geil, gjødselrike masser

E:E!åt:3#gln6T8:iadt;rkn.lag
Flate 81,1510172,  dyrkn.lag
Flate 82,1510060,  dyrkn.lag

æ Flate 85,1510075, foringsplass?
i  i  i  Flate 85,1510097, dyrkn.lag
] Flate 86,1510158, natur/spadestikk?

= ;tyeq:;#esnrgys                 E!::: :g
Hståi:£kmking             gEiå:åB9

=:T=-``, Stein,  etter avtorving  [-=  Flate  87
H Tre/-rot                             uiu!  Flate Bs
i .-.. ! Feltavgrensning           iiii Flate B8

1510098,  dyrkn.lag
1510040, dyrkn. lag
1510157,  Iag
1510028, dyrkn.lag
1510035, dyrkn.lag
1510030, dyrkn.lag
1510027,  dyrkn.lag

.`;t:q\Å.`   Flate  82

`,-6 +--                  '' L'L

7ii        ,     L`?L\,t       d.1å"

':§:::..!

6.Q]     i;;,     t     1-`:'-.-1-
L?.     -   P.

F.[.g.t.e..E§   n`c{:,.u  p

område

0                 4,5                 9                                       18 Meter

I Stolpehull
1 lldsted
1Ovn
EE Grop/nedgravning
| Åkerhakk
m Rydningsrøys
] Steinstreng
E Steinrekke

Steinsamling

|  Gammel markoverfl.
E  Steinopptrekk med kull
r_r_-|  Stein,  undergrunn
] Flate 8, dyrkningsflate
E Fegate (geii)
{==}  Sjakvforstyrrel
[==]  Profilbenk
i=..:  Feltavgrensning

Figur351:
Østdelen av utgravningsfeltet på lokalitet 51 med stein. Topp: situasjon etter avtorving. Bunn: situasjon etter fierning av dyrkningslag. Legg
merke til den ulike mengden stein etter avtorving og etter at dyrkningslagene ble fiernet.
Jl !ustms/.on: Tone Wikstrøm og Axc! M/.ce"m.
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Makrofossiler ikke påvist.
6 trekullbiter bestemt, 3 til hassel

(Cory/us c7ve//ana), 2 til bjørk (B€ru/o 5p.)
og 3 til kirebær/hegg/slåpe (Prunu5 5p.)
Bjørk med egenalder sl 5 år er  C14-datert til
cal BC 398-236 (2280±35  BP, TRa-1135)

2510066: Spor etter avsviing i forbindelse med rydding. Mulig spor etter gjødsling
i øvre del.  i øvre del og nedre del oppfattes som undergrunn

01

E    Lag l:Torv                                                                                                                                                          H   Mikromorfologi
[   Lagl510029 Utvasket organisk lag, podsol, lys brun/gul                                                                                     ©     Makrofossil

E  ::::::::::
Dyrkningslag m/humus, lys gul til brun sand,grus, liten og stor stein                              ®     Jordkjemi og jordfysikk

Undergrunn, naturlig grus-/steinlag, myejemutfelling, blandet fasthet                        .    oSL
E    Lag l 510023: Undergrunn,grov sand grus,jernutfelling0stein

Figur 352:
Utsnitt av profil (4510002) gjennom dyrkningsflate A og A`B på lokalitet 51.
IllustTasjon: Tor.e Wikstrøm og Axel Mjærum.
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blitt avsvidd i forbindelse med rydding (Viklund et al. i
trykk). Flere slike prøver viser også et kraftig forhøyet
innhold av humus i det som en gang var et forholdsvis
surt jordsmonn. Dette settes i sammenheng med gjøds-
ling (Viklund et al. i trykk). Et høyt humusinnhold og
sterkt forhøyede fosfatverdier underbygger at det har
blitt drevet en intensiv jordforbedring på flate A (Cannell
i trykk; Viklund et al. i trykk).

Det er videre blitt undersøkt 6n pollenserie av laget.
Denne viser at ulike pollen er representert i ulike nivåer,
noe som kan forklares med at laget har blitt bygget opp
over tid. Sammensetningen av urtepollen og blomster-
støv av korn (Ccre¢li¢) taler for at det har vært drevet åker-
driftmedintensivgjødsling(Regn61logsvenssonitrykk).
Trolig har det også vært perioder med brakklegging og
beitebruk. I toppen av laget var det også blomsterstøv
som tilsier at det har ligget en lyngrik (C4I!L[riø) beitemark

på stedet. I tillegg ble det funnet tre korn av agnekledd
bygg i forbindelse med makrofossilanalysene Viklund
et al. i trykk). Samlet taler dette for at flate A har blitt
anvendt til dyrkning av bygg, eventuelt kombinert med
annetåkerbruk.Itilleggkandethagåttbeitedyrpåflaten.

Trekulletergjennomgåendefragmentertogdominert
av stammer og greiner med lav egenalder (Mikkelsen og
Bartholinitrykk).Hassel(Covlws¢ve!løn¢)ogbjørk(Betu]Ø

sp.) er hyppigst forekommende, men det foreligger også
trekull fra enkelte andre løvtresorter og furu (Pj"s sylvcs-
trjs). Funn av kull fra unge løvtrær samsvarer godt med
hva som forekommer på boplasser i området, men det
tilsvarer også hva som kan forventes ved avsviing i for-
bindelsemedåkerdriftknyttettiletrotasjonsjordbrukof.
Mikkelsen og Bartholin i trykk).

DetforeliggerfemCi4-dateringerfraåkerlageti5iooi7
til førromersk jernalder ` eldre romertid  (398 f.Kr. til
i26 e.Kr.). De eldste dateringene er gjennomgående fra
bunnsjiktet, mens de yngre dateringene er fra toppen av
laget (se fig. 352). Dette taler for at laget har blitt akku-
mulert over tid. Dateringene taler også for at åkeren har
blittdyrketiflerehundreår.DetoOSL-dateringenesam-
menfaller med dette bildet. Bunndelen er aldersbestemt
til BC 86o-36o (262o±25o, BT-8o5), og den øvre delen av
lageteraldersbestemttilBC6io-i5o(239o±23o,BT-8o4).

Flaten lå som nevnt i slakt hellende terreng. Trolig har
det derfor foregått forflytning og akkumulering av mas-
ser på deler av flaten gjennom erosjon. Erosjon er imid-
lertid ikke en tilstrekkelig forklaring for å forstå de tykke
og humusrike massene på flaten, og trolig har tilføring av
storemengdergjødselbidratttilådannedissetykkeåker-
lagene Viklund et al. i trykk). En slik akkumulering av
åkerlag ved gjødsling er blant annet kjent fra jernalder og
historisk tid i Vest-Norge (Myhre 2oo2:i4i); i tilfeller hvor
torvharblitttilførtsomjordforbedring,omtalesdettesom
molddrift. Samlet sett er det et godt grunnlag for å tolke
flaten som et resultat av en moldbrukslignende dyrkning.

DYRKNINGSFLATE  A,  OPPSUMMERING

Det kan fastslås at det har vært drevet et svært intenst
og trolig moldbrukslignende jordbruk på den utgravde
delen av flate A, og jordbruket har trolig vært innledet
med avsviing av området. Åkerlaget på stedet har bygd
segoppovertidfrabegynnelsenavførromerskjernalder
tileldreromertid.Detergodeholdepunkterforatdethar
blitt dyrket bygg på flaten, men dyrkningen kan ha vært
variert, og den kan ha blitt kombinert med husdyrhold.

Dyrkningsflate 8
Dyrkningsflate8bestoavåkerarealerinord-,Øst-ogsør-
delen av Hørdalsåsen. Ved registreringene på ig8o-tallet
målte denne flaten om lag 36o x 7o meter, og den hadde
enavlangform.Innenfordeca.i75om2avarealetsomble

gravduti2oog`2oio,fremkomdeleravseksåkerparseller
(Bi, 82, 85, 86, 87 og 88) ved undersøkelsen av flate 8. På
alle de dyrkede flatene ble det påvist åkerlag, og samtlige
var omgitt av rydningsrøyser, steinstrenger, steinrekker
og udyrkede områder (83, 84 og 89).

DYRKNINGSFLATE  81

Dyrkningsflate Bi lå i en forholdsvis svak sørøsthelling,
nokså sentralt i utgravningsområdet. En del av flaten
strakte seg ut av undersøkelsesområdet i nord og nord-
vest, mens de Øvrige delene av flaten ble gravd ut. En
steinstreng (i5iooog) og en steinrekke (i5ioo87) avgren-
set delvis flaten utenfor og innenfor feltgrensen. I tillegg

grenset flate Bi inn mot en annen steinrekke (i5iooi4),
en rydningsrøys (i5iooi2), dyrkningsflatene 85 og 87 og
et steinrikt, udyrket område (flate 89). Samlet ga dette Bi
en nær kvadratisk form, et tverrmål på 34,5 x 34,5 meter
og et omfang på om lag 255 m2. Det undersøkte arealet
var på i88 m2. Sentralt på åkerflaten lå en av feltets stør-
ste og høyeste rydningsrøyser (i5iooo8) som hvilte på en

gammel markoverflate datert til første del av førromersk
jernalder (cal BC 483-393 (2367±2o BP, UBA-i7824)). Det
antas at mye stein fra flaten har blitt lagt i denne røysen.

Det fremkom ikke bosetningsspor i form av ildsteder,
stolpehull, groper eller lignende på selve flate Bi. Under
steinrekken som avgrenset flaten mot nordvest, fant vi
imidlertid en grop`nedgravning (i5ioig2), og i strengen
i5iooog lå det ca. 75 liter med skjørbrent stein. Bakgrun-
nen for tilstedeværelsen av disse skjørbrente steinene er
uklar, men observasjonen samsvarer med at det er indi-
kasjoner på eldre bosetningsaktivitet under rydnings-
røysen i5iooo8 (Linderholm 2oiib). Utover dette ble det
observert at en større stein (i,i5 meter i diameter) hvilte

påmuliggammelmarkoverflate(i5ioi73).Detteindikerer
at steinen har blitt forflyttet i forbindelse med dyrknin-

gen, trolig for å frembringe en mer sammenhengende
dyrkningsflate.

DyrkningsflateBifremstosomnoedårligereryddetog
noe kraftigere utvasket enn de Øvrige åkerflatene. Videre
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Tabell 51:   Indikasjoner på åkerdrift og beite knyttet til flate 8.

Område,lag

Flate 8, under ovn

Flate 8, under ovn

FlateB,ovnl5100033

Flate B, ovn l 510003 3

Flate B 1,15100175

Flate 81,15100172 og

15100175

Flate 82,1510060

Flate 82,1510060

Flate85,1510098

Flate85,1510098

Flate

85,1510097`1510075

Flate 85,1510097 og

1510098

Flate 86,1510157

Flate 86,1510190

Flate 86, 1510040

Flate 87,15100035

Flate 87,15100035

Flate 88, lag  15100027

Flate 88, lag 15100027

Pxøi;e". og koritekst            Pnøi;etypc

2510028, profil 4510011      Mikromorfologi

2510248, profil 4510062      Mikromorfologi

2510028, profil 4510011      Mikromorfologi

2510028, profil 4510011       Pollen

2510228, profil 4510030     Mikromorfologi

2510229, profil4510030      )ordkjemi og
-fysikk

2510264, profil 4510033      Mikromorfologi

2510266, profil4510033      Pollen

Tolkri"g

Rydding ved avsviing eller boset-
ning, Mulig spor etter gjødsel.

Dyrkning med moldbrukskarakter,

gjødslet.

Magring med gjødsel.

Dyrkning, blant annet med kornpol-
len.

Gjødslet med husholdningsavfall,
moldjordslignende masser.

Tegn til gjødsling, spesielt av lag

15100172.

Omfattende gjødsling med husdyr-
og husholdningsavfall.

Dyrkning, trolig med lengre mel-
lomliggende perioder med beite.
Avsviing og omfattende gjødsling.

2510220, profil 4510030      Mikromorfologi     Trolig spor ettergjødsel.

2510271, profil 4510030      Makrofossil               Korn, mulig hvete (cj: "tjcum sp.).

2510220, profil 4510030     Mikromorfologi     Spor ettergjødsel og mulig sam-
mentråkket, kanskje av husdyr.

2510224, profil 4510031       Pollen                           Dyrkningslag l510097 inneholdt

resent pollen. Dyrkningslag
1510098 var uten kornpollen, men
tolkes allikevel som akkumulert
åkerjord.

2510242, profil 4510035      Mikromorfologi     Husdyrgjødsel og husholdnings-
avfall, trolig dyrket, beitebruk i
topplaget.

2510242, profil 4510035      Mikromorfologi      Gjødsel, trolig deponert påstedet,

ikke omrotet ved dyrkning.

2510242, profil 4510027     Mikromorfologi     Mulig rydding ved avsviing, mulig
også åkerlag.

2510068, profil 4510001      Mikromorfologi     Trolig gjødslet åkerjord.

2510053, profil 4510001      Pollen                          Gjødslet og tidvis avsvidd åker

ftornpollen). Også indikasjoner
på at området ble benyttet til
beitemark.

2510070, profil 4510001      Mikromorfologi      Mulig rydding ved avsviing, jord-

bruk.

2510039, profil 4510005      Mikromorfologi     Trolig gjødslet dyrkningsjord.

Flate B8, lag l5100027       2510060, profil 4510001       Makrofossil                Korn?, ubestemt (cJ: Cøreøjjasp.).

FlateB8,lag l5100030      2510069, profil 4510001      Mikromorfologi     Muligsporetterjordbruk.

Flate B1, 82, 85, 87, BS      Div.                                                )ordkjemiog             lndikasjonerpågjødsling.

jordfysikk

D4teri"8

cal BC  351-168  (2160±29 BP,

UBA-17818)

cal 393-505 AD (1629±21  BP,

UBA-17809)

Pollenet ble avsatt i midten av

jernalder eller tidligere.

cal 19-71 AD (1961 ±24 BP,

UBA-17815)

Eldre enn cal  19-71  AD

(1961 ±24 BP, UBA-17815)

cal BC 356-203 (2197±27 BP,

UBA-17822)

Pollenet ble avsatt i midten av

jernalder eller tidligere.

cal BC 737-415 (2446±35 BP,

UBA-17813), cal BC 346-118

(2145±24 BP, UBA-17823),
BC 939-399 (2680±270 BP,

BT-939)

cal BC 346-118 (2145±24 BP,

UBA-17823)

cal BC 167-52 (2088±44 BP,

UBA-17812)

Pollenet i topplaget 1510097

ble avsatt nær nåtid. Pollenet
i 1510098 ble avsatt i midten

av jernalder eller tidligere.

cal BC 39-21 AD (2003±20
BP, UBA-17816)

cal BC 201-113  (2131 ±22 BP,

UBA-17817)

BC 939~419 (2690±260, BT

937)

Pollenet ble avsatt i midten av

jernalderellertidligere.

cal BC 166-54 (2090±35 BP,

TRa-1138) hassel

cal BC 399-236 (2285±35 BP,

TRa-1132), BC 151-AD 229

(1950± 190, BT 936)

cal BC 382-212 (2240±35 BP,

TRa-1136)

230



n T  R  K  N  E hT i= s Ls p o  R   o (i    E+  t..1= AT F<   F R  £,t    E_ 1  D R 1=   j  E R [`7 ,\ T   iL3  E,  +å    1>,'\    [i £'}  R  D Lc\ 1. lJ, T\T    ( E . o K .    5  |  )

Figur353a:
Profil (4510030`4510031;4510038) gjennom udyrket del av flate 87, udyrket flate 89, dyrkningsflate 81, dyrkningsflate 85 og dyrkningsflate 86

på lokalitet 51.
Jl !tJsfms/.on: Tonc Wikstrm.
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Ej  Torv,ag                                                                E=  Tuut3sdhy:#ibn=Laå. Mørk rødbrun

H  :åtr#åtgtsvaanså.jngs,ag. Mørk,:,,a,grå               HE  Brungråsand mednoehumus.

E  Eyo'LmpaastteLLeyds gtroårEr#ne#tåå;gi%isn:nd.          E  iå,moJsgh5o-,åygr§3#åsLaådMg?[5.,mabrun,svart

E  iå,mogsgh7o-,åygr±gLnJå!ae%. !yrisb;ugnfgt ste,n.   E  N#pråång. Brungrå sand med noe humus.

]åLopoagkst,.hduyLkunjRg,sdaå.sTnøåfbrungrå,

A:#siTg,sd?gg;aLråbrunoransje/gulbrun

;:å'gr'u'n4h-ugåTSTåldTga:åonvderflate.Mørk

EJ

1
liTE

i:1moJs3h7o-,diggsp,:vJ\rååtså:å:rme.Brungrå

li,i:gr`u3nsiLaiiupsåhvj,å%3:nvdarmmeed#urs.

Påførte masser. Brunrød sand. Svært
homogent.

E3±åfå,gr,u7n5h.ud%ruksnriåfdsj,ågs.a#åtejgåennoterågås:gHBrungrås[,tho,djgsandmedgrus.

H Mørk gråbrun humusholdig sand med grus.

Hi:1mojs7h2o-,å#Ln#egd.#yøertpurr.nso"

Mulig lag  1510172 -dyrkningslag

Undergrunn

Moderne lag

-i!EEE

I
Trerot

Stein

:   Utrast stein

I Mikromorf prøve

©,co,rkRål¥iear,tyspeor'tepnop,reønv;(øve

©   Makrofossil

®  Jordkjemi

0  Kullprøve

®OSL

Figur 353b:
Profil (4510030|4510031 |4510038) gjennom udyrket del av flate 87, udyrket flate 89, dyrkningsflate 81, dyrkningsflate 85 og dyrkningsflate 86

på lokalitet  51.
Mustrasjon..Tonewikstrøm.

Figur 3 54:
Dyrkningsflate 81 på lokalitet 51. Øverst til venstre etter avtorving, sett mot nordøst. Øverst til høyre etter at dyrkningslag 1510175 var fiernet,
sett mot nordøst. Til venstre avgrensningen av dyrkningslaget knyttet til samling av jordfaste stein, sett mot nordvest. Til høyre profil 4510032

gjennom rydningsrøys 1510008, sett mot nordvest.
Foto: E18-prosjekiet.
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varenmindredelavflateBidekketavyngreåkerlagtilhø-
rende flate 85. Disse observasjonene viser at noe av åker-
driften på Bi var eldre enn de yngste jordbrukssporene

på 85. På den andre siden respekterte flate Bi flaten 87
oghoveddelenav85.Disseforholdenetilsierenvissgrad
av samtidighet mellom flatene, noe som underbygges av
flere Ci4-dateringer.

Det fremkom to dyrkningslag med en samlet tyk-
kelse på i hovedsak o,2-o,3 meter på hoveddelen av Bi.
Lagene hadde en nær sammenfallende utbredelse i plan.
Det yngste laget (i5ioi75) var sterkt utvasket og ble i felt
oppfattetsomlitehumusholdig.i5ioi75lotsegkundelvis
skillefraomliggendeundergrunn.Analyservisteatlaget
inneholdt brente mineraler, kull og et forhøyet innslag
av humus, og kan betegnes som et moldbrukslignende
åkerlag O.f. Myhre 2oo2:i4i; Macphail 2oiic). Det forelig-

ger ikke makrofossiler fra denne dyrkningshorisonten,
men det fremkom trekull av or (A!fiLis sp., Mikkelsen og
Bartholinitrykk)someraldersbestemttileldreromertid

(Cal ig-7i AD (ig6i±24 BP, UBA-i78i5)).
Et åkerlag, i5ioi72, lå under i5ioi75. i5ioi72 var mer

humusrikt og hadde en nokså klart avgrenset åkerkant.
Det sistnevnte laget respekterte tydelig jordfaste stein og
steinrike områder, noe som ga dyrkningslaget en ujevn,
men  sikker utstrekning.  Dessverre foreligger ikke en
mikromorfologiskprøve,menitoppenavdenunderlig-

gende grunnen fremkom jordbruksindikerende trekull
(Macphail2oiic).Tomakrofossilprøverfralagetvarellers
uten funn av korn eller frø (Linderholm 2oiib), og det
fremkom ikke trekull i analysen (Mikkelsen og Bartholin
i trykk). Den jordkjemiske og -fysiske karteringen viser
at masser i laget har vært omdannet gjennom gjødsling

(Linderholm 2oiib). Humusinnholdet er imidlertid noe
varierende på flaten.

En OSL-datering (BT 94o) av åkerlaget i5ioi72 gir en
tidsangivelseavlandhevningen,ogdenbelyserikkeåker-
driftensalderof.Henningsmoenig79).Denhøyealderen
harsinårsakiatjordmasseneilitengradharværtekspo-
nertforsollysiforbindelsemedjordbruket.Mangelenpå
lyseksponering kan ha sammenheng med topografien

på flaten og`eller dyrkningsmetodikken. Stratigrafiske
forhold,dateringenavgammelmarkoverflateunderryd-
ningsrøysen i5iooo8 (UBA-i7824) og aldersbestemmel-
senavomliggendeåkerarealertilsieratdenneeldstefasen
troligskriversegfraførromerskjernalder.

DYRKNINGSFLATE  82

Dyrkningsflate 821å i en svak sørøsthelling i østdelen av
feltet. Vi undersøkte kun en mindre del av dette området

(i42m2),ogdetharderforikkeværtmuligåfastslååkerfla-
tensopprinneligeformogstørrelse.Innenforfeltgrensen
strakte82segopptilensamlingavsteinogetåkerhakk.I
denneretningengikk82ogsåinnmotetudyrketområde

(84)ogåkerparsellen86.Motsørøstvardyrkningsflaten

ødelagt av moderne dyrkning, en anleggsvei og Ei8. Det
fremkom6ngrop;nedgravningutenkjentfunksjonoget
staurhull innenfor denne østdelen av 82. Utover dette ble
det ikke observert bosetningsspor. Flate 82 lå også inn
mot fegaten, og disse to områdene var tydelig knyttet
sammen av en passasje mellom mer steinrike områder

Of. fig. 343,.
Det fremkom et o,o8-o,i5 meter tykt dyrkningslag

(i5ioo6o) som dekket mesteparten av 82. Laget respek-
terte  den  lille  rydningsrøysen  i5ioo7i  og  strakte  seg
utenom et område med jordfast stein. i5ioo6o var for-
holdsvishumusriktogvarimoderatgradpregetavutvas-
king.  Dyrkningslaget fremsto  som  steinfritt,  selv om
enkeltliggendesteinpåo,2-o,4meterforekom.Defåstei-
nene i dyrkningslaget forstås delvis i sammenheng med
den forholdsvis steinfrie grunnen på flate 82, men til-
skrives også en omfattende rydding av stein. Ved mikro-
skopering fremkom det også at åkerlaget var kullrikt og
humusholdig. Det var spor av at laget har vært omrotet
av menneskelig aktivitet, og at det er gjødslet med brent
og ubrent materiale (Linderholm 2oiib; Macphail 2oiic).
Makrofossilanalysene av laget har kun frembrakt trekull

(Linderholm  2oiib). Noe av dette kullmaterialet har i
etterkant blitt aldersbestemt til ung hassel (< i5 år, CoJy]ws

Øvej]¢riø) (Mikkelsen og Bartholin i trykk). Det er også tatt

utenpollenprøvefralagetsomfremstårsomlitepåvirket
avnyeretidsvegetasjon(Svenssonitrykk).Artssammen-
setningentalerforatåkerenvarvelgjødslet,ogetinnslag
av trekull indikerer at åkerflatene har blitt svidd av.

Åkerlagetpåflate82bledelvisforsegletavgjødselrike
masser (i5ioog3) knyttet til åpningen inn mot fegaten

(se fig. 356). Det høye fosfatinnholdet i disse organiske
massene  kan  forklares  med  et  intensivt  husdyrhold

(Linderholm 2oiib). Fasen med mer ensidig beitebruk
er aldersbestemt  til  yngre  romertid  (cal AD  236-333

(i76o±3oBP,TRa-228o)).Dettegirenfremrealdertilåker-
1aget på 82, og daterer fasen med mer ensidig beitebruk.
Selveåkerlageteraldersbestemttilmidtenavførromersk

jernalder (cal BC 356-2o3 (2ig7±27 BP, UBA-i7822)), noe
som samsvarer godt med dateringene av de eldste spo-
rene etter åkerdrift på de nærliggende dyrkningsflatene
og etableringen av fegaten.

DYRKNINGSFLATE  85

Dyrkningsflate 85 lå i en svak sørøsthelling i den Østre
delen av lokaliteten. I nord og Øst ble flaten avgrenset av
to steinstrenger og fegaten. I vest dannet et åkerhakk, en
rydningsrøys, samlinger med stein og tilgrensende åker-
flater Bi og 87 kantene til parsellen. I sør var flaten skåret
av en moderne anleggsvei, og den opprinnelige avgrens-
ningenmanglet.Frautgravningenepåig8o-talletvardet
imidlertid kjent at steinstrengen i5iooii strakte seg om
lang seks meter lenger mot sør Of. Pedersen iggo, fig. 4).
Dennestrengenkanhahattenavgrensningsomharsam-
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var fjernet, sett mot vest. Nederst til venstre åkerkant med dyrkningslaget 1510060, sett mot nordnordvest. Høydeforskjellen er knyttet til
åkerhakket 1510078. Nederst til høyre det steinfrie åkerlaget 1510060 i sjakten som ble strukket helt Øst i utgravningsområdet, sett mot øst.
Foto..EI8-prosjckfct.
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Figur 3 56:
Profil (4510033) gjennom dyrkningsflate 82 på lokalitet 51.
Mustrasjon:Tonewikstrøm.
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menfalt med 85. I så fall har 85 opprinnelig målt om lag

36o m2. I 2oio ble ca. 33o m2 av dette området undersøkt.
Parsellenharhattensmal,langstraktformmedenbredde

på ca. io meter og en antatt lengde på 33 meter.
Det var en åpning mellom steinstrengene i5iooog og

i5iooii. I passasjen fremkom fyllmasser som dannet en
tydelig forbindelse mellom 85 og fegaten. Videre dek-
ket åkerlagene på 85 delvis over dyrkningslagene på Bi,
noe som taler for at dyrkningen på 85 helt eller delvis var

yngre enn åkerbruket på Bi. Langs steinstrengen i5iooii
lå det  også  et tettpakket lag  (i5ioo75)  av ubrent små-
stein med en bredde på om lag to meter. Det ble påvist
tråkkaktivitet og husdyrgjødsel i forbindelse med denne
strukturen som tolkes som en f6ringsplass for husdyr (se
ovenfor).

Det fremkom to dyrkningslag på 85 med en nær sam-
menfallende utbredelse i plan. Det yngste var i5ioog7
som besto av guloransje masser med noe grus og små-
stein. Laget inneholdt forholdsvis lite humus og var ryd-
det fritt for stein på o,i5-o,5 meter i diameter. i5ioog7 var
o,i-o,i5 meter tykt, og den øverste delen var omdannet
av utvasking. Det foreligger en mikromorfologiprøve fra
laget, knyttet til steinlegningen i5ioo75. I denne prøven
ses  tydelige spor etter husdyrhold, men  det er uklart
hvor representativ denne prøven er for de andre delene
av dyrkningshorisonten. Laget har et høyt innslag av
humusstoffer, og spor etter varmepåvirkning, noe som
taler for tilførsel av gjødsel (Linderholm 2oiib). Det har
ikkefremkommetbrentemakrofossilervedanalyse,men
det foreligger trekull bestemt til ung hassel (CovjLLs ÆvcL

!¢n¢) og ung eik (QuercLis sp.). Hasselvirket er radiologisk

bestemt til førromerskjernalder (cal Bc i67-52 (2o88±44
BP, UBA-i78i2)). Pollen fra toppen av laget antas å skrive
segfravegetasjoninyeretid,mensethøytinnholdavkull
i prøven taler for at området har blitt avsvidd eller blitt

påvirket av skogbrann (Svensson i trykk).
Et  eldre  dyrkningslag  (i5ioog8)  1å  under  i5ioog7.

i5ioog8varhumusriktogskarptavgrensetogihovedsak
o,2metertykt.Ogsådettelagetvarryddetfrittforo,i5-o,5
meter stor stein. I laget har det blitt observert spor etter
menneskeligaktivitetiformavtrekullogbrentmateriale

(Macphail 2oiic), og det er holdepunkter for tilførsel av
gjødsel (Linderholm 2oiib). I en makrofossilanalyse har
det i tillegg fremkommet et brent korn, mulig av hvete

(cJ"tjcLtmsp.,Viklundetal.itrykk).Korneteraldersbes-
temttilførromerskjernalder(calBC346-ii8(2i45±24BP,
UBA-i7823)), og det daterte kornet gir et holdepunkt for

gjødsling i århundrene før Kristi fødsel 0f. Viklund et al. i
trykk).Itilleggforeliggertrekullavhassel(Covlusøveljønfl)

ogkirsebær`hegg`slåpe(PrLtrmssp.)fralagetsomerdatert
til Cal BC 737-4i5 (2446±35 BP, UBA-i78i3)) (Mikkelsen og

Bartholin i trykk). Dette kullet kan skrive seg enten fra
tidligere vegetasjon på 85, eller fra den innledende delen
av åkerdriftsfasen. OSL-datering fra de samme massene
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kan tale for den siste av disse to tolkningsforslagene (BC

93g-399  (268o±27o  BP,  BT-939)).  En  pollenanalyse  fra
i5ioog8 inneholdt ikke kornpollen, men innslaget av

gress, løvetann (Løctwcoic]øe) taler allikevel for at pollenet
kan knyttes til en dyrkningsfase (Svensson i trykk).

I nordøstdelen av 85 fremkom videre tre humusflekker
under dyrkningslaget i5ioog8. Disse er tolket som gam-
mel markoverflate (i5ioi47). I en prøve fra laget var det
stammer av ung osp (PopL.jus sp.) og grener av trollhegg

(Frørigit!Ø  4l"s),  og  et  hasselnøttskall  (Co7y!LLs  øvclløriø,
Bartholin og Mikkelsen 2oiic). Skallet har blitt datert til

yngre bronsealder (cal i259-io59 BC (2945±4o BP, TRa-
2279)).Troligskrivernøtteskalletogtrekulletsegfratids-
rommet før det ble anlagt åker på 85.

I tillegg fant vi et trekullfylt steinopptrekk (i5ioi33),
som knyttes til den senere delen av åkerdriften. Blant
trekullet fremkom brente bringebærfrø  (RubLLs jd4eus)
og pors  (Myrjcø gø!c). Pors er en plante som vokser på
myrer og ved skogstjern  (Høeg ig74:457).  Planten har
blitt anvendt ved ølbrygging, men de aromatiske egen-
skapeneharbidratttilatdenharhattflerebruksområder

(Høeg ig74:457-459). Denne kan ha kommet til stedet i
forbindelse med gjødsling med myrtorv eller vært tilført
med husholdningsavfall i sammenheng med gjødsling.
Steinopptrekket er aldersbestemt til folkevandringstid

(Cal 436-57o AD (i539±4o BP, UBA-i78o8)).
Opparbeidelsen av åkerlag innenfor den velavgren-

sede flaten, spor etter gjødsling i form av makrofossiler
og et funn av mulig hvetekorn og sammensetningen av

pollen i laget gir gode holdepunkter for at det har vært
drevet korndyrking. En OSL-datering og en trekulldate-
ring taler for at åkerdriften ble etablert i overgangen mel-
lom bronse-og jernalder, og Ci4-dateringer av korn og
trekull taler for åkerdrift i tidsrommet i århundrene før
Kristi fødsel. Disse dateringene underbygger også at det
har vært en tett forbindelse mellom bruken av 85, omlig-

gende parseller og fegaten.
Tilknytningen og åpningen i fegaten, funn av mulig

f6ringsplass for husdyr og husdyrgjødsel er gode holde-

punkter for å anta at det har vært holdt husdyr på flaten.
Stratigrafiske forhold taler også for at husdyrholdet har
fortsattetterathoveddelenavdyrkningsaktivitetenpå85
opphørte, og at husdyrhold dominerte denne delen av
Hørdalen i den siste delen av områdets brukstid. Det kull-
holdige steinopptrekket fra folkevandringstid har trolig
sammenheng med avsviing og steinrydding i denne siste
bruksfasen.

DYRKNINGSFLATE  86

Dyrkningsflate86låidensørøstreytterkantenavutgrav-
ningsområdet. I vest og nordvest ble flaten avgrenset av
en steinstreng (i5iooii), i nord strakte flaten seg inn mot
et udyrket område knyttet til fegaten, og i Øst grenset
den inn mot flate 82. I sør var 86 Ødelagt av nyere tids



i3 y  R K ri  }  ,\  1=  s S  E`i n R   o f:    IT  L t.`, t,\T i-.    L` R  f\    ii i, D i±` tlj    T E`U  [1,`%T  .,\  1   !  t  F] i`t    ±E3 ,,.\   ri t_j lj`  E ) ,,4L ±.1= jfit'    ( |` 0  K 6    5  | }

åik=rrfl:t5e7j5på|oka||tet5|.Øverstt,,venstreflatenettera"orv|ng,settmotvest.
Foto: E18 -i)rosjektet.

Øverst til høyre flaten etter at dyrkningslagene 1510097 og 1510098 var Sernet, sett mot vest.
Foto.. Tom Heibrecri.

Nederst til venstre steinlag 1510075 inn mot steinstreng 1510011, sett mot nordøst.
Foto: E 18-prosjekiet.

Nederst til høyre åkerkanter inn mot steinstrengen 1510011, sett mot nordøst.
Fofo:E18-pros/.ck£ct.
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veibygging. Flaten var også noe skadet av at det var blitt
lagt en registreringssjakt på stedet (Iversen et al. 2oo7),
og ved at det ble foretatt en forundersøkelse her i 2oog

(Mjærum 2oio). Det bevarte arealet på kun 4o m2 gjorde
det vanskelig å få en helhetlig oversikt over utbredelse av
lagoglagfølgene.Formenogomfangetavflatenbleheller
ikke avklart. Det er imidlertid klart at aktiviteten på 86
respektertesteinstrengeni5iooii,ogatdetikkefremkom
en tydelig stratigrafisk relasjon til den nærliggende dyr-
kningsflaten 82. Det forelå heller ingen overlapping mel-
lomlagtilhørende86ogfegaten.Utformingenavfegaten
taler tvert imot for at disse to områdene helt eller delvis
har blitt benyttet på samme tid.

Vi påviste to mindre strukturer på flaten i form av

groper;nedgravninger.  En av disse, i5ioi6o, kan være
spor etter en stolpe. På flaten fremkom også flere kul-
turelt avsatte lag. Deler av flaten var dekket av o,i-o,22
meter tykke sandholdige lag med et varierende innhold
av humus og stein (i5ioo57 og i5ioigo). Mikromorfolo-

giskanalyseviserathoveddelenavlageneharsjiktninger
og er dannet av redeponerte masser (Macphail 2oiic).
Massene innbefattet mye trekull, deriblant lind ("jø sp.,
Bartholin og Mikkelsen 2oiic), brent sand og gjødsel,
og det kan fastslås at bosetningsavfall inngår i fyllmas-
sene (Linderholm 2oiib; Macphail 2oiic). Det fremkom
imidlertidikkemakrofossiler.Utfradisseopplysningene
forstås lagene som rester etter gjødselhauger med avfall
fra bosetningsområdet.  Denne  tolkningen  samsvarer
med at det var spor etter gjødseltransport i fegaten, og at
husholdningsavfallharblittanvendttiljordforbedringpå
de ulike parsellene på flate 8. Kull fra bunnen av gjødsel-
haugen er aldersbestemt til førromersk jernalder (cal BC
201-113  (2i31±22 BP, UBA-17817)).

Overlagenemedgårdsavfall1ådetogsåettykthumus-
rikt lag som kan ha blitt dannet av beitebruk i området

(Macphail 2oiic). De jordkjemiske og -fysiske analysene
viser også høyt fosfatinnhold og at massene er varme-

påvirket  (Linderholm  2oiib).  Trekull  fra  overgangen
mellom gjødselhaugen og det humusrike topplaget er
artsbestemttilbjørk(Betuløsp.),or(Alnussp.)ogeik(Quer-

cus sp.) og datert til tidsrommet rundt Kristi fødsel (cal BC

39-2i AD (2oo3±2o BP, UBA-i78i6)).
I vestdelen var det også et markant, o,22 meter tykt,

mørk brunt, humusholdig dyrkningslag (i5ioo4o). Laget
respekterte  steinstrengen  i5iooii.  Inn  mot  strengen
hadde i5ioo4o en ujevn avgrensning, og det ble obser-
vert ti hakk med en loddrett og en skrånende sidekant
og spiss bunn. Hakkene hadde en dybde på ca. o,2 meter
og et tverrmål på om lag o,3 meter (se fig. 358). I plan var
nedgravningene rektangulære og med et tverrmål på
o,i-o,i5 meter. Både i plan og profil var imidlertid ned-

gravningenestydelighetvarierende,ogdetvarproblema-
tiskåfrembringeetgodtsamsvarmellomobservasjonen
i plan og profil.
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I felt ble hakkene tolket som mulige spor etter spade-
bruk.Detbletattutenmikromorfologiserieitilknytning
tilhakkene,ogutfraethelhetsinntrykkmenerMacphail

(2oiic)atdetmesttroligersnakkomnaturdannelser.Det
foreligger ikke makrofossiler fra denne konteksten, men
trekull av hassel (< i5 år, Cop;!us 4vcj]ønfl) er aldersbestemt

til bronsealder (cal Bc iii2-98i (2863± 28 BP, UBA-i78io)).

Dateringen er trolig eldre enn åkerdriften. Dette under-
støtter til en viss grad at hakkene er naturdannelser.

Totalt sett var flate 86 preget av mye og forskjelligar-
tetaktivitet.Ideleravførromerskjernalderhardetligget
en gjødselhaug på stedet. Samtidig vitner et åkerlag om
dyrkning, og et humusrikt topplag er trolig dannet i for-
bindelsemedenavsluttendefasemedhusdyrholdiyngre
romertid og folkevandringstid.

DYRKNINGSFLATE  87

Dyrkningsflate 87 lå inn mot en anleggsvei og Ei8, sen-
tralt i feltet, og den grenset opp mot den store ovnen.
Åkerlagenevarsterktpregetavutvaskingogpåvirketav
en endring av bruksmønsteret i forbindelse med etable-
ring av den store ovnskonstruksjonen. Med unntak av
ovnskonstruksjonen fremkom det ikke bosetningsspor
i tilknytning til denne flaten.

Inordvestrespekterteåkerlagenepå87flate88.87var
videre avgrenset av en steinsamling og flate 85 mot øst
og sørøst. Forstyrrelser og lite entydige lagskiller skapte
usikkerhet omkring avgrensningen mot sør og sørøst.
Trolig opphørte imidlertid 87 inn mot en rydningsrøys

(i5iooio) og en steinsamling (i5ioi68) i sør, og steinsam-
lingen kan ha dannet den Østlige avgrensningen. Dette
innebærer at den opprinnelige åkerflatens form og stør-
relse ikke ble avklart. Det utgravde arealet hadde imid-
lertid en uregelmessig avgrensning og målte ca. i6 x io
meter.

Flaten fremsto som forholdsvis godt ryddet og nær fri
for stein på mellom o,i5 og o,4 meter. Innenfor Østdelen
av området fremkom to tydelige lag med en nokså sam-
menfallende utbredelse i plan og en samlet tykkelse på
opptil o,4 meter. Den Øverste delen av grunnen ble navn-

gitt i5ioo46 og besto av et gråbrunt sandlag med noe
humus, grus og silt som var utvasket i toppen. På flaten
lå også et eldre om lag o,2 meter tykt lag, i5ioo35. Det
sistnevnte laget var mørkt rødbrunt, besto av sand og
humus og var nær steinfritt. i5ioo35 hadde en markant
og steil avslutning inn mot omliggende rydningsrøyser.
Begge lagene respekterte også ovnskonstruksjonen, og
var tydelig samtidig med eller yngre enn denne. Det har
blitt analysert ett tynnslip fra massene. Det fremkom
enkelte kullbiter og brent materiale i den organiske jor-
den (Macphail 2oiic). Funnene tolkes som rester etter

gjødslet åkermark, noe som samsvarer med tolkningen
av det jordkjemiske og jordfysiske prøvematerialet (Lin-
derholm  2oiib).  Pollensammensetningen i laget taler
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Figur 358:
Åkerflate 86 på lokalitet 51. Øverst til venstre flaten etter at laget 15100157 er fiernet, sett mot sørvest. Øverst til høyre profil 4510138 gjennom
dyrkningsflate 86, sett mot nordvest. Nederst til venstre spor som opprinnelig ble tolket som spadestikk (1510158), sett mot nordøst. Sporene
ses inn mot profilkanten til høyre. Nederst til høyre detaljfoto av et av de mulige stikkene, sett mot nordvest.
Foto: E18-prosjekiet.
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også for at det har foregått gjødsling og avsviing (Svens-
son i trykk). I tillegg fremkom kornpollen (Cereø!j4) og
urter som trives på beitemark, ved pollenanalysene. Fra
deteldsteåkerlagetforeliggerenOSL-prøvesomerdatert
til BC 939-4ig (269o±26o, BT 937). Dateringene viser at

massene o,25 meter under markoverflaten ble lysekspo-
nertiovergangenmellombronse-ogjernalder.Dettehar
etter alt å dømme skjedd i forbindelse med åkerdriften.
Det har også fremkommet ubestemt trekull og et brent
bringebærfrø (RubLLs jdflcLis) ved analyser av disse åkerla-

gene (Linderholm 2oiib).
Fra østdelen av 87 foreligger en serie med tynnslip

som taler mot at denne delen av flaten har vært dyrket

(Macphail 2oiic). De kjemiske og fysiske analysene av

jordlagene taler også for at det var en i hovedsak natur-
dannet, podsolert brunjordsprofil på stedet (Linderholm
2oiib). Det er imidlertid spor etter at jordlagene har blitt
omformet gjennom en varmepåvirkning av overflaten.
Disse fargeendringene kan ha skjedd som en følge av
avsviingsepisoder i forbindelse med jordbruket. Tynn-
slipstolkningen underbygges av en OSL-datering. Mas-
seneidenneprøvenharikkeharværtlyseksponertsiden
siste istid  (BC 3io39±23379  (2922o±383o  BT 94i)). Tolk-

ningen samsvarer også med at trekullprøvene fra disse
lagene er avvikende.  Foruten bjørk  (BctLt]ø sp.), hassel

(Co7y!LLs cwc!!øn4) og eik (QucrcLis sp.) fremkom bøk (F4gus
silvøtjcø) (Bartholin og Mikkelsen 2oiic). Bøk er et treslag

som ikke forekommer i andre dyrkningslag på stedet

(Mikkelsen og Bartholin i trykk). Det er foretatt to alders-
bestemmelser av dette trekullet. De spriker (cal g4-2i6
AD (i856±32 BP, UBA-i78ig) og Cal 473-5g5 AD (i522±25

BP, UBA-i782o)), og de samsvarer ikke med de stratigra-
fiske tolkningene (se fig. 353). Dateringene er også noe

yngre enn aldersbestemmelsene fra åkerlagene på flate
8, men samsvarer med tidsrommet hvor husdyrholdet

preget denne flaten. De sprikende og forholdsvis unge
aldersbestemmelsene underbygger at det ikke har vært
drevet intensiv åkerdrift med gjødsling på denne Østlige
delen av flate 87, men heller at arealet har blitt avsvidd i
forbindelse med husdyrhold.

Det ble også gjort enkelte observasjoner knyttet til
ovnen som er relevante for tolkningen av 87. En pollena-
nalyse viser at ovnskonstruksjonen fra yngre romertid ;
folkevandringstid lå i et åpent jordbrukslandskap med et
betydelig innslag av gressvegetasjon (Svensson i trykk).
I tillegg ble det funnet spor etter avsviing og gjødsel
underovnen,noesomviseratdetbledrevetjordbrukfør
ovnen ble anlagt (Macphail 2oiic). Lagene under ovnen
er aldersbestemt til førromerskjernalder (cal BC 35i-i68

(2i6o±2g  BP, UBA-i78i8)).  Rydningsrøysen  i5iooo7 lå
over ovnen og viser at det også var en fase med steinryd-
ding etter at ovnsdriften opphørte. I tillegg ble det påvist
en forsenkning og et mulig kutt på sørøstsiden av ovnen
som lå på 87. Det er mulig at det har vært hentet under-
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grunnsmasser herfra ved byggingen av plattingen rundt
den nærliggende ovnen (se ovenfor).

På bakgrunn av dette kan det fastslås at det foreligger
sporetterenkompleksutviklingpåflate87svestreogsen-
trale del. I fasen datert til førromersk jernalder ble det dre-
vetetintensivtåkerbrukmedgjødsling.Ieldrejernaldervar
den store ovnskonstruksjonen også i bruk på 87, samtidig
som åkerbruket fortsatte vest og sør for denne konstruk-
sjonen. I Østdelen har grunnen blitt påvirket av overflate-
aktivitet, i form av beiting, avsviing og mulig rydding av
steiniromertid`folkevandringstid.Detharimidlertidikke
foregått vending av jord eller omfattende gjødsling i dette
østre området. Den Østre delen av 87 bør derfor ses i sam-
menheng med den tilgrensende udyrkede flaten 89.

DYRKNINGSFLATE  BS

Dyrkningsflate Bs lå i vestdelen av flate 8 og var delvis
dekket av masser knyttet til åkerdriften på flate A og
flate A`B. Flaten ble definert ut fra utbredelsen av et opp-
til o,22 meter tykt åkerlag (i5ioo27). Laget ble påvist i et
område på ca. i5 x io meter (i25 m2) innenfor feltgren-
sen. Åkerlaget strakte seg imidlertid videre mot nord, og
åkerens totale størrelse og form er følgelig uklar. Det ble
videre avgrenset av rydningsrøyser i sør (i5iooo2) og Øst

(i5iooo5), og ytterligere en rydningsrøys lå i tilknytning
til åkerflaten umiddelbart nord for utgravningsområdet

(i5iooo3). Det fremkom ingen strenger eller steinrekker
i tilknytning til denne flaten, og vi påviste heller ikke
bosetningsspor.Mangelenpårøyserpåvestsidenavdette
lageterimidlertidpåfallende,ogdetertroligatrydnings-
røyser har blitt fjernet i forbindelse med senere åkerdrift
tilknyttet flate A og flate A`B.

Åkerlaget i5ioo27 var et mellombrunt, humusholdig
sandlagmedforholdsvismyegrusogsmåsteinogenkelte
større stein. Dette åkerlaget var stedvis noe vanskelig å
skillefraundgergrunnen.Detforeliggertomikromorfolo-

giske prøver av i5ioo27. Ved analyser av prøvene ble det
observert trekull og annet brent materiale. Dette tolkes
delvis som tegn på avsviing, og delvis som at boplassma-
teriale har blitt innblandet i forbindelse med gjødsling

(Macphail 2oiic). Også de jordkjemiske og jordfysiske
analysene viser at det har vært tilført gjødsel til flaten

(Linderholm 2oiib). I makrofossilprøvene fremkom et
mulig,ubestemtbrentkorn.Trekullfradennekonteksten
er videre bestemt til hassel (Coy!us øvc]!ørio), bjørk (BetLilø

sp.) og eik (Quercws sp.) (Mikkelsen og Bartholin i trykk).

To prøver av hassel med lav egenalder er aldersbestemt
til den første tiden med jordbruk i området (399-54 f.Kr.

(TRa-ii32 og TRa-ii38)). Det foreligger også en samsva-
rende osL-datering av laget til Bc i5i-AD 229 (ig5o ±igo,
BT 936). OSL-prøven daterer med dette jordbruket og
underbygger åkerlagstolkningen.

I  tillegg  fremkom  en  liten  del  av  et  eldre  åkerlag

(i5ioo3o) på 88. Denne dyrkningsresten lå inn mot felt-
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Figur 3 59:
Åkerflate 87 på lokalitet 51. Øverst til venstre rydningsrøys 1510007, sett mot sørøst. Røysen dekket over ovnen på lokaliteten. Øverst til
høyre Østdel av åkerflate 87 med usikker avgrensning av dyrkningssporene, sett mot nordvest. Nederst til venstre profil 4510038 med mørke,
udyrkede lag (1510137 og 1510138). Nederst til høyre steinrekke 1510014, sett mot nordvest.
Foio..E18-pros/.cktct.
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Figur 360:
ÅkerflateBspålokalitet51etteravtorving,settmotnordøst.DetsteinfrieområdetvedstikkstengeneerdekketavmassertilhørendeflateA

(15100017), mens de mer steinrik€ arealene i bakkant er knyttet til 88. I forkant ses deler av profil 4510005 med tydelige dyrkningslag.
Foto: EI 8-prosjektet.
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Figur 361:
Profil (4510003) gjennom flate A`B med dyrkningslagene 1510017,1510019 og rydningsrøys 1510001 og profil (4510005) gjennom
dyrkningsflate A, A`B og Bs på lokalitet 51.
Iilustrasjon: Axel Mjærum og Tom Wikstrøm.
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kanten, og det foreligger lite kunnskap om lagets totale
utbredelse. i5ioo3o var et brunsort, humusholdig sand-
1ag. Massene var forholdsvis løse og inneholdt grus og
småstein,mendetfremkomlitesteinpåo,i-o,4meter.En
studie av tynnslip viser at laget var rikt på finkornet tre-
kull. Funnene indikerer at massene er delvis omdannet,
mulig gjennom åkerdrift (Macphail 2oiic). I laget har det
fremkommet trekull av ung hassel (Cotylus øvel!flriø), men
ingen makrofossiler. Hasselvirket er datert til midten av
førromerskjernalder (cal BC 382-2i2 (224o±35 BP, TRa-

1136)).

Det kan konkluderes med at åkerflaten var i bruk i
tidsrommet (399-54 f.Kr.), og de to forskjelligartede dyr-
kningslagene taler for at det har vært minst to driftsfa-
ser innenfor dette tidsrommet. Gjødslingen og funn av
mulig, ubestemt korn gjør det nærliggende å anta at det
har ligget kornåkre på stedet. Det er få spor etter husdyr

på flaten, men tamdyrhold kan ikke utelukkes.

DYRKNINGSFLATE  8,  OPPSUMMERING

7ordbrukssporene på dyrkningsflate 8 dannet samlet et
komplekst system med åkerflater som blant annet var
atskilt  av rydningsrøyser,  steinstrenger  og  udyrkede
områder. På bakgrunn av aldersbestemmelser av gamle,
forsegledemarkoverflaterunderstrengerogrøyser,ogen
serie av ni Ci4-dateringer og to OSL-dateringer av åker-
lag, er det entydige holdepunkter for at hele flate 8 ble
ryddetiførstehalvdelavførromerskjernalderof.fig.363)
Deretterbledetdrevetkorndyrkingoghusdyrholdpåste-
det frem til om lag Kristi fødsel. Fra denne fasen er det
holdepunkter for gjødsling og indikasjoner på dyrkning
av hvete og bygg. Det fremkom også spor etter avsviing,
og husholdningsavfall ble lagret i en gjødselhaug på flate
86 og spredd utover åkerparsellene på flate 8.
Indikasjonenepådyrkningiyngreromertidogfolkevan-
dringstid er færre og mindre omfattende, og åkerlagene
ser i mindre grad ut til å ha blitt opparbeidet og gjøds-

Tabell 52:   Indikasjoner på åkerdrift og beite knyttet til flate A`B.

let. Samtidig er det flere indikasjoner på dyrehold med
tilhørende avsviinger og steinrydding. Dette taler for en
omlegging av jordbruket etter Kristi fødsel, og flate B vir-
ker i stor grad å ha vært lagt ut til beitemark i den senere
bruksfasen.

Dyrkningsflate A;B
Deler av flate A og den vestligste delen av flate Bs var
dekket av et lyst, gulbrunt lag (i5iooig) med en tykkelse

på  o,i5-o,25  meter  (se  fig.  365).  Laget ble  ikke  eksakt
avgrenset,  men  det fremkom  i et område på om lag
5oo m2 innenfor utgravningsområdet. I likhet med flate
A manglet flate A`B steinrike avgrensninger, og de var
begge uten relaterte bosetningsspor. I åkerflaten på A`B
fremkom imidlertid en halv kvernstein som kan være fra
samme tidsrom som åkerdriften (se ovenfor).

i5iooig inneholdt en del småstein (< o,i meter), men
var ryddet fritt for stein som målte ca. o,i-o,5 meter i
tverrmål. Dette åkerlaget hadde ellers en lys, gulbrun
farge. Fargen gjorde det enkelt å skille i5iooig fra jord-
brukssporene som var knyttet til flatene A og 88. Utbre-
delsen av laget avvek fra de underliggende flatene, og
i5iooig tolkes derfor som spor etter en sen, separat fase
med åkerdrift på stedet.

Det kan konkluderes med at åkerflaten var kraftig

gjødslet,  trolig  med boplassavfall  (Linderholm  2oiib;
Macphail 2oiic). Det har også blitt analysert to makro-
fossilprøver som ikke har frembrakt korn eller frø (Lin-
derholm 2oiib). Vedartsanalysene har frembrakt ungt,
forkullethassel-ogbjørkevirke(CopJ!ws¢vc!jørt¢,Betuløsp.).

Totrekullprøvererci4-daterttilromertid;folkevandrings-
tid (i39-3i5 Cal AD (i795±35 BP, TRa-ii29) og 339-42o cal

AD(i67o±35BP,TRa-ii3i)).Dissedateringeneeryngreenn
demsomforeliggerfradeunderliggendeåkerflateneAog
88, men det er uklart om det har vært en brakkperiode
mellom fasene. Dateringen samsvarer også godt med at
det lå enkelte kokegroper som var skåret ned i åkerflate A

OmTåde

Flate A, lag 15100017;

Flate A`B, lag 1510019

Flate A|B,1510019

Flate A;B,1510019

Flate A`B,1510019

Flate A|B,1510019

Flate A`B,1510019

Prøver.r. og kontekst

2510021,profil

4510003

2510040,profil

4510005

2510019,profil

4510003

Div.

C57471|1,profil

4510005

Div.

P+ørve"ejf"m

Mikromorfologi

Mikromorfologi

Pollen

/ordkjemi og
jordfysikk

Kvernstein

/ordkjemi og
jordfysikk

Tolk"i"g

Gjødslet åkerjord.

D4feri"g

Trolig åkerjord med mulige spor av gjødsling     339-420 cal AD
med husholdningsavfall.

Spor etter svinehold.

Forhøyede fosfatverdier.

Indikasjoner på gjødsling.

(1670± 35 BP, TRa-1131)

Pollenet ble avsatt i mid-
delalder eller senere.

Eldre jernalder?
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(og A;B?) utenfor utgravningsområdet (Pedersen iggo:57;
Iversen et al. 2oo7). Ved to anledninger har disse gropene
blittaldersbestemttilsluttenaveldrejernalder.

Enpollenanalyseviservidereatdetvarnoegresspolleni
laget,itilleggtilfuru(Pj"ssjjvestris)ogeik(Qucrcussp.),bøk

(Føgus sjlvøtjcø) og gran (Picgø Øbj€s) (Svensson i trykk). I til-
1eggsavneslindepollen("jøsp.)iprøvene.Detvargenerelt
få jordbruksindikatorer i prøvene fra i5iooig, og tresor-
tene som er representert, taler for at blomsterstøvet i stor

grad skriver seg fra middelalder eller nyere tid, deriblant
enstorandelbøk(F4giissjlwticø,Svenssonitrykk).Pollenet
samsvarerdermedikkemedtolkningenavlagetellermed
Ci4-dateringene. En mulig forklaring på dette avviket er
at det har vært drevet svinehold i bøkeskogen. Disse hus-
dyrene kan ha omrotet den øverste delen av grunnen og
dermed bidratt til avviket mellom pollenet og de Øvrige
naturvitenskapelige analysene (Svensson i trykk).

DYRKNINGSFLATE  A|B,  OPPSUMMERING

Åkerdriften knyttet til flate A`B forsegler de eldre jord-
brukssporene på flate A og 88. Driften er aldersbestemt
til romertid og den første delen av folkevandringstid

(i39-42o e.Kr.), og sporene var de yngste etter jordbruk i
den vestre delen av feltet. Det er godt grunnlag for å anta
atflatenharblittgjødslet.Detforeliggerimidlertidingen
entydige holdepunkter for å fastslå hva som ble dyrket,
eller om åkerdriften ble kombinert med husdyrhold.
Gjødslingen og funnet av en kvernstein i toppen av laget

gjørdetimidlertidnærliggendeåantaatdetharblittdyr-
ket korn på flaten.

Andre åkerarealer
1 området langs anleggsveien i vestdelen lå det flere lag
somikkeblefullgodtavgrensetiplanogprofil.Detfrem-
komherenstorgrop(i5ioo47)ogflerelagsomvarpreget
av menneskelig påvirkning. Tre av disse lagene (i5ioo3i,
i5ioo48 og i5ioo5o) fremsto som steinfrie og humushol-
dige,ogdeeretteraltådømmespordannetsomenfølge
av åkerdrift. Et fjerde lag har ukjent opprinnelse og har
blitt forsøkt OSL-datert. Analysen har gitt et sprikende
resultat innenfor tidsrommet BC 2689-i749 (423o±470,
BTg35).Dateringenvisteatmassenekunibegrensetgrad
var lyseksponert, og det er usikkert hvilken type aktivi-
tet som har medført at massene har blitt sollyspåvirket. I
tillegg har det blitt undersøkt om disse lagene inneholdt
makrofossiler (tre analyser), men det fremkom verken
brente korn eller frø (Linderholm 2oiib).

Udyrkede flater
1 forbindelse med feltarbeidet fremkom tre områder uten
spor etter åkerdrift. To av flatene, 83 og 84,1å i nordøst-
delen av feltet. Innenfor feltgrensen var disse områdene
avgrenset fra åkerarealene og fegaten ved hjelp av stein-
strengerogsteinrekker.83og84varrikepåubrentstein

på o,i-o,4 meter i diameter, med flest små stein i den
vestlige delen. En del av denne steinen tolkes som more-
neavsatt, men noen skriver seg også trolig fra rydding
av de nærliggende åkerflatene Bi og 85. Vi påviste ikke
dyrkningslagpå83og84,ogmassenepåflatenevarkraf-
tigomdannetavutvaskingsprosesser.Dennetolkningen
samsvarer med forståelsen av jordkjemiske og jordfy-
siske data fra disse flatene (Linderholm 2oiib).

Flatene 83 og 84 utgjør sørdelen av et 4i x 35 meter
stort(i4oom2),rektangulærtområdeutendyrkningsspor
som ble kartlagt på ig8o-tallet (se fig. 324). Arealet ligger
mellom gårdstunet og utgravningsområdet i 2oog`2oio,
og er delt på midten av fegaten. Fegaten indikerer at hus-
dyrene har blitt ledet utenom flatene 83 og 84. Fegatens
beliggenhet underbygger at dette tunnære området har
blitt anvendt på en annen måte enn åkerflatene.

Sentralt i utgravningsområdet, mellom åkerflatene Bi
og85,låettredje,troligudyrketareal.Denneflaten,B9,ble
ogsåavgrensetavovnsområdetogrydningsrøysi5iooi2.
Vilykteshellerikkeiåfrembringeetsikkertskillemellom
den udyrkede flaten 89 og åkerparsellen 87, og det totale
omfangetavdetteudyrkedeområdetharderforikkeblitt
fastslått.Områdetharimidlertidhattenlangstrakt,svært
uregelmessigformogmålteminst62m2.89vardominert
avjordfaststeinmedendiameterpåopptilca.6nmeterog
mellomliggende løsmasser. I forbindelse med profilgrav-
ningbledetobservertethumusholdiglag,menvipåviste
imidlertid ikke sikre tegn til åkerdrift, og den steinrike

grunnen taler mot et intensivt jordbruk. Tolkningen av
flaten som et vedvarende udyrket er underbygget av en
mikromorfologisk studie. Ut fra denne slås det fast at det
er en naturprofil på flaten (Macphail 2oiic).

FUNN OG PRØVER
Utgravningen i 2oog og 2oio frembrakte overraskende få

gjenstandsfunn,settilysavdenomfattendeaktivitetendet
var spor etter på stedet. Det foreligger kun en halv over-
ellerunderliggertilendreiekvern,etstykkeavjern,etretu-
sjert avslag av flint, et skår av keramikk og brent leire. Vi
samletimidlertidinnetomfattendeprøvematerialeiform
av2o2enkeltprøverogprøveserier.Vedanalyseneavdette
materialet har det fremkommet makrofossiler, brent leire
ogetfåtallsmåslaggstykker(Linderholm2oiib;Macphail
2oiic).Itilleggbledetforetattenjordfysiskogjordkjemisk
kartering av den vestre halvdelen av feltet. Funn-og prø-
vematerialet fra 2oog er katalogisert under C5747i. Mate-
rialetknyttettildenomfattendeovnskonstruksjonenblei
2oio katalogisert under C57573, mens det Øvrige materia-
let fra 2oio-sesongen har blitt tildelt C57574.

Kvernstein
1 forbindelse med avtorvingen fremkom en noe grovt til-
hugget, halv over- eller underligger til en dreiekvern av
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kvartsholdig,grovkornetbergart.Steinenlåitoppenavdyr-
kningslaget(i5iooig)knyttettilflateA`B.Steinenharennær

planover-ogunderside,hvoravdeneneavsideneertydelig
nedslitt.Denmåler42cmitverrmål,oghulleterpåsittsma-
leste5,3cmidiameter.Tykkelsener8,5cm.Gjenstandenhar
vært sirkulær, og hullet i kvernsteinen har en nær dobbel-
koniskform.Deterikkesporetternoenfesteanordningtil
håndtakpådenbevartedelenavgjenstanden,noesomkan
indikereatdetdreiersegomkvernensunderligger.

Det antas at denne type kvernsteiner har vært i bruk
fra 2oo-3oo-tallet e.Kr. og frem til nyere tid (Bergstr6m
2oo7:i75-i76;Grenneetal.2oo8:88).Dennoeujevneutfor-
mingenogråmaterialettilsieratdenertilvirketavlokalttil-

gjengeligmorenestein.Dettesynesåværeetfellestrekkved
deeldstenorskekvernsteinene,ogindikereratdenskriver
seg fra tidsrommet før kvernsteinsproduksjonen ble mer
enhetlig i yngre jernalder (Grenne et al. 2oo8:49). Denne
typologiske dateringen samsvarer godt med to Ci4-date-
ringer av åkerlaget på flate A`B til i39-3i5 Cal AD (i795±35

BP, TRa-ii29) og 339-42o cal AD (i67o±35 BP, TRa-ii3i).

ANDRE  FUNN

Det ble funnet et fragment av en jerngjenstand med
ukjent funksjon i forbindelse med metallsøking. ]ern-
stykketlåiovergangenmellomtorvenogetdyrkningslag

(i5ioi75) på flate Bi. Det er usikkert om gjenstanden kan
knyttes til den forhistoriske dyrkningen. Gjenstanden er
sterkt korrodert, den er hvelvet og har flere bruddflater.
Funnet måler i dag 2,8 cm og har en tykkelse på o,7 cm.

Nokså sentralt i feltet, på flate A;B, fant vi et skår med
forhistorisk keramikk. Kardelen er tildannet av et godt
brent, finmagret gods. Magringen består delvis av glim-
mer, og overflatene er forvitret. Trolig skriver funnet seg
fra eldre jernalder.

I det fossile åkerlaget i5ioo3i i sørvestdelen av feltet
ble det funnet et avslag av flint ved avdekningen. Stykket
er nær halvsirkelformet og har en lengde på 5,8 cm, og
harforholdsvisregelmessig,steilretusjlangssidekantene
ogidistalpartiet.Påtypologiskgrunnlagerdetvanskelig
å datere redskapet nærmere enn steinalder`bronsealder

(dvs. før 5oo f.Kr.). Funnet fremkom imidlertid om lag
syv meter sør for et ildsted med senmesolittisk datering

(cal BC 62o8-6o6i (725o±45 BP, TRa-ii28)). Det er nær-
liggende å tro at flintfunnet har en sammenheng med
bålplassen.

I tillegg foreligger brent leire. Spesielt mye av dette
materialet fremkom i forbindelse med den store ovns-
strukturen. Enkelte stykker ble også observert i enkelte
av åkerlagene. Disse kan skrive seg fra ovnsområdet eller
hablittbrakttiljordetiforbindelsemedgjødsling.

PRØVER

Vi samlet inn g separate trekullprøver, i tillegg ble det

plukket ut trekull fra et utvalg av makrofossilprøvene.
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Totalthar45vedartsprøverblittundersøktavpeterHam-
broMikkelsen(MoesgårdMuseum)ogThomasBartholin

(Bartholin og Mikkelsen 2oiic; Mikkelsen og Bartholin i
trykk). Prøvematerialet er gjennomgående dominert av
små stykker av løvtrær med lav egenalder. Gran (Pjcc¢
øbjes) mangler for Øvrig i materialet, og bøk (Føgus sj!w-
tjcfl) er kun representert i kontekster som ser ut til å være

påvirket av moderne aktivitet. Gran og bøk er tresorter
som sprer seg til området i yngre jernalder, og de er nå
svært vanlige i området (Mikkelsen og Bartholin i trykk).

Det ble også innhentet 98 makrofossilprøver, og 66
av prøvene har i etterkant blitt makrofossilanalysert av
Karin Viklund fra det Milj6arkeologiska laboratoriet
ved  Umeå universitet  (Linderholm  2oiib;  Viklund  et
al. i trykk). Det fremkom forholdsvis lite makrofossilt
materiale i prøvene. Dette kan delvis forklares med at det
dreier seg om en åkerlokalitet som har ligget et stykke
fra gårdstunet, men det har også trolig sammenheng
med bevaringsforholdene på stedet. De få funnene som
harfremkommetavbrentekorn,frøogandreforkullede

planterester, har imidlertid gitt et viktig grunnlag for
tolkningeravlokaliteten.

Vi innhentet i tillegg 4i mikromorfologiske prøver,
som delvis inngikk i lengre serier av prøver. Hver enkelt
avprøvenebletattuti9-3ocmlangebokser,ogtotalthar

58 enkeltdeler fra is serier blitt nærmere studert. Dette
arbeidet har blitt gjennomført av Richard Macphail fra
University College London (Macphail 2oiic; Viklund et
al. i trykk). Prøver skriver seg fra dyrkningslag, fegaten,
ovnskonstruksjonen og områder med undergrunn. De
har frembrakt en rekke detaljer knyttet til dyrkning og
husdyrhold.

I forbindelse med feltarbeidet tok vi også ut 68 prø-
veserier med tanke på jordfysisk og jordkjemisk ana-
lyse. 29 av prøvene ble tatt ut i sammenheng med andre

prøver på lokaliteten, mens 42 serier ble samlet inn som
enkeltstående prøver i forbindelse med en kartering
av den vestre halvdelen av utgravningsområdet. Totalt
har 63 av seriene (43o enkeltprøver) blitt analysert av

/ohan Linderholm ved det Milj6arkeologiska laborato-
riet ved Umeå universitet (Linderholm 2oiib; Viklund
et al. i trykk). Det har også blitt foretatt slike analyser
av makrofossilprøvene fra lokaliteten, og i tillegg har
fosfatkarteringene som ble foretatt av store deler av
Hørdalsåsen på ig8o-tallet, blitt inkorporert i analy-
sene (H6glin ig84). Prøveresultatene sammenfaller i de
fleste tilfeller godt med de øvrige tolkningene, både på
et overordnet plan og i forhold til de enkelte kontek-
ster (Viklund et al. i trykk). Det forekommer imidlertid
enkeltprøverogprøveseriermedmåleverdiersomavvi-
ker fra det som kan forventes ut fra de Øvrige tolknin-

gene av utgravningsfeltet. Disse anomaliene synliggjør
at ikke alle aspekter ved lokaliteten er fanget opp ved
utgravningen.
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Figur 362:
Kvernstein (C57471`1) fra flate A`B på lokalitet 51.
Fofo: Kirstcti Hclge!ønd.
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Uavhengig av Linderholms arbeid har Rebecca 7. S.
Cannell samlet inn og analysert jordkjemiske og jordfy-
siskeprøveriforbindelsemedsinmasteroppgaveiarkeo-
logi (Cannell 2oii). Resultatene fra disse undersøkelsene

er presentert i en egen Varia-artikkel (Cannell i trykk).
Videre foreligger det åtte prøver som har blitt datert

ved hjelp av OSL (optisk stimulert luminescens). Seks av

prøvene er knyttet til dyrkningslag på stedet, mens €n
prøve er av undergrunn, og 6n skriver seg fra et lag med
ukjent opprinnelse. Prøvene er datert av Markus Fuchs

(2oii) ved Universitåt Bayreuth. Det foreligger også 42
Ci4-dateringer fra lokaliteten. Disse har blitt aldersbes-
temtavLaboratorietforRadiologiskDateringvedNTNU

(DF-4284)  i Trondheim  og  '4Chrono  Centre i  Belfast i
Nord-Irland.

I  samarbeid  med  /oachim  Regn6ll  og  Nils-01of
Svensson ved H6gskolan i Kristianstad ble det valgt ut
og samlet inn pollenserier fra ulike kontekster. Totalt
2i enkeltprøver fra 7 ulike steder på lokaliteten har i
etterkant blitt analysert (Svensson i trykk). Prøvene er
i hovedsak knyttet til dyrkningslagene. Verdien av pol-
lenanalysene er avhengig av i hvor stor grad pollen har
beveget seg i jordlagene etter deponering. Prøveresulta-
tene gir enkelte holdepunkter for å vurdere effektene av
en slik forflytning av pollen. Det er generelt nokså stor
variasj on mellom enkeltprøvene i pollenprøveseriene fra
lokaliteten,noesomtilsieratpollenkunibegrensetgrad
har forflyttet seg etter at jordlagene ble dannet. Videre
kan den vertikale bevegelsen til pollen i jordlagene til
en viss grad belyses av utbredelsen av gran- (Pjcc4 4bjcs)
og bøkepollen (Føgi/s sjlvcitjcfl). Disse treslagene etablerer

seg i regionen i yngre jernalder (Svensson i trykk). Pol-
len av bøk og gran er representert i de Øverste lagene på
Hørdalsåsen, også i enkelte lag med entydige dateringer
til eldre jernalder. Dette tyder på at det har vært en viss
vertikal bevegelse av pollenkorn.  Mengden gran- og
bøkepollen avtar imidlertid merkbart nedover i jord-
lagene, og det er få slike pollen i prøver som er tatt ut
2o-3o cm under markoverflaten. Bevegelsen av pollen-
kornienkelteavtopplagenekanmuligensforklaresmed
atbøkeskogenharblittanvendtforsvineholdimiddelal-
der ; nyere tid Of. Svensson i trykk). Denne type husdyr
blirofteholdtibøkeskog,noesombidrartilenbetydelig
omroting av grunnen. På tross av et eventuelt svinehold
viserpollenanalysenegenereltatdetharværtenbegren-
set bevegelse av pollen i jordlagene, og at de dypestlig-

gende lagene er minst påvirket av pollen fra tidsrommet
etter at  stedet ble brakklagt  i  midten jernalderen  Of.
Svensson i trykk).

I tillegg til prøvematerialet som alt er nevnt, tok vi ut
syv prøver av den brente leiren som var knyttet til ovns-
konstruksjonen. Serien har blitt analysert av Torbj6rn
Brorsson  (2oii)  ved  Kontoret  f6r  Keramiska  Studier,
Landskrona.
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OPPSUMMERING OG DISKUS)ON
Senmesoli€ikum

Vest i utgravningsområdet fremkom et ildsted med sen-
mesolittisk  datering  (cal  BC  62o8-6o6i  (725o±45  BP,

TRa-ii28)). Strukturen var dekket av åkerlag og sterkt
utvasket. Det var anvendt ung furu (Piriws sf!vcsfrjs) som
brensel. Denne aktiviteten-har skjedd en god stund etter
at området lå strandnært of. Henningsmoen ig79), og det
vitner om at innlandsområder tidvis også ble utnyttet i
dette tidsrommet. Det fremkom også et retusjert flint-
stykkeomlagsyvmeterfraildstedet.Deternærliggende
å se flintfunnet og strukturen i sammenheng.

Utviklingen w jordbrukslandskapet i etdre jemalder
Utgravningene på Hørdalsåsen i  2oog  og  2oio frem-
braktesporetterutviklingenietjordbrukslandskapgjen-
nom knapt iooo år. Elementer og en organisering som
bleetablerttidligiførromerskjernalder,virketstrukture-
rendeforjordbruketgjennomhelestedetsintensiveland-
brukshistorie.DetreflateneA,BogA`Bhaddeimidlertid
en forskjelligartet utvikling.

DYRKNINGSFLATE  A

Flate A er en sammenhengende åkerflate som kan ha
målt så mye som 2o ooo m2. Den delen av flate A som
ble gravd ut i 2oog og 2oio, var velryddet for stein på
o,i-o,5 meter, og det fremkom få rydningsrøyser. Flaten
er aldersbestemt ved hjelp av to OSL-analyser til yngre
bronsealder ` førromersk jernalder (86o-i5o f.Kr.) og
ved fem Ci4-dateringer til førromersk jernalder ` eldre
romertid (398 f.Kr.-i26 e.Kr.). Lagets store omfang, det
høye humusinnholdet, høye fosfatverdier og mektig-
heten gir gode holdepunkter for at det er tilført store
mengder gjødsel. Gjødslingen har bidratt til at det har
blitt akkumulert masser over tid, og driften kan derfor
betegnes som en form for moldbruk. Denne type drift
er velkjent fra middelalderkontekster, men i Vest-Norge
er dyrkningsmetoden også kjent fra eldre jernalder O.f.
Myhre 2oo2:i4i). Ved siden av gjødsling er det indika-
sjoner på at området har blitt avsvidd i forbindelse med
rydding. Det er også blitt funnet byggkorn og ubestemt
kornpollen på flate A. I tillegg foreligger det funn av pol-
1en av planter som favoriseres av beitebruk. Det fastslås
derfor at det har foregått en intensiv åkerdrift med dyr-
kingavkornogmulighusdyrholdpåflateAiførromersk

jernalder og deler av eldre romertid, men at det også har
vært perioder med brakklegging og beitebruk.

DYRKNINGSFLATE  8,  OVNEN  OG  FEGATEN

lnnledningsvis i førromersk jernalder ble det etablert et
komplekst åkersystem med minst seks separate parseller

på en flate uten sikre spor etter tidligere aktivitet. Åker-
flatenebleskiltavsteinstrenger,noksåstorerydningsrøy-
ser, en fegate, og partier uten spor etter dyrkning. Det er
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Figur 363:
C14-og OSL-dateringer fra lokalitet 51, Hørdalsåsen. De to eldste OSL-dateringene er delvis utelatt.
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Figur 364:
Relasjoner mellom et utvalg av lag og strukturer fra lokalitet 51. På illustrasjonen oppgis også samtlige C14-og OSL-dateringer, og tidsspennet
for bruk av de ulike flatene er forsøksvis angitt. Kurven som fremstiller OSL-og C14-dateringer, er produsert i Oxcal v. 4.1.7. (Bronk Ramsey
2009).

Illustrasjon: Axel Mjærum.
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Figur 365:
Overordnede trekk ved bruken og utviklingen av lokalitet 51.
Mustrasjori: Axel Mjærum.
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indikasjonerpåatåkerflatenesutformingharblittendret
noe gjennom brukstiden, men den overordnede organi-
seringen har ligget fast i hele driftsperioden.

De ulike flatene hadde 6n til to dyrkningsfaser med
o,o8-o,4metertykkeåkerlag.Gradenavsteinryddingvar
noe varierende, men i hovedsak var stein med en diame-
ter på o,i-o,4 meter i tverrmål fiernet. To av åkerflatene
målte trolig henholdsvis 255 og 36o m2, og utformingen
haristorgradværtstyrtavtopografien,beliggenhetifor-
hold til nærliggende flater og grunnforholdene. Fegaten
fremsto også som et viktig element i dette åkersystemet.
Den bandt flere av de Østlige åkerlappene sammen, og
den ga en mulighet for å lede dyr inn på åkerflatene. I
tillegg har den knyttet åkerdriften sammen med boset-
ningsområdet som lå om lag so meter unna, og førte
dyrenegjennometantattudyrketområdesomlåmellom

gårdstunet og åkerflatene.
Tidspunktet for etableringen av dette dyrkningssys-

temet og fegaten kan delvis bestemmes ut fra Ci4-date-
ringer av gamle  markoverflater som har ligget under
steinkonstruksjonene.Dateringeneavdisselagenestrek-
kersegfremtilmidtiførromerskjernalder(38i-23if.Kr.).
Tilsvarendealdersbestemmelserforeliggerfrastolpehull
knyttet til fegaten. Tre OSL-dateringer av åkerlag på fla-
tenspennerfrayngrebronsealdertileldreromertid,men
syvavdeåtteci4-bestemmelseneavdyrkningsjordfaller
innenfor tidsrommet 383 f.Kr.-85 e.Kr.

Naturvitenskapelige undersøkelser har frembrakt en
rekke detaljer omkring jordbruksaktiviteten. På flere av

parsellene har trekull og brent grunn blitt tolket som
spor etter avsviing av åkerflatene. På alle åkerflatene er
det også sikre holdepunkter for gjødsling. Enkelte av
åkerlagene er tykke og akkumulert over tid, og de har
vært tilført store mengder organisk materiale. Innblan-
dingavbrentsand,småstykkeravtrekullogbrentkorn
taler for at husholdningsavfall har blitt  anvendt ved
denne jordforbedringen. Fegaten har blitt benyttet til å
frakte husholdningsavfall ned fra boplassområdet, og
noe av avfallet har blitt lagret i enden av fegaten, før det
harblittspreddpåjordene.Pollenundersøkelserindike-
rervidereatdetvarskogiområdetføråkeretableringen,
at det har vært dyrket korn da flate 8 var i bruk, at det
har blitt beitet i området, og de taler for at løv har blitt
anvendt som vinterf6r. I tillegg underbygger disse prø-
vene at området har blitt avsvidd, og at flatene har blitt
intensivt gjødslet.

Deyngstelageneifegatenersværtrikepåhusdyrgjød-
sel, og de er trolig dannet som et resultat av et intensivt
dyrehold. Dette samsvarer med at spor etter husdyrhold
forsegler deler av åkerlagene på tre av dyrkningsflatene.
Påflate82eråkerendekketavetsværtgjødselriktlagsom
er direkte relatert til fegaten, en mulig f6ringsplass for
husdyr ble påvist på flate 85, og på flate 86 ble det påvist
et humusrikt topplag som kan ha blitt dannet ved beite-
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drift. Den siste bruksfasen i fegaten er aldersbestemt til

yngre romertid ; folkevandringstid, noe som grovt sett
sammenfaller med de daterte sporene etter avsviing og
steinrydding på flate 8. Dateringen fra bruken av fegaten
stemmerogsådelvisoverensmedaktivitetenpåflateA;B,
og med de yngste aldersbestemmelsene fra det nærlig-

gende bosetningsområdet.
Det var gjennomgående få bosetningsspor i utgrav-

ningsområdet.  På  flate   8  fremkom  imidlertid  en
omfattende ovnskonstruksjon. I den sentrale delen av
strukturenvardetenvarmepåvirketleirepakningmedet
tverrmål på om lag to meter, og en stor, varmepåvirket,

jordfaststein.Konstruksjonenbleanvendtvedforholds-
vis lave temperaturer (3oo-4oo °C). Omkring ovnsom-
rådet var det etablert en 8,5 x 4,5 meter stor, oppbygd

platting med stein. Plattingen antas å ha utgjort gulvet i
en bygning. Konstruksjonen knyttes til jordbruksvirk-
somheten på flate 8, og har fått sprikende dateringer
innenfor rammene av eldre jernalder.  Det foreligger
ikke sikre holdepunkter for en funksjonsbestemmelse
av ovnen, men det foreslås at den kan ha blitt benyttet
til baking eller tørking. Det kan også være en mulig for-
bindelse mellom ovnen og en kvernstein som fremkom

på flaten A`B.
Resultatene fra utgravningene i 2oog og 2oio viser

at det tidligere bildet av hele eller deler av flate 8 bør
revurderes, spesielt på bakgrunn av parsellene som ble

påvist. Rydningsrøyser i forbindelse med åkerparseller
erikkevanlige(Grenigg7:i36),menhellerikkeunike.De
har i enkelte tilfeller fremkommet på svenske rydnings-
røysfelt og i  Sørvest-Norge  (se også Myhre  2oo2:i39;
Pedersen og /6nsson 2oo3:6o; Soltvedt et al. 2oo7:iio).

Det at kombinasjonen av røyser og parseller er sjeldne,
kan ha sin bakgrunn i regionale forskjeller. Erfaringene
fra Hørdalsåsen viser imidlertid at metodevalget også
har stor betydning for påvisningen  av parsellering.  I
de svenske utgravningene har man ofte benyttet seg
av metoder som minner om dem som ble anvendt på
Hørdalsåsen på ig8o-tallet, der en grundig overflatere-

gistrering i stor grad har blitt kombinert med sjaktgrav-
ning (se f.eks. Widgren 2oo3). Dette skiller seg noe fra
Hørdalsåsen i 2oog;2oio, hvor åkersporene i utstrakt

grad ble dokumentert gjennom en lagvis fjerning av de
kulturpåvirkede lagene. Det kan også nevnes at teigene

på Hørdalsåsen har likheter med terrengtilpassede, ure-
gelmessige parseller, slik man kjenner dem fra forhisto-
riske og historiske åkersystemer i sverige (Gren igg7:98,
ii3-ii5).Dennetypeåkersystemererofteutenrydnings-
røyser,menflateneeristedetavgrensetavsteinstrenger,
terrassekanter og voller.

DYRKNINGSFLATE  A;B

Ved utgravningen fremkom et utvasket åkerlag som
dekket deler av flate A og flate B. Denne flate A`B repre-
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senterer de yngste sporene etter åkerdrift på lokali-
teten, og åkeren tilknyttet denne driftsfasen har med
stor sannsynlighet vært gjødslet. I tillegg fremkom en
halv over- eller underligger til en dreiekvern i toppen
av dyrkningslaget. To prøver av trekull har blitt alders-
bestemt til romertid`folkevandringstid. Dateringene
sammenfaller med de yngste aldersbestemmelsene av
fegaten på flate 8 og tidsbestemmelsen av den yngste
bosetningsfasen på høydedraget nord for området. Det
er derfor rimelig å se disse tre elementene i en sam-
menheng.  Pollenanalysene taler imidlertid for at det
har foregått noe omroting av åkerflaten etter at den ble
brakklagt. Denne påvirkningen kan være et resultat av
at det har blitt holdt svin i skogsområdet i middelalder
eller nyere tid.

ET  N¥TT  BLIKK  PÅ  HØRDALSÅSEN

På ig8o-tallet og ved registreringene i 2oo5 ble de[ pri-
oritert å fremskaffe en helhetlig oversikt over det om
lag 4o ooo-5o ooo m2 store fossile åkerlandskapet på
Hørdalsåsen (Pedersen iggo; Iversen et al. 2oo7). Dette

overordnede perspektivet på Hørdalsåsen er godt egnet
til å utfylle de mer intensive undersøkelsene av en min-
dre del av Hørdalsåsen i 2oog og 2oio. Samtidig med-
fører de ulike perspektivene at resultatene ikke er fullt
ut sammenlignbare, og utviklingen som ble observert i
2oog;2oio,erikkeutenvidereoverførbartilrestenavdet
fossile åkerlandskapet på Hørdalsåsen.

Den  tidligere  oppdelingen  av  Hørdalsåsen  i  to
vesensforskjellige  hovedområder  (flate  A  og  8)  ble

ytterligere underbygget i  2oog og 2oio. Den hervæ-
rende forståelsen av flate A som spor etter svært inten-
siv åkerdrift samsvarer også svært godt med tidligere
tolkninger  av flaten  (Pedersen  iggo:57).  Forståelsen
av flate 8 som spor etter en temmelig ekstensiv drift
står imidlertid ikke fast, og flate A`B som delvis over-
skred todelingen av Hørdalsåsen, har tidligere ikke blitt
nevnt.

Pedersen (iggo:57) antar at det har foregått eksten-
siv dyrkning med minimal steinrydding i førromersk

jernalder.  Det  fremkom  få  spor  etter en  slik innle-
dende  ekstensiv fase  innenfor utgravningsområdet.
Materialet viser tvert om at åkerdriften ble etablert i et
skogsområde i løpet av svært kort tid -i første del av
førromersk jernalder. Den planmessige inndelingen i
ulike  åkerparseller,  storstilt  steinrydding  og  omfat-
tende gjødsling viser også entydig at åkerdriften har
vært intensiv helt fra begynnelsen. De nylig avsluttede
utgravningene taler også i stor grad for en samtidig-
het mellom flate A og flate 8, noe som på et overord-
net  plan  samsvarer  med  Vestfold  fylkeskommunes
tolkninger (Iversen et al.  2oo7:55-62). Selv om denne
hovedstrukturen med to flater har ligget fast gjennom
hele driftsperioden, har det imidlertid blitt foretatt en
rekke endringer i driften gjennom områdets brukstid.
Sluttdateringene fra 2oog;2oio til folkevandringstid
samsvarer til sist svært godt med tidligere oppfatnin-

ger (Pedersen iggo:57), og alle arkeologiske data viser
at høydedraget ble langt mer ekstensivt utnyttet i yngre

jernalder og middelalder.

KATAI.OG

Axel M/.æmm og Chrjsti¢n Løchseri RødsrLtd

C57471`1-63

Materialet fra utgravningssesongen 2009, i hovedsak fra
flate A og den vestlige delen av flate 8.

1) Halvdel av rund håndkvcrri`dreiekvern i kvartsholdig,

grovkornet bergart. Steinen har en nær plan over-og
underside, hvorav en av sidene er tydelig nedslitt.
Sidekantene er noe ujevne. Hullet i kvernsteinen
har en nær dobbelkonisk form. Det er ikke rester
etter noen festeanordning til håndtak på den bevarte
delen av gjenstanden. Må!: Hullets diam.: 5,3 cm. L:

42, cm. H: 8,5 cm. Funnet på overflaten i det fossile
dyrkningslaget i overgangen mellom flate A og flate
8.

2) Ett lejrk4rskår av godt brent, finmagret gods.
Overflatene er forvitret. Stl: 2,1  cm. Stt: 0,7 cm.

Vekf: 1,8 g. Funnet i toppen av dyrkningslag
1510019.

3) Stort cwsjøg i flint med steil kantretusj langs sidekan-
tene og i distalpartiet. Stykket er nær halvsirkelformet
og har forholdsvis regelmessig form. L: 5,8 cm. 8:
2,7 cm. Funnet i fossilt dyrkningslag 1510031.

4) To stykker av br€nt !cin€. Vckt: 6,5 g. Fra overgangen

mellomdefossiledyrkningslagene1510017og1510019.

5-6) Utgår.
7-10) Makrofossilprøver.
11-12)Utgår.
13-33)Makrofossilprøver.
34) Utgår.
35-36) Pollenprøver.
37-38) Utgår.
39) Pollenprøve.
40-50) Prøver, j ordmikromorfologi.
51-5 5) Prøver, ømet. /ord til OSL-datering.
56-63)Prøver,amet.7ordtiljordkjemiskeogjordfysiske

analyser.
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C57673|1-63
Funn og prøver fra ovn (1510106).

1 ) Prøve med ca. 20 stykker av btiefit lctre. Vckt: 22, 3 g. Fra

lag med brent leire 1510033.

2) Tre stykker av brettt !cjre. Vckt: 19,2 g. Fra ildsted

1510149.

3-4) Kullprøve.
5 ) Makrofossilprøve.
6-8) Utgår.
9-11)Makrofossilprøver.
12)Utgår.
13) Makrofossilprøve.
14-16) Utgår.
17) Makrofossilprøve.
18-19) Utgår.
20)  Pollenprøve.
21-23) Prøve, jordmikromorfologi. Analysert. Fra lag

medbrentleirel510033,prøvenr.2510148.
24) Utgår.
25) Prøver, annet. /ord til OSL-datering.
26-28) Utgår.
29-30) Prøver, annet. /ordkjemiske og jordfysiske

analyser.
31)Utgår.

32) Prøver, annet. /ordkj emiske og jordfysiske analyser.

57674|1-115

Funn og prøver fra utgravningssesongen 2010, hovedsa-
kelig fra de østlige delene av flate 8.

1) Sterkt korrodert fragment av Lik/.erit gjenstand av

jern. Stykket er hvelvet og har flere bruddflater. Mål..
Stt: 0,7 cm. Stm: 2,4 cm. Fra dyrkningslag 1510175.

Funnet ved hjelp av metallsøker. Gjenstanden er tapt.
2) Utgår.
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3)  Kullprøve.
4-6) Utgår.
7-9) Makrofossilprøver.
10) Utgår.
11-12)Makrofossilprøve.
13-20) Utgår.
21-23)Makrofossilprøver.
24) Utgår.
25-32) Makrofossilprøver.
33) Utgår.
34-40) Makrofossilprøver.
41-42) Utgår.
43-50) Makrofossilprøver.
51-52)Utgår.
5 3-54) Makrofossilprøver.
55-56) Utgår.
57-59)Makrofossilprøver.
60) Utgår.
61-6 3) Makrofossilprøver.
64) Utgår.
6 5-66) Pollenprøver.
67-71)Utgår.
72) Pollenprøve.
74-76) Prøver, j ordmikromorfologi.
7 7-78) Utgår.
79-91)Prøver,jordmikromorfologi.
92-100) Utgår.
101-103) Prøver, annet. /ord til OSL-dateringer.
104) Prøve, annet. /ord til jordkjemiske og jordfysiske

analyser.
105) Utgår.

106) Prøve, annet. /ord til jordkjemiske og jordfysiske
analyser.

107) Utgår.
108-115) 8 prøver, annet. /ord til jordkjemiske og

j ordfysiske analyser.



Beite, dyrkning og kokegroper i
bronsealder, eldre jernalder og
tidlig ny tid på Fevang nordre
og Solli (1ok. 53 og 54)

Ljne Grjndkåsø, KultLirhjstorjsk mwscum, Urtjversjtetet j Oslo

MED  BIDRAG  (OSL-DATERINGER)  AV  MARKUS  FUCHS,  UNIVERSITÅT  BAYREUTH

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Undersøkelsen av lokalitetene 53 og 54 fant sted i perio-
den 2. juni-4. august 2oio. Det ble lagt ned til sammen
i58 dagsverk i felt, ii på lokalitet  53  og i47 på lokalitet

54 (Grindkåsa 2oiia). Lokalitet 53 lå på Solli 22`i, hvor
tunet på gården ligger 3oo meter mot vest. Lokalitet 54
lå knappe i5 meter sør for lokalitet 53, på Fevang nordre
2i;i2.Tunetherliggeromkring2oometermotnordnord-
vest. Lokalitetene lå i sandefjord kommune.

IfølgeAskeladdenbledettidligpåig7o-talletregistrert
tre gravhauger og en rydningsrøys på lokalitet 54. Under
fylkeskommunens registrering ble det registrert ytter-
ligere 6n gravhaug, 6n rydningsrøys og tre hulveirester
som ble tolket som tilhørende det samme veifaret. Det ble
ogsåregistrerttofossileåkrepåstedet.Lokalitetenfikkid
ioo385 i Askeladden (Iversen et al. 2oo7:i6i-i63).

Lokalitet 54 dekker et areal på omkring ii ooo m2, men
en del av den ligger utenfor planområdet. Utgravningene
i 2oio omfattet derfor bare deler av lokaliteten, og regis-
trerte gravhauger, rydningsrøyser, deler av en fossil åker
og deler av hulvei er regulert til bevaring. Det som da
skulle undersøkes, var et areal på knappe 6ooo m2 hvor
det var registrert en fossil åker og to hulveiløp. Det viste
segimidlertidrasktatderegistrertehulveiløpenevarmin-
dre,naturligeforsenkningeriterrenget.Enoverflateregis-
treringavklartederimotatdetlårydningsrøysersomikke
tidligere har vært påvist på området. Etter som undersø-
kelsen skred frem, ble det avdekket til sammen åtte ryd-
ningsrøyser,sekskokegroperognimindrestrukturerhvis
funksjon man ikke har kunnet bestemme. Over hele den

undersøkte lokaliteten lå fossile lag med spor etter dyrk-
ningogbeite.Aktivitetssporeneerdatertfraeldrebronse-
aldertilovergangenmellomeldreogyngreromertid.Det
bleogsåpåvistsporetterytterligereenfasemeddyrkning
og beite. Denne har strukket seg fra overgangen mellom
senmiddelalderogtidlignytidogopptili6oo-ellermuli-

gensi7oo-tallet.Stedetharikkeværtdyrketimodernetid.
Ved Vestfold fylkeskommunes registrering ble lokalitet

53 definert gjennom påvisningen av to kokegroper. Den
fikk id ioo384 i Askeladden (Iversen et al. 2oo7:i6i). I løpet

avundersøkelsenbledetavdekketytterligeretokokegroper
itilleggtiltostrukturersombleavskrevet.Kokegropeneer
Ci4-datert til romertid. Lokaliteten lå i en moderne åker.

Funn og prøver fra undersøkelsene er katalogisert
som C5765i og C57652.

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI
Deundersøkteområdenelånærmestienlitendalgangdan-
netavRaetsomstrekkersegoppovermotøst,ogetskogbe-
vokst bergdrag i vest. Landskapet åpner seg mot sør, hvor
det er preget avjordbruk, spredte gårder og Ei8. Området
erlokalisertiutkantenavgårdenFevangnordreslikgårds-

grenseneridag;tunetpågårdenliggeromkring2oometer
mot sørøst. Tunet på Solli ligger knappe 3oo meter mot
vest,påmotsattsideavdetskogbevokstebergdraget.

Den undersøkte delen av lokalitet 54 lå i en østsørøst-
vendt skråning som strekker seg opp fra bunnen av dal-

gangen mot bergdraget, fra 87 til 95 moh. Skråningen har
en største helling på 25 grader. Området var tett bevokst
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Figur 366a:
Oversikt over landskapet rundt de undersøkte lokalitetene Flybilde som viser lokalitet 54 sentralt i bildet. Lokalitet 53 er på dette tidspunkt
ikke avdekket, men lå på jordet direkte nordnordvest for lokalitet 54. I bakre del av begge bilder ses lokalitet 51 på Hørdalsåsen som også er
undersøkt i forbindelse med E 18-prosjektet Gulli-Langåker. Bildet er tatt mot nordnordvest.
Foto.. Tom Hcibrceri.
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Figur 366b:
Ortofoto av lokalitet 53 og 54 og landskapet rundt.
Jllustrøs/on: Tonc Wiksfrøm.
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medløv-ogbarskogførundersøkelsentoktil.Bartrærne
var planteskog. Tvers over området løper det en traktor-
vei, og mot nord ligger et øst-vest-orientert steingjerde
fra  nyere  tid.  Gjerdet  markerer skillet  mellom  de  to
bruksenhetene som lokalitetene lå på, og lå i den nordre

grensen til 1okalitet 54.Undergrunnen på den undersøkte
delen av lokalitet 54 består av sand i den nordligste delen
og siltblandet leire på resten. På lokalitet 53 er det også
siltblandet leire i undergrunnen.

Lokalitet 53 og en del av lokalitet 54 lå på gnr. 9oi8,
bnr. i, som er grunneiendom ervervet i forbindelse med
anleggelse av ny tras6 for Ei8. I denne sammenheng er
imidlertid tidligere gårdsnavn og bruksnummer brukt.

KULTURHISTORISK KONTEKST
DeundersøktelokalitetenelåiutkantenavFevanggrenda,
somharværtetsentraltområdeijernalder.Langstoppen
av Raet er det her bevart en rekke gravhauger og påvist
omfattende spor etter åkerbruk i romertid og folkevan-
dringstid (Pedersen iggo). Et søk i KHM, 01dsaksamlin-

gens gjenstandsbase viser også at en rekke gjenstander
som dateres fra yngre steinalder til vikingtid, er innkom-
met fra området. Ingen av disse kommer imidlertid fra
bruksnumrene hvor lokalitetene 53 og 54 lå.

UNDERSØKELSEN
Metode
Lokalitet 53 1å i dyrket mark, og undersøkelsesmetoden
var maskinell flateavdekking ¢.f. Løken et al. igg6). Mat-

jordlaget ble fjernet ved hjelp av gravemaskin med en
bred og flat skuffe, og undergrunnen fortløpende renset
frem ved bruk av krafser. Det ble avdekket io45 m2, og
lagt ned ii dagsverk i felt.

Den delen av lokalitet 54 som skulle undersøkes, besto
i sin helhet av fossile, kulturpåvirkede lag. Her ble det inn-
ledningsvisutførtenoverflateregistreringførdetvedhjelp
av gravemaskin ble gravd sjakter hvor profiler ble renset
fremogdokumentert.Firesjakterbleplassertjevntfordelt

pålokaliteten.Trebleplassertslikatdeblegravdgjennom
rydningsrøyser.Sjaktenevarierteilengdefraiitil35meter.

Tabell 54:   Kulturminner som ligger i en radius av en knapp kilometer fra de undersøkte lokalitetene.

AskezÆddefi JD

100365

12239

100383

61905??

31949

79730

31950

79729

51667

61903

71793

79725

61900

51660

K«lturmi»rLe

Dyrkningsspor og kokegroper

Gravhaug, dyrkningsspor og boplasspor

Dyrkningsspor og boplasspor

Tre gravrøyser og en gravhaug

To gravrøyser

En gravhaug

En gravrøys

Fevangnordre21`12

En gravhaug

Fem gravhauger

En gravhaug og en røys

1 7 gravhauger`gravrøyser og fire steinlegninger

Gårdsanlegg bestående av fossile åkre, åkerter-
rasser (åkerreiner), steingjerder, rydningsrøy-
ser, røyser og gravrøyser. Til sammen er det
registrert nærmere 210 enkeltminner.

Fem gravrøyser

Bosetningsspor

Geil

Gå,d

Alflieim 65`7

45'23

Hørdalen 23`11

Haagan 22;5

Solli 22'1

Haug 23;31

Solstuen 21|79 og
Fevang nordre 21`12

En gravrøys

Fevangnordre21`12

Myre23|9

Folvik 21`60

Fevang nordre 21`32, 34

Fevang nordre 21`28, 32

med flere

Fevang søndre 20`1

Fevang søndre 20;4

Fevang søndre 20`1

Kommentør

Lokalitet 49 (Iversen et al. 2007:149).

Regulert til bevaring.

Lokalitet 50, undersøkt i regi av E18-

prosjektet sommeren 2010 (Mjærum 2011b).

Lokalitet 51, undersøkt i regi av E18-

prosjektet sommeren 2010 og 2011
(Mjærum 2010c, 2011c).

Ligger på toppen av bergdraget som de
undersøkte lokalitetene lå inn mot.

Lokalitet 56 (Iversen et al. 2007:165).

Regulert til bevaring.

Lokalitet 57 (Iversen et al. 2007:166).

Regulert til bevaring.
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Pålokalitet54låfleregravminnerdirekteutenforområ-
det som skulle undersøkes, mens det var påvist kokegro-

per på lokalitet 53. Potensialet for ytterligere strukturer
som ikke var synlige på markoverflaten på lokalitet 54,
ble derfor vurdert som stort. For å undersøkte dette ble
det foretatt en mindre flateavdekking på to områder. Det
ene nær gravhauger sør på lokaliteten. Det andre lå helt
nordpålokaliteten,påetområdehvorterrengetflaternoe
ut, og strekker seg mot lokalitet 53. Til sammen ble det
avdekket i32o m2, i gjennomsnitt 26,7 per dagsverk. Det
lave avdekkingstempoet var en følge av at avdekkingen
foregikkinyligfeltskog.Detblederforsjaktetrundt,mel-
lom og under stubber med utstrakte rotsystemer.

Alleobservertestrukturerblemarkertogdigitaltmålt
inn. Et representativt utvalg ble deretter dokumentert i

plan og profil gjennom fotografering og tegning. De
Øvrige er beskrevet i plan. Sjaktprofiler ble også digitalt
målt inn og dokumentert. Det ble lagt ned til sammen
i58 dagsverk i felt, ii på lokalitet 53 og i47 på lokalitet 54.

Fra lokalitet 53 ble det samlet inn 7 makrofossilprøver
og4kullprøver.Fralokalitet54omfatterprøvematerialet

75 makrofossilprøve, i7 trekullprøver, 44 pollenprøver, 37
mikromorfologiprøver og i4 prøver til OSL-datering.

Kildckrjtikk
Høydeforskjellen i dalsiden på lokalitet 54 var opptil 7
meter, med en helling på opptil 25 grader. Hellingen har
medført en stor grad av vanngjennomstrømming og
dermed utvasking av lag. Vannerosjon har også sammen
med dyrkningsaktiviteter og beite ført til redeponering
og akkumulering av masser. Dette var til en viss grad
synlig med det blotte Øye i den lavereliggende delen av
det undersøkte området, men hoveddelen av de eroderte
massene har trolig havnet helt i bunnen av skrånin-

gen som i dag ligger på motsatt side av Ei8, og utenfor
området som  skulle undersøkes.  Her er det nå åker,
men dyrkningsakkumulasj on fra tidligere perioder kan
være bevart under matjorden Of. Greve et al. iggg:22). I
mikromorfologiske analyser fra lag forskjellige steder på
lokaliteten er det også påvist spor av erosjonsprosesser,
solifluksjon Oordsig) og kolluvier Viklund et al. i trykk).

Natiwjtenskøp
Naturvitenskapelige analyser har vært helt sentrale for
tolkningen av lokalitet 54. For eventuelt å kunne fange
opp ulike bruksfaser og dyrkningsmetoder er materiale
fra forskjellig lag og kontekster, spredt over hele lokali-
teten, analysert. Til sammen er det utført 44 arkeobota-
niske, 44 jordkjemiske og -fysiske, 36 vedanatomiske og
i6 mikromorfologiske analyser. Viktig har også datering
av materiale fra forskjellige kontekster vært. Det er utført

46Ci4-dateringerogi2dateringervedhjelpavosL-meto-
den.Tiltrossforatdetbleundersøktomfattendesporetter
forhistorisk beite og dyrkning, er det ikke utført pollena-

nalyser. Dette var en følge av at prosjektets begrensede
antall pollenprøver var prioritert brukt på andre lokalite-
ter. Informasjon om vegetasjon i området har imidlertid
i stor grad blitt fanget opp i det arkeobotaniske og veda-
natomiskematerialet,menpollenavkornvilleytterligere
kunne ha belyst dyrkningsintensitet på stedet.

Analysene av det arkeobotaniske materialet indikerer
atområdethargjennomgåttgjentatteomgangermedryd-
ding og avsviing awegetasj on, og at det hovedsakelig har
blitt brukt til f6rsanking og beite, men at dyrkning også
har funnet sted (Viklund et al. i trykk). De vedanatomiske
analysene viser rester av en ung eikeskog med en under-
skog av hassel, hvor også andre arter inngikk (Mikkelsen
ogBartholinitrykk).Trekulletsomeranalysert,kommer
bådefrakulturpåvirkedelagogfrakokegroper.Detreflek-
terervegetasjoniområdet,menogsåhvilkettrevirkesom
har vært det foretrukne materialet i kokegropene.

EnkelteCi4-dateringerhargittmesolitikum,og6nhar

gitt yngre steinalder. Det var imidlertid ingen indikasjo-
nerpåaktivitetpåstedetidisseperiodene,ogdateringene
representerte ganske sikkert naturlige hendelser som for
eksempelskogbranner.DeØvrigedateringeneindikererat
områdetførstegangbleryddetomkringåri3oof.Kr.,ogat
detharværtmerellermindresammenhengendeaktivitet

på stedet til overgangen mellom eldre og yngre romertid.
Da synes det å ha blitt forlatt. in datering har så vist spor
etter aktivitet sent i vikingtid, mens flere tyder på ytterli-

gereenaktivitetsfasefraovergangenmellomsenmiddelal-
derogtidlignytidoginnpåi6oo-ogmuligensi7oo-tallet.

OSL-datering måler når mineraler i jordlag sist ble
utsatt  for  sollys.  Mineralene  må  utsettes  for  en  viss
mengde dagslys for at de skal «nullstilles», og daterer
derfor typisk erosjonsprosesser (Fuchs og Lang 2ooga).
I mange tilfeller er det menneskelig aktivitet som fører
til erosjon, og ikke minst har dette vært tilfellet på loka-
1itet  54 hvor avsviing,  dyrkning og beite har medført

gjentatte erosjonsprosesser og akkumulasjon av masser
i den lavereliggende delen av skråningen. Sammen med
Ci4-dateringer er OSL-analyser derfor et viktig redskap
for tolkninger av forskjellige aktivitetsfaser, og det er
utført i2 slike fra forskjellige lag på lokalitet 54 (Fuchs
2oii). Disse har gitt varierende aldre, men sammenfal-
ler i stor grad med Ci4-dateringene. De har også fanget
opp flere erosjonsprosesser i mesolittisk tid. I 6n prøve
indikerte analysen at materialet hadde vært eksponert
for lys i to omganger. Det var klart at materialet hadde

gjennomgått en erosjonsprosess i mesolitikum, men det
var også indikasjoner på at det i mindre grad hadde vært
eksponert for lys en gang i bronsealder (BT-924). Dette
tyderpåenmindreerosjonsprosessogmenneskeligakti-
vitet i denne perioden (muntlig meddelelse fra Markus
Fuchs). Som beskrevet ovenfor har Ci4-dateringer vist
at området først ble ryddet i eldre bronsealder, og det er
sannsynligvis denne aktiviteten som her er fanget opp.
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Figur 367:
De undersøkte områdene med påviste strukturer og dokumenterte profiler.
mustrasjon:Tor\ewikstrøm.

Figur 368:
Flateavdekking i «skog». I bakkant ses profil 3. I bildet Evelina )ohansson.

Foto..EI8-pros/ck{c{.
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Tabell 55:  C14-dateringer fra undersøkelsene. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.

Løb.td.               J+øverLr.

TRa-1924         2530001

TRa-1925          25 30003

TRa-1926          25 30011

UBA-18571       2540019

UBA-18189      2540020

TRa-2525          2540023

UBA-18190     2540024

TRa-1928         2540025

UBA-18193     2540046

TRa-2529         2540148

TRa-2530          2540151

UBA-17543      2540145

UBA-17544      2540161

UBA-18200      2540149

UBA-18201      2540152

UBA-18202      2540160

UBA-18203      2540165

UBA-18206      2540190

TRa-2528         2540136

UBA-17542      2540138

UBA-18194     2540076

UBA-18195      2540077

UBA-18204     2540180

UBA-18205      2540181

UBA-18444     2540180

UBA-18573      2540137

UBA-18443      2540131

UBA-18572      2540131

UBA-18198      2540132

UBA-17541      2540106

TRa-1930         2540036

TRa-1931          2540044

TRa-2526         2540084

TRa-1932          2540045

UBA-17540     2540060

Struh-
twrw.|        Totkring|
profilnr.      konukst

1530006     Kokegrop

1530002     Kokegrop

1530003      Kokegrop

Profill         Lag4

Profill         Lagl0

Profill          Lag3

Profill         Lag4

Profill         Lags

Profill         Lag6

Profil2         Lagl0

Profil2         Lag4.1

Profil2          Lag6.3

Profil2         Lag6.2

Profil2         Lag3

Profil2         Lag6

Profil2         Lag6,1

Profil2         Lag6.1

Profil2         Lag5

Profil3         Lag7

Profil3         Lagll

Profil3         Lagl3

Profil3         Lagl7

Profil3         Lagl6

Profil3         Lag4

Profil3         Lagl6

Profil3         Lag9

Profil4        Lag3

Profil4         Lag3

Profil4         Lag4.

Profil6         Lag2

1540001      Kokegrop

1540002      Kokegrop

1540002      Lag3

1540003      Kullflekk

1540004     Udefinert

TRa-1934         2540049      1540013      Kokegrop

TRa-1933         2540047      1540014      Kokegrop

TRa-1935          2540051      1540014      Kokegrop

TRa-1936         2540068      1540015      Kokegrop

TRa-1937         2540089      1540009      Kokegrop

TRa-2527         2540092      1540009     Kokegrop

TRa-1929         2540035      1540010      Kokegrop

UBA-18191      2540039      1541011      Udefinert

UBA-18192      2540042      1541004      Udefinert

TRa-1927         2540003      1541501      Rot

Prøvem4teriøle

Eik (Qwercus sp.). Egenalder S  5 år.

Bjørk (BetLt!ø sp.). Egenalder S  10 år.

Or (A!nus sp.). Egenalder s 5 år.

Bjørk (Bctul4). Egenalder S  10 år.

Osp (Popw!us sp.). Egenalder 2  5 år.

Einer Uunjperus). Egenalder S  10 år.

Osp (Popu!ws sp.). Egenalder s  30 år.

Hassel (Cov!Lts). Kvist med en årring.

Hassel (Cov!us øvclløriø). Egenalder S  15 år.

Einer ULtnjpc"s). Egenalder 2  15 år.

Hassel (CopJhs). Egenalder s  10 år.

Hasselnøttskall  (Co7IwS).

Hasselnøttskall (Co7lus).

Hassel (Coy!us 4vcljøriø). Egenalder S  10 år.

Hassel (Coylus 4vell4nø). Egenalder s  15 år.

Hassel (Cov!us ¢vc]]ariø). Egenalder s  15 år.

Or (Alnws sp.). Egenalder S 5 år.

Ask (Fmxinws exce!sjor). Egenalder s  5 år.

Hassel (Covltw;). Egenalder 2  15 år.

Hasselnøttskall (Cory!ws).

Hassel (Co7ylus 4vell4ttø). Egenalder s  10 år.

Hassel (CoviLÆ 4vc!14nø). Egenalder S  15 år.

Hassel (CoDJjus 4ve!Iønø). Egenalder S  15 år.

Hassel (Corylus 4w!]ønø). Egenalder s  10 år.

Bøk (Føgt/s). Egenalder 2  15 år.

Osp (Populus). Egenalder 2  30 år.

Bøk (F¢gus,.

Eik  (QuercLts).

Lønn (Accr sp.). Egenalder s  15 år.

Hasselnøttskall (Coty!us).

Selje`vier (Sølix). Kvist, egenalder ubestembar.

Halles (Coy!us øveHcm4). Egenalder S  10 år

Hassel (Covjt4S).

Hassel (Cov[LLs). Kvist, egenalder ubestembar.

Korn (Cere4Ijø jndcf.).

Hassel  (CovlLLs).

Hassel (Copt!us).

Hassel (Cory}us).

Hassel (Co]yltÅs). Kvist med bark, 6 årringer.

Eik (Qwercus). Kvist, egenalder ubestembar.

Einer UtJrijpc"s).

Hassel (Coylus 4vc![anø). Egenalder s  10 år.

Or (Alnus sp.) Egenalder S  5 år.

Hassel (Covlus avellønø). Egenalder S  15 år.

Slåpetorn (Prttnus sp.). Egenalder S 15 år.

C14-

datertng

1940±35

1800±35

1810±35

2097±25

1878±19

320±30

2026±21

2235±35

2974±23

270±30

255±30

3041±29

2446±29

2183+22

2509±26

2279±22

2128±21

1766±19

2250±30

8534±36

2378±24

4675±26

2535±20

2880±22

337±25

8247±38

336±29

2394±29

2379±21

2347±27

1835±35

1860±35

2665±45

1765±35

2448±26

2550±35

2890±40

2880±35

2105±35

1830±40

1070±30

2205±35

1848±29

2845±22

200±30

KalibTert alder
1 sigma|OSL-
datertng

AD23-120

AD137-253

AD137-242

167-61BC

AD79-135

AD 1518-1640

49BC-AD4

380-211BC

1261-1132BC

AD1525-1664

AD15 32-1797

1378-1266BC

735-416BC

352-199BC

767-555BC

395-263BC

199-113BC

AD238-322

386-233BC

7590-7550BC

504-397BC

3516-3374BC

789-596BC

1112-1013BC

AD1494-1632

7336-7186BC

AD1492-1633

510-402BC

503-397BC

414-386BC

AD133-222

AD89-214

893-796BC

AD229-335

736-416BC

798-595BC

1129-1005BC

1119-1008BC

176-57BC

AD134-230

AD903-1016

359-205BC

AD129-215

1041~944BC

AD1660-1952

Katibi.ert
alder 2 stgma

37BC-AD130

AD127-334

AD92-327

191-48BC

AD73-214

AD 1482-1646

93BC49AD

390-203BC

129 5-1124BC

AD1515-1952

AD1521-1954

1403-1214BC

753"8BC

359-176BC

786-539BC

399-233BC

343-60BC

AD219-340

394-207BC

7597-7533BC

504-397BC

3620-3369BC

794-553BC

1130-979BC

AD1475-1639

7452-7090BC

AD1475-1640

726-397BC

514-396BC

541-381BC

AD81-253

AD75-236

912-786BC

AD138~381

752-409BC

804-544BC

1251-938BC

1195-934BC

345-41BC

AD80-318

AD895-1021

382-186BC

AD85-237

111-923BC

AD1646-1955
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3,C   Date Pro lag  17   BT-924 +R  Date Pro 3, ag  11  (UBA-17542)

R  Date Pro 3, ag 9 (UBA-18573) ±
C   Date Pro 3' ag 4   BT-928 .+R   Date Pro 3' ag  17  (UBA-18195)
C  Date Pro 1' ag  13 (BT-934)
C  Date Pro 3'2, ag  17   BT-924 +R  Date Pro ag 6,3 (UBA-17543)
C   Date Proi 2,1, ag 5 (BT-929) +

+      å-

R  Date Pro ag 6 (UBA-18193)
R  Date Pro 3,2'4'3.2'2'2`1, ag 4 (UBA-18205) +
R   Date Pro ag 3 (TRa-2526) +
C   Date Pro ag 2 (BT-927)
R-Date Pro ag  16  (UB-18204) qt-
C  Date Pro ag 6,3 (BT-930)
R-Date Pro ag 6 (UBA-18201 ) L
R  Date Pro ag 6,2 (UBA-17544) d
C  Date Pro ag  3 (BT-931 )
C   Date Pro 1,4,4,3'6,2'3,1,2,2.1,1,1.2'3.4'1.6'2'2, ag 4 (BT-933) ++R  Date Pro ag 3 (UBA-18572)
R  Date Pro ag 4 (UBA-18198)
R   Date Pro ag  13  (UBA-18194) +
R  Date Pro ag  2  (UBA-17541 ) +b+t,
R  Date Pro ag 6,1  (UBA-18202)
R  Date Pro ag 7 (TRa-2528)
R  Date Pro ag 8 (TRa-1928)
R  Date Pro ag 3 (UBA-18200)
R  Date Pro ag 6,1  (UBA-18203)
R  Date Pro ag 4 (UBA-18571 )
R  Date Pro ag 4 (UBA-18190)
R  Date Pro ag  10 (UBA-18189)
R   Date Pro ag 5 (UBA-18206)
R  Date Pro ag  16 (UBA-18444)
R   Date Pro ag 3 (UBA-18443) F
R   Date Pro ag 3 (TRa-2525) +
R   Date Pro ag  2 (UBA-18196) +
R   Date Pl.o ag  1 0 (TRa-2529) tL.
R  Date Pro ag 4,1  (TRa-2530) Br.
Sum

15000                                                         10000                                                           5000                                                  1 calBC/1 calAD

Kalibrert datering (calBC/calAD)

Figur 369:
Kalibrerte C14-dateringer og OSL-dateringer fra lokalitetene 53 og 54. C14-dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.
lllustrasjon: Line Grir\dkåsa.

R_Date 1540014, kokegrop rRa-1933)
R_Date 1540014, kokegrop (TRa-1935)
R_Date 1541004,  ukjent funksjon (UBA-18192)
R_Date 1540013,  kokegrop (TRa-1934)
R_Date 1540004,  iikjent funksjon (UBA-17540)
R_Date  1540010,  kokegrop (TRa-1929)
R_Date  1540015, kokegrop (TRa-1936)
R_Date  1530006, kokegrop (TRa-1924)
R_Date  1540002, kokegrop (TRa-1931 )
R_Date  1541011,  ukjent funksjon  (UBA-18191 )
R_Date 1540001, kokegrop fl.Ra-1930)
R_Date 1540009, kokegrop (TRa-1937)
R_Date 1530003, kokegrop (TRa-1926)
R_Date 1530002, kokegrop (TRa-1925)
R_Date 1540003,  kumekk (TRa-1932)
R_Date 1540009, kokegrop (TRa-2527)
R   Date  1541501.  rot

3000                      2500                      2000                      1500                      1000                       500             1 calBC/1 calAD            501                        1001

Kalibrert daterina /calBC/calAD\

Figur 370:
Kalibrerte C14-dateringer fra kokegroper og nedgravninger med ukjent funksjon på lokalitetene 53 og 54. Dateringene er kalibrert ved hjelp av
Oxcal 4.1.

JIILtstrøs/.on.. Linc  Grindkås4.
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Figur371:
Den undersøkte delen av lokalitet 54 lå mot bunnen av en dalside. Her er en av rydningsrøysene som ble påvist, renset frem (profiltegninger fra
samme rydningsrøys ses i profilene 5 og 6 under). Bildet er tatt not nordnordøst.
Foto..E18-prosj.ektct.
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Tabell 56:   OSL-dateringer fra lokalitet 54.

Lab.td.                             Ptøve".

BT-923                                    2540061

BT-924                                   2540062

2540115

2540116

2540123

2540124

2540164

2540167

2540168

2540169

2540170

2540171

Kontebs€                           O SL-datering

Lag l3                                    2,67±0,27

Lag l7                                    8,98±0,903,7±0,90

Lag9

Lag 1 1

La82

La83

La84

La85

10,10±0,96

11,80±1,18

2,62±0,25

6,79±0,81

3,15±0,59

2,53±0,26

Lag 6,3                                     2,41±0,23

Lag 3                                         8,91±2,06

Lag 4                                        2,31±0,23

Lag 4                                        3,86±0,43

AlderfKr.

930-390 f.Kr.

7870-6070 f.
Kr.2590-790f.Kr.

9050-7130 f.Kr.

10970-8610f.Kr.

860-360 f.Kr.

5590-3970f.Kr.

17 30-5 50 f.Kr.

780-260 f.Kr.

6 30-170 f.Kr.

8960-4840 f.Kr.

5 30-70 f.Kr.

2280-1420 f. Kr.

SPOR ETTER DYRKNING 0G BEITE FRA
BRONSEALDER-ELDRE TERNALDER OG
SEN MIDDELALDER-TIDLIG NY TID
Den delen av lokalitet 54 som ble undersøkt, dekket et
areal på 6ooo m2.  Det lå i en  Øst-sørøstvendt dalside
med gode solforhold. Her smelter snøen tidlig om våren,
og stedet må ha vært godt egnet for å få en god og tidlig
avling. Området var da også i sin helhet dekket av fos-
sile lag som viste spor etter dyrkning og beite. Overfla-
teregistreringer utført i løpet av undersøkelsen, samt av
fylkeskommunen, har vist at samme aktiviteter ganske
sikkert har funnet sted på den resterende delen av lokali-
teten som er regulert til bevaring. Aktivitetsområdet har
derfor opprinnelig dekket et areal på minst ii ooo m2.

I følgende tabeller presenteres en oversikt over doku-
menterte  profiler  med  morfologiske  lagbeskrivelser,
spor etter kulturpåvirkning, dateringer og tolkninger.
Tolkninger er en sammenstilling av feltobservasjoner og
resultater av naturvitenskapelige analyser of. Viklund et
al. i trykk). Fra enkelte lag er det ikke utført naturviten-
skapelige analyser, og under utgravningen ble det heller
ikke observert for eksempel trekull, som ville ha vært en
indikasjonpåkulturpåvirkning.Detteermarkertmeden
strekitabellene.Basertpåobservasjoneravstratigrafiske
forhold og lagenes morfologi er noen av disse likevel tol-
ket som spor etter dyrkning og beite.

For å komme nærmere en forståelse av de kulturpå-
virkede lagenes alder og hvor intensivt området har vært
utnyttet, er det utført en serie med dateringer på mate-
rialefraforskjelligelag.Femavdissehargittmesolitikum
og 6n yngre steinalder, og har ganske sikkert fanget opp
skogbranner og naturlige erosjonsprosesser. Det daterte
materiale kom fra profilene i, 3 og 5, og dermed fra profi-
lersomvarplassertspredtpålokaliteten(BT-924,BT-928,
BT-932, UBA-i7542, UBA-isig5 og UBA-i8573).

26i6

Fleredateringerfralagsomharvistsporetterdyrkning
og beite, indikerer at området for første gang ble ryddet
og avsvidd i eldre bronsealder. Tre OSL-dateringer har gitt
forholdsvissammenfallendedateringertildenneperioden,
og viser spor etter erosjonsprosesser som trolig har vært
en følge av at vegetasjonen ble fjernet og området dyrket
opp. Dateringene har imidlertid et vidt spenn, og strekker
seg tilbake til yngre steinalder og ned i yngre bronsealder

(BT-924, BT-929, BT-934). in Ci4-datering utført på et for-
kullet hasselnøttskall fra lag 6.3 i profil 2 har gitt kalibrert
alder i378-i266  BC  (UBA-i7543), og denne snevrer den
eldste fasen inn til tiden omkring år i3oo e.Kr. De Øvrige
ig Ci4-dateringer og 4 0SL-dateringer fra forskjellige lag
tyder på en regelmessig bruk av området fra dette tids-

punktet,gjennomyngrebronsealder,førromerskjernalder
og opp i romertid. Den yngste dateringen som viser spor
etterdennemerellermindresammenhengendebruken,er
utførtpåtrekullavaskfralag5iprofil2,oghargittkalibrert
alderAD238-322(UBA-i82o6).Dateringeneindikererder-
med en mer eller mindre sammenhengende aktivitetsfase
som strekker seg over en periode på ca. i6oo år, Området
synes å ha blitt forlatt i eldre romertid.

Ingenobservasjonerellerdateringertyderpåaktivitetpå
stedetidenresterendedelenavjernalder.Sentivikingtidhar
imidlertidenci4-dateringigjenfangetoppaktivitet.Denne
bleutførtpåtrekullaveinerfrafyllagetienavkokegropene

på lokalitet 54, og ga kalibrert alder AD 9o3-ioi6 (TRa-
2527).Trekullaveikfrakullagetidensammekokegropener
imidlertid datert til eldre romertid, og viser at kokegropen
ble anlagt da (TRa-ig37). De to dateringene viser derfor at
kokegropenganskesikkertmåhaståttåpenetteratdenvar
brukt og forlatt; trekull fra vikingtid ville ellers ikke kunne
haendtoppimassensomdenvarfyltmed.Selvomdetikke
kanbestemmeshvilkenaktivitetsomfantstedivikingtid,er
dateringenlikevelinteressantfordidenviseratkokegropen
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Figur 372:
Oversikt over profil 1. Bildet er tatt mot sørsørøst.
Foto..EI8-pros/.ckcct.
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Figur 373:
Profil  1  med lagtolkninger.

/!Iusms/.on.. Tonc Wikstrøm og Lme Grindkåsø.
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Tabell 57:  Oversikt over lag i profil 1. Oversikten er en sammenstilling av feltobservasjoner og resultater av naturvitenskapelige analyser.
Manglende nummer i rekkefølgen er brukt på torv, podsol, spor etter røtter`trestubber samt moderne lag og undergrunn.

Prof it l:      Morfbtogi

Løg 3             Silt, humus.
Mørkbrungul.

Lflg 4             Silt, humus.

Brungul.

L4g 5            Silt, humus.
Mørkebrun.

Løg 6             Silt, humus.
Mørk brungrå.

I.4g s            Humus, silt.
Gråsvart.

Løg l 0          Kompakt
silt ` humus.
Gråsvart.

Påvjste spor etter k«lt«rpåvirkftiftg

Trekullfrag m enter, brente mineraler,

gjødsel.

Trekullfragmenter, gjødsel (?).

Trekullfragmenter.

Trekullfragmenter.

Trekullrik jord, trekullfragmenter,
brente mineraler`steiner, brent leire,

gjødsel, ett gjødselsfragment fra ett
plantespisende dyr, in situ kolluvie.
Mulig spor etter et vognhjul eller en ard
i overgangen til lag 13.

L4g]3          Silt.Rødbrun.       Trekullfragmenter.

Løgl4          Humus,silt.            -
Mørkgråbrun.

C14-datertng.
Kaftbrert alder 1 sigma

AD1515-1645 (TRa-

2525)

49BC-AD4 (UBA-

18190,167-61 BC

(UBA-18571)

1261-1132BC (UBA-

18193)

AD79-135 (UBA-

18189)

OSL-datering      Totkrrimg

630-170 f.Kr.         Dyrkning`beite, rydding;

(BT-9 31)                    avsviing. Kolluvie.

8960-4840 f.          Rydding, avsviing,beite`
Kr.(BT-9 32)              dyrkning (?).

5 30-70 f.Kr.

(BT-933)

Spor etter kjøring med
traktor.

Gammel markoverflate,
spor etter rydding;
avsviing.

Fegate, dyretråkk,
dyrkning, beite.

2280-1420 f.       Rydding`avsviing.
Kr. (BT-934)

Moderne dyrkningslag.
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Figur 374:
Oversikts- og detaljbilde fra profil 2. På det siste er både podsol-profil og kulturpåvirkede lag tydelig. I forkant ses også en steinsatt
dreneringsgrøft som beskrives nærmere nedenfor.
Foto..  E ] 8-prosjcktet.
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Figur 3 75:
Profil 2 med lagtolkninger.
Jllustrøs/on; Torw Wikstrøt7'i og LjrM Grindkåsa.
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Tabell 58:   Oversikt over lag i profil 2. Oversikten er en sammenstilling av feltobservasjoner og resultater av naturvitenskapelige analyser.
Manglende nummer i rekkefølgen er brukt på torv, podsol, spor etter røtter`trestubber samt moderne lag og undergrunn.

Profil2:     Morfttogi

Lag 3             Silt, sand,

humus. Brungrå.

Lag 4            Silt, sand, humus,

grus. Brungrå.

L4g4.I         Silt,humus,sand,

grus. Brungrå.

L4g 5             Silt, sand, grus.

Gul.

L4g 6            Silt, sand, grus,

humus. Brun.

Løg6.I         Silt,sand,grus,

humus. Mørke-
brun.

L¢g6.2        Silt,sand,grus,

humus. Brun.

L4g6.3         Sand,silt,små

steiner. Brun.

Løg7.]         Leire,sand,grus.

Rødbrun.

Løg7.2         Leire,silt,grus.

Brun.

L4g7.3         Silt,sand,leire,

grus. Lys brun.

Løg8.2         Sand.Grå.

L4gI0         Kompaktsilt,
sand, humus.
Svart.

Påriste spor etteT
kutcurpåvirkring

Trekullfragmenter.

Trekullfragme n ter, brente
mineraler, gjødsel.

Trekullfragmenter.

Trekullfragmenter, brente
mineraler, gjødsel.

Trekullfragmenter.

Trekullfragmenter.

Trekullfragmenter.

Trekullfragmenter, brente
mineraler.

Trekullfragmenter, brente
mineraler.

Trekullfragmenter, brente
mineraler.

Trekullfragmenter.

C14-dateringKalibreTt
Øwer i Sigm4

352-199BC(UBA-18200)

AD1645-1665(TRa-2530)

AD238-322 (UBA-18206)

BC767-555 (UBA-18201)

395-263BC (UBA-18202),

199-113BC (UBA-18203)

735-416BC(UBA-17544)

OSL-datering                      Tothring

Rydding`avsviing,
beite`dyrkning.

Rydding`avsviing,
beite`dyrkning.

Rydding;avsviing,
beite`dyrkning.

1730-550 f.Kr. (BT-929)       Rydding;avsviing,

beite`dyrkning.

Rydding;avsviing,
Beite;dyrkning,
solifluksjon.

Rydding`avsviing,
beite|dyrkning.

Rydding`avsviing,
beite`dyrkning.

1378-1266BC (UBA-17543)       780-260 f.Kr. (BT-930)           Rydding|avsviing.

Kolluvie.

Rydding`avsviing.

AD1640-1660fl`Ra-2529)

Rydding`avsviing.

Rydding`avsviing.
Kolluvie.

Rydding;avsviing,
solifluksjon.

Rydding|avsviing,
beite`dyrkning. In
situ k
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Figur 376:
Øverst: Et utsnitt av profil 3, mens Evelina )ohansson tar mikromorfologiprøver fra samme profil nederst. Bildene er tatt mot nordnordvest.
Foto;E]8-pros/.ekfe{.
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Figur 377:
Profil  3 med lagtolkninger.
J[ !us[røs/.ori; Toric Wikstrm.

274



t}fLITF_,   D¥RKNlr\Tl=   li=ici    Roltl=l=+Rlil'.[=1t    (!,oK.    5  -T,1)(;    5+)

Tabell 59:  Oversikt over lag i profil 3. Oversikten er en sammenstilling av feltobservasjoner og resultater av naturvitenskapelige analyser.
Manglende nummer i rekkefølgen er brukt på torv, podsol, spor etter røtter`trestubber samt moderne lag og undergrunn.

Hof il3:    Mo+kigi

l,øg 4          Sand, silt, grus, små-
stein. Rødbrun.

L4g 7           Sand, silt. Brunrød.

Løg s           Silt, sand. Mørkebrun.

L4g 9           Humus, sand, silt.

Mørk rødbrun.

L4gI]         Sand,silt.Mørk

gråbrun.

L4g 12         Sand,silt.Mørkebrun.

L4g13         Sand,grovsand.
Brunrød.

Løgl6         Sand,silt,humus.
Brun.

Løg17        Sand,silt,grus,
humus.Mørk rødbrun.

Påviste spor etter bu\t"-
påririntng
Trekullfragmenter, brent
sand og mineraler i den øvre
delen av laget.

Trekullfragmenter.

Trekullfragmenter.

Trekullfragmenter.

Trekull fragm enter, mulige
forkullede fragmenter av løv,
brente steiner, bringebærfrø.

Trekullfragmenter, brent
sand og mineraler.

Trekullfragmenter.

C14-da.eringKahbrert
atder 1 sigma

1112-1013 BC (UBA-

18205)

380-205 BC URa-2528)

7336-7186 BC (UBA-

18573)

7590-7550 BC (UBA-

17542)

504-397BC(UBA-18194)

789-596 BC(UBA-18204),

AD1494-16 32 (UBA-

18444)

3516-3374BC(UBA-18195)

OSI.-d4terinLg         Tolkmjrig

5590-3970 f.Kr.      Rydding`avsviing,

(BT-928)

9050-7130 f.Kr.

(BT-925)

10970-8610f.

Kr. (BT-926)

930-390 f.Kr.

(BT-923)

ildsteder`kokegroper.

Rydding`avsviing,
ildsteder`kokegroper.

Trolig rydding|avsvi-
ing, ildsteder`kokegro -

per. Kolluvie.

Rydding`avsviing,

ildsteder`kokegroper.

Rydding|avsviing,
ildsteder;kokegroper.

Beite;dyrkning.

Rydding;avsviing,
ildsteder`kokegroper.

Rydding`avsviing,
ildsteder`kokegroper.

7870-6070 f.Kr.      Rydding`avsviing,
2590-790 f.Kr.        ildsteder`kokegroper.

(BT-924)
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Figur 378:
Oversikt over profil 6 med to rydningsrøyser. Bildet er tatt mot nordvest.
Foto: E18-prosjektet.
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Figur 379:
Profil  6 med lagtolkninger.
JI [ustr4s/.on: Tom3 Wjkstrøm.
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Tabell 60:  Oversikt over lag i profil 6. Oversikten er en sammenstilling av feltobservasjoner og resultater av naturvitenskapelige analyser. Lag 1
var torv og podsol.

Båviste spor etter                                                                                           OSI. -
Prof il 6..    Morfiotogi                                        ku:lturpåvirirring        C14-datering Katibrert atder l sigi'm             datering        Tlotkring

Løg 2           Humusblandet silt, sand, grus      Trekullfragmenter,      AD134-230 (UBA-17541), AD1524-1646       -                        Dyrkning`beite.
og småsteiner. Brun.                         bringebærfrø.                (UBA-18196)

Løg 3           Svakt humusblandet silt med        -                                                                                                                                                               Dyrkning`beite.
mye småstein. Rødbrun.

måhaståttåpeniflerehundreåretteratdenvarbrukt.Som
detvilblibeskrevetnedenfor,varallekokegroperpåloka-
litet54dekketavlagsomertolketsomsporetterdyrkning,
beite og erosjon, og dateringen viser at derme kokegropen
tidligst kan ha blitt begravd sent i vikingtid. Dette styrker
tolkningenomatområdetbleforlattieldreromertid.

Sent i middelalder, eller mer sannsynlig i tidlig ny tid,
har så fem Ci4-dateringer fra kulturpåvirkede lag fanget
opp det som ganske sikkert har vært en ny rydningsfase.
Dateringene strekker seg fra omkring år i5oo og opp til
ca. i65o, 6n strekker seg til sent i7oo-tall (TRa-2525, TRa-
2529, TRa-253o, UBA-i843, UBA-i844). Nær 3ooo år etter

at området for første gang ble ryddet og omkring i3oo år
etter at det ble forlatt, ble det altså tatt i bruk igjen, og

ganske sikkert med samme formål som første gang det
ble ryddet, det vil si beite og dyrkning. Det er også sann-
synligatdeteridenneaktivitetsfasenatkokegropensom
ble anlagt i eldre romertid, men med trekull fra vikingtid
i fyllmassen, endelig har blitt begravd.

Hvor langt opp i nyere tid området har blitt brukt, er
usikkert. Det var imidlertid velutviklede podsolprofiler
over hele det undersøkte området. Fullt utviklede pod-
solprofiler er i stor grad avhengig av lokale jordforhold,
og kan dannes i løpet av en periode fra noen få hundre
til tusen eller et par tusen år. I de forholdsvis næringsrike
sandjordarteneisøndrevestfolderdetlikevelsannsynlig
at det tar minst 5oo år å utvikle en tydelig podsolprofil

(Sørensen 2ooo:ii). Som et dateringsverktøy er podsol-
profilerlikevelkildekritiskvanskelige,mendetyderpåat
aktivitetsfasenvedovergangentilnyeretidharværtkort.

Itilleggtilåpåviseaktivitetsfaserhardateringervistati
flerelagvardetresteravmaterialefraforskjelligeperioder.
I lag i6 fra profil 3 foreligger for eksempel to dateringer til
henholdsvis yngre bronsealder og sen middelalder ` tidlig
ny tid (UBA-i82o4, UBA-i8444). Ci4-dateringer og OSL-
dateringer fra samme lag er stedvis sammenfallende, for
eksempel i lag i3 i profil 3, men kan også ha forskjellige
aldre. Dette er for eksempel tilfellet for lag 3 i profil i hvor
enci4-dateringhargittsenmiddelalder`tidlignytid(Tra-
2525), mens en osL-datering har gitt yngre bronsealder `
førromersk jernalder (BT-93i). Det ligger i dette ingen
selvmotsigelser,derimotvistedetsporettergjentattefaser
medavsviing,dyrking,beiteogikkeminsterosjonsproses-
sersomharførttilatmasserharblittomrotetogblandet.

Det arkeobotaniske materialet fra de kulturpåvirkede
lagene er variert, og domineres av bringebærfrø (RLibus
jdøews), gran (Pjcc¢ øbics) og hasselnøttskall (Co7!ws ¢vel-

!ø7tø). Fra typiske engplanter, som også indikerer beite,
finnes starr (Cørex sp.), blåkoll (P"fieHø vwlg¢rjs), jonsok-

koll (A/.ugø sp.), myrhatt (Poteritj]lø sp.), smalkjempe (P!ørt-

tago lanceolata). Det finnes også einer Uuniperus commurris)

som trives på beiteland. Indikatorer på dyrkning finnes i
enkelte frø av meldestokk (Chcriopodjum 4!bum), pengeurt

(TWøspj  øri;crisc),  tungras  (Po}ygormm  4vjcLil4re)  samt ett
kornfragment (Ccre¢!jø idcrif). Det forholdsvis høye antal-
letbrentefrøogarteriprøveneindikerergjentattrydding
av området gjennom avsviing. Mikromorfologiske samt

jordkjemiskeog-fysiskeanalyserharvistsporettergjød-
sel i lagene. Det var ingen bosetningsindikatorer i mate-
rialet, og Karin Viklund, /ohan Linderholm og Richard
Macphail konkluderer med at områdets hovedfunksjon
har vært eng med beite og sanking av f6r, og at denne
regelmessig har blitt avsvidd for å stimulere plantevekst.
De mener likevel at det også har blitt dyrket på stedet,
men i mindre omfang og trolig på områdets minst bratte
steder (Viklund et al. i trykk).

I det forhistoriske landbruket, og for så vidt også i det
historiske,harskogenblittintensivtutnyttettilf6rsanking
ved styving og innsamling av greiner og løv, og den veda-
natomiskeanalysenavtrekullfraundersøkelsenharvistat
skogeniområdetharværtgodtegnettildette.Deteriden-
tifisert til sammen ii treslag hvor eik (QwerctJs) var oftest
forekommende, fulgt av hassel  (CorylLis), bjørk (BetLtlø),
vier`selje (Sciljx), osp (Populus), bøk (Føgi/s), or (AhLts), ask

(Fn"jriLLs) og einer ULirijpcms). Til slutt fantes også ett enkelt
fragment av henholdsvis lønn (Acer) og trollhegg (Fmn-

git!¢).Detgenerellebildetpekermotutnyttelsenavenung
eikeskog med en underskog av hassel hvor også andre
arter inngikk (Mikkelsen og Bartholin i trykk).

I et dyrkningslag som lå under en av rydningsrøysene

på den søndre delen av lokalitet 54, ble det funnet et kera-
mikkskår (C57576 5 2`i). Det er av eldre jernalder-karakter,

ogkommerfraetsåkaltkoke-ellerforrådskarof.Bøeig3i).

En f tgate euer dyretråkk
1 den lavereliggende delen av profil i ble det registrert et
lag bestående av kompakt, siltblandet humus (1ag io).
Trekull av osp fra laget er Ci4-datert med kalibrert alder
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AD79-i35 (UBA-isi89), det vil si eldre romertid og den
senere delen av den eldste aktivitetsfasen på stedet.

Det sterke innslaget av humus gjorde at laget skilte seg
fra de Øvrige kulturpåvirkede lagene på lokaliteten, og en
analyse av en mikromorfologisk prøve har identifisert en
trekullrik masse med fragmenter av brent leire, brente
mineraler`steiner,gjødselogetintaktgjødselsfragmentfra
et plantespisende dyr. Det er også identifisert det som kan
ha vært spor etter et vognhjul eller en ard. Basert på disse
opplysningene har Richard Macphail tolket laget som
resteravenfegateelleretdyretråkkviklundetal.itrykk).

At det har ligget en fegate i dette beite-og dyrknings-
landskapet, synes svært sannsynlig. Den har ligget i den
nedre delen av skråningen, der hvor terrenget så vidt
begynner å flate noe ut. Lag av denne typen ble imidler-
tid ikke observert andre steder, og tolkninger rundt hvor
den har gått fra og ledet til, er vanskelig. Det må likevel
bemerkes at laget som viste spor etter fegaten eller dyre-
tråkket, lå på samme sted som en moderne traktorvei.
Denne gikk på skrå tvers over det undersøkte området,
og inn i skogen i sørøst hvor det ligger gravminner. En
moderne traktorvei sier selvfølgelig ingenting om hvor
en fegate har vært plassert for flere hundre år siden, men
den fulgte terrenget på en naturlig måte, og kan være en
indikasjonpåhvordanmanenkeltbevegersegiområdet.

Det er utført en datering fra fegaten som viste spor
etter aktivitet i eldre romertid. Som beskrevet ovenfor
har imidlertid området vært brukt til fehold og beite
fra eldre bronsealder og frem til denne perioden. Det er
derfor svært sannsynlig at fegaten har vært i bruk lenger
tilbake i tid enn hva dateringen viser til.

Kokegroperfrabronsealder,fiørromersk

/.erfi4lder og romertjd
Nordøst og sørvest for et mindre, fuktig søkk i terrenget
mellom de to undersøkte lokalitetene ble det avdekket
rester av ii kokegroper. Det er mulig at ytterligere koke-

groper ligger eller har ligget også vest og øst for søkket,
men disse områdene ligger henholdsvis utenfor planom-
rådet og i dagens tras6 til Ei8.

Kokegropene nordøst for søkket (1ok.  53) fremkom
under et moderne dyrkningslag, mens kokegropene i
sørvest (1ok. 54) lå i kulturpåvirkede lag med spor etter
avsviing, dyrkning og beite, og erosjonsprosesser. Top-

pen av kokegropene var derfor fjernet ved disse aktivi-
tetene.  Kokegropene på lokalitet  54 1å direkte  øst for

profil3,ogkunnerelaterestilkulturpåvirkedelagidenne.
Lagene var opptil omkring 3o cm tykke over de bevarte
kokegropbunnene, som også så vidt var skåret ned i ste-
rile masser i undergrunnen. Som beskrevet ovenfor var
lageneetresultatavdyrkningogbeite,avsattoverenperi-
odepåomkringi6ooår,fraeldrebronsealdertilovergan-

gen mellom eldre og yngre romertid. I tillegg har aktivitet
vedovergangentilnytidpåvirketlagene.Destratigrafiske
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forholdenevisteatkulturpåvirkedelagalleredevaravsatt
da kokegropene ble anlagt, men at det også var aktivitet

på stedet etter dette.
Kokegropenehaddeennoevarierendebevaringsgrad,

fra bare trekullag til kokegroper med trekull, skj ørbrente
steiner og fyllag. Spor etter 6n kokegrop ble registrert i
form en konsentrasjon av io delvis knuste, skjørbrente
steinersomlådirekteundertorv-oghumuslagetpåloka-
1itet 54, og over kulturpåvirkede lag. Mellom og rundt
steinsamlingen lå det et lag av brunsvart, kullblandet
humus. Dette laget strakte seg også ned til og inn mel-
1om steinene i en nærliggende rydningsrøys. De stratigra-
fiske forholdene indikerte at de skjørbrente steinene og
det kullblandete laget rundt dem var spor etter aktivitet
som hadde funnet sted etter at de kulturpåvirkede lagene
var avsatt, og som beskrevet ovenfor har dateringer vist
at den yngste fasen som disse lagene var spor etter, fant
sted i tidlig ny tid. En Ci4-datering utført på trekull av
hassel samlet inn mellom steinene har imidlertid gitt
kalibrert alder AD 359-2o5 (TRa-ig29). Dette viser at de
skjørbrente steinene og laget med trekull må ha vært
rester av en kokegrop som har blitt forstyrret og gravd
opp, sannsynligvis i forbindelse med den yngste aktivi-
tetsfasen på stedet.

Kokegropenes  plassering  innenfor  et  forholdsvis
avgrensetområde,ogogsåplasseringenlangsdetfuktige
søkketiterrenget,syntesåindikereatdevarsporetteren
mer eller mindre samtidig aktivitet. Ci4-dateringer har
imidlertid vist at dette i mindre grad har vært tilfellet. To
av kokegropene, som kan ha vært samtidige, ble anlagt
mot slutten av eldre bronsealder (TRa-ig33, TRa-ig35).
Envarsporetteraktivitetiyngrebronsealder(TRa-ig34),
og to var fra førromersk jernalder (TRa-ig29, TRa-ig36).
Seks av kokegropene er til slutt datert til romertid. Disse
omfattet alle som lå nord for det fuktige søkket, og 6n
sør (TRa-ig24, TRa-ig25, TRa-ig26, Tra-ig3o, TRa-ig3i,

TRa-ig37).

Somovenforbeskrevethartodateringervistatihvertfall
6navdeyngstekokegropeneharståttlengeåpenetteratden
var brukt. Dateringene kommer fra en kokegrop hvor det
varbevartnoefyllmasse.indateringbleutførtpåtrekullav
eikfratrekullagetibunnenavgropen.Dengakalibrertalder
ADi34-23o(TRa-ig37),ogvisteatkokegropenvarfraeldre
eller tidlig yngre romertid. Den andre ble utført på trekull
av einer fra kokegropens fyllmasse. Den ga kalibrert alder
AD 9o3-ioi6 (TRa-2527). Dette indikerer at kokegropen
harblittståendeåpenetteratdenvarbruktogforlatt,ogat
dengradvisoggjennomennaturligprosessharblittfyltav
sekundærtmaterialeoverenperiodepåminst7ooår.

Vi ser dermed at enkelte kokegroper har blitt anlagt

gjennom den lange perioden fra eldre bronsealder til
overgangen mellom eldre og yngre romertid da området
varbeite-ogåkerland.Deflesteharimidlertidblittanlagt
i romertid da disse aktivitetene var i ferd med å opphøre.
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Figur 380:
Nærbilde av profil 1 med spor etter en fegate eller dyretråkk Of. lag 10 i profil 1 ovenfor).
Foto..E]8-pros/.ektet.



|:  |  ,3 -- |1 R ( `E  t=, j  J    h| 'jr   i    ;      t _,- T`  '  i _  L i  .-  f_  <-`t  :\_ i`_T   :\  {¥  E R ,    8 | N D    2

Lokalitet 53 -kokegroper

1530002

EHEEqø-5-
profilBE-

2530011

Figur 381a:
Kokegroper på lokalitet 5 3.
musms/.on.. Tone Wjkstrørri.

= .\ ,, )

1530005

1530006

2530002

Brun til brunsvart, sandblandet
humus med trekullfragmenter og
skjørbrente steiner.

Gråbrun humus med
trekullfragmenter.

Mørk brunrød humusblandet sand med
trekullfragmenter og enkelte steiner.

Brungrå humus-og sandblandet leire.

Moderne plogspor.

Mørkebrun til svart humus-og
trekullblandet sand.

Trekull med enkelte skjørbrente
steiner.

Berg

Trekullfragmenter

Stein

Skjørbrent
stein

Makrofossilprøve

Trekullprøve

1
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Lokalitet 54

1540001

1 540002

2530037       2530036

.T  -1540009 -----
]

1-1540004

Mørk brun til svart silt-og sandblandet humus med trekullfragmenter.

Kulturpåvirket lag. Mørk brun-rød humusholdig sand og silt.

Kulturpåvirket lag. Somlag 2, men noe lysere farge.

Trekull.

Utvasking fra trekullag. Grå til mørk grå siltblandet sand.

Grå til brungrå sand og silt.

Anrikning/utvasking. Rødgrå silt.

Figur 381b:
Kokegroper på lokalitet 54.
J! Iustmsj.ori: Tone Wjkstrøm.

15400013

1540014

154001

1540015

'   -  Opbrinnelig

markoverflate

2540051    2540050

Opprinnelig
harkoverflate

E]   Gråsvart humus.                     2540068                   H   Trekullfragment.
E   Varmepåvirket,lysoransjesandholdigsilt.        []    Stein.

H    Mørkbrun,sand-og siltblandet humus.             ]    Skjørbrent stein.
Effi    Brun humus-og sandblandet silt.                          ES   Trerot.

E]    Torv.                      o      Trekuiiprøve©      Makrofossilprøve
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Figur 382:
Kokegroper på lokalitet 54 fotografert i profil.
Foto.. E ] 8-pros/.cktct.

J\:
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Figur 383:
Stratigrafisk fremstilling av kokegropenes plassering på lokalitet 54. Jevnfør profil 3 for lagbeskrivelser. Matrisen er utarbeidet ved hjelp av
Harris Matrix Composer.
Jilustmsjon: I.ine Grjndkåsø.
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Figur 384:
Rydningsrøysen som er dokumentert i profilene 4 og 5.
Foto:El8-prosjektet.
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Figur 385:
Profiltegning av rydningsrøysen som ses på forrige bilde. Her ses også kulturpåvirkede lag av samme karakter som i øvrige profiler fra lokalitet
54, men med unntak av to C14-dateringer er det ikke utført naturvitenskapelige analyser på materiale fra disse profilene.
JjlLtstrøsjon.. TorM Wikstrøm.
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Figur 386:
En udefinerbar grop hvor et forkullet hasselnøttskall fra fyllaget er C14-datert til BC1041-944 (UBA-18192).
Foto..  E ] 8-pros/.ektc[.
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RYDNINGSRØYSER FRA
MIDDELALDER ; NY TID
Det ble avdekket åtte runde og flate rydningsrøyser som
lå spredt over det undersøkte området på lokalitet 54.
Røysenevardekketavtorvoghumus,ogvarutenpunkt-
brinker. De hadde tverrmål fra to til fem meter, mens
steinene varierte i størrelse fra ca. o,i til en knapp meter.
Særlig i røysene på den sørlige delen av det undersøkte
området lå det en del større steiner.

Et påfallende trekk ved alle rydningsrøysene var at de
lå plassert på og i toppen av kulturpåvirkede lag. Som
beskrevetovenforerdetvistatdenyngstefasensomdisse
var spor etter, fant sted i sen middelalder og tidlig ny tid.
De stratigrafiske forholdene viser derfor at rydningsrøy-
senetidligstskaldaterestildenneperioden,ogtroligskal
de settes i sammenheng med denne aktivitetsfasen.

Mellomsteineneienavrydningsrøysenebledetfunnet
etbryneavsandsteinmedetrektangulærttverrsnitt.Deter
brukketienende,ogtverrsnittetsmalnermotbruddstedet.
Alle fire flater er slipt. Brynet er i2,7 cm langt (C57652;2).

EN STEINSATT DRENERINGSGRØFT
Det hellende terrenget på lokalitet 54 flatet noe ut i den
nedre delen av dalsiden, og her ble det i sjakten til profil i
avdekket en steinsatt dreneringsgrøft. Den lå på tvers av
sjakten, var orientert NNØ-SSV og ble påvist i en lengde
av 4 meter. Grøften var gravd ned i flere akkumulerte og
redeponerte lag, og over den lå det et lag som var spor
etter moderne aktivitet. Grøftens alder kan ikke ende-
lig bestemmes, men det er sannsynlig at den skal settes
i sammenheng med den yngste aktivitetsfasen som fant
sted ved overgangen til og i tidlig ny tid.

Grøftens utstrekning ble ikke undersøkt, men siden
denvaranlagtpåtversavdethellendeterrenget,hardens
funksjon trolig vært å fange opp og lede bort vann som
har rent nedover skråningen. Dette kan indikere at det
har ligget åkerland på nedsiden av grøften som man har
Ønsket å lede vann bort fra.

ØVRIGE STRUKTURER
På den nordre delen av lokalitet 54, i samme område som
det lå kokegroper, ble det undersøkt en liten kullflekk og
en mindre udefinerbar struktur. Trekull av or fra kullflek-
ken er Ci4-datert til igg-ii3 BC (UBA-i82o3).

I et avgrenset område sør på lokalitet 54 ble det under
de kulturpåvirkede lagene avdekket i5 strukturer hvorav
de fleste viste seg å være spor etter vegetasjon. Seks min-
dre, udefinerbare groper er imidlertid tolket som spor
etter menneskelig aktivitet. Enkelte av disse inneholdt
noe stein, men fyllmassen i alle var svært utvasket.

Et forkullet hasselnøttskall fra en av gropene er datert
med kalibrert alder til io4i-944 BC (UBA-isig2), det vil

si overgangen mellom eldre og yngre bronsealder. Tre-
kull av or fra en av de andre er datert til yngre romertid

(kal. AD i29-2i5, UBA-isigi). Dateringene har dermed
vistatgropenevarsporetteraktivitetersomitidharvært
skilt av mer enn tusen år.

GRAVMINNER REGULERT
TIL BEVARING
På den registrerte lokalitet 54 ligger det fire gravminner
som er regulert til bevaring. Tre av disse er jordblandede
røyser med diameter på 7-8 meter, mens den siste er en
stor røys med diameter på 2o-25 meter. I tillegg ligger
det to gravrøyser på toppen av bergdraget som lokalitet

54 ligger i nedkant av, drøye ioo meter unna lokaliteten.
Deterikkeforetattundersøkelseravgravminnene.Deres
aldererderforikkekjent,mendeeraventypesomgene-
relt kan dateres til både bronsealder og jernalder. Under-
søkelsene har vist at området har vært mer eller mindre
kontinuerlig brukt til beite og dyrkning fra eldre bronse-
alder til romertid, og gravminnene kan ha være anlagt
når som helst i denne perioden.

OPPSUMMERING 0G DISKUSTON
Undersøkelsene har påvist omfattende fossile lag med
spor etter beite og åkerbruk. Disse har opprinnelig dek-
ket et areal på minst ii dekar, men bare 6 dekar lå innen-
for planområdet og ble undersøkt i denne sammenheng.
Det ble også påvist en fegate, åtte rydningsrøyser, elleve
kokegroper, en steinsatt dreneringsgrøft og åtte mindre
strukturerhvisfunksjonmanikkeharkunnetbestemme.
Direkte utenfor planområdet ligger det i tillegg fire grav-
minner som er regulert til bevaring.

De  kulturpåvirkede  lagene  lå  i  en  Østsørøstvendt
dalside med en helling på opptil 25 grader. Området er
forholdsvis lunt og skjermet, her smelter snøen tidlig på
våren, og muligheten for å få en tidlig avling er god. Hel-
1ingen har imidlertid medført omfattende erosjonspro-
sesser, og alle lag var i større eller mindre grad påvirket
av dette. Trolig har store deler av dyrkningslagene som
en gang har ligget i dalsiden, erodert bort og blitt akku-
mulertibunnenavdalgangen.Dennelåutenforplanom-
rådet.

Dateringer har vist at den eldste rydningsfasen  på
lokalitetenfantstedomkringåri3oof.Kr.,detvilsiieldre
bronsealder. Etter dette har området vært mer eller min-
dre i sammenhengende bruk frem til overgangen mel-
lom eldre og yngre romertid, da det synes som om det
ble forlatt. Gjennom denne perioden på ca. i6oo år har
dyr beitet, og det har blitt dyrket. Området er igjen blitt
ryddet sent i middelalder eller tidlig ny tid. Denne aktivi-
tetsfasenhartroligikkevartlenge,menrydningsrøysene
ble ganske sikkert anlagt da.

J `` `  -
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Det er påvist rester av gjødsel i dyrkningslagene, noe
som indikerer et intensivt åkerbruk. G/.ødse! er boriderLsgiil[

het det i tidligere tider, og dette henspiller selvfølgelig på

potensialet for Økt produksjon og mulighet for å bygge
opp et Økonomisk overskudd. Ved overgangen mellom

yngre steinalder og eldre bronsealder ble husdyrhold og
åkerbruk en stadig viktigere del av næringsgrunnlaget
i Sør-Norge. Gjennom hele eldre bronsealder foregikk
det en intensivering i åkerbruket, men samtidig har hus-
dyrhold spilt en sentral rolle i Økonomien, (Magnus og
Myhre ig86; Prescott igg3, igg5; Løken igg8a, b; Myhre

2oo2:72-75). Både beiteområder og åkerland har derfor
værtviktigeresurser,oggjødselfradyrharværtessensiell
for intensiveringen i åkerbruket.

Tidvis gjennom hele perioden med åker-og beitebruk
har det blitt anlagt kokegroper på stedet. Kokegroper blir
hovedsakelig tolket som brukt til tilberedelse av mat, og
kokegroper finnes ofte i tilknytning til boplasser. Mindre
kokegropfelt i utmark har imidlertid også blitt tolket som
sporetterdagligdagseaktivitetersomharforegåttienviss
avstand fra selve boplassene. Det har blitt foreslått at disse
kan ha omfattet aktiviteter som innsamling av ved og vin-
terf6rtildyr,jaktogfiske.Deharogsåblitttolketsomspor
etter velorganiserte beitesystemer (Petersson 2oo6:i68-
i69, med videre ref.). Kokegropene kan dermed være en
indikator på at det har ligget en boplass i umiddelbar nær-
het,mendekanogsåtolkesisammenhengmeddyrknings-

og beiteaktivitetene. Kanskje skal de ses i sammenheng
medsosialemarkeringervedvåronnellerhøstonn?

Resultatenefraundersøkelseneharlangtoverstegetde
innledende forventningene, og har gitt informasjon om
beite- og åkerbruk i bronsealder og eldre jernalder. Av
spesiellinteresseeratdetsammeområdetharværtimer
ellermindresammenhengendebrukgjennomenperiode

på omkring i6oo år. Dette indikerer en stabil bosetning
i området gjennom denne perioden. Ved overgangen til

yngreromertidtyderalleobservasjonerpåatområdetså
harblittforlatt.Denneomstruktureringeninntraffsamti-
digmedat«dettredjestorehamskiftet»inorsklandbruks-
historie ble innledet (Myhre 2oo2:i59). I sen romertid og
folkevandringstid vokste folketallet i Norge, og beho-
vet for matproduksjon Økte tilsvarende. Dette har også
vært tilfellet i Vestfold hvor det blant annet på Fevang er
dokumentert en kraftig jordbruksfase i romertid og fol-
kevandringstid (Pedersen iggo). Sett i lys av dette kan det
vanskelig forklares at et område brukt til beite og åker-
bruk gjennom århundrer blir forlatt, men muligens kan
dette ha vært et resultat av en større sosial og strukturell
omorganisering hvor åkerbruket på bestemte områder
ble ytterligere intensivert, mens mindre produktivt og
tungdrevetåkerlandbleforlatt.Uansettvilundersøkelsen
kunne belyse problemstillinger knyttet til bosetning og
romlig organisering av Raet, både i bronsealder og eldre

jernalder.

KATALOG

Køtølog øv Ljne Grjndkåsø og Chrjstjøri Løchsen Rødsrttd

C57651|1-13

Prøver fra lokalitet 5 3.

1-5) Treku!iprøvcr. Unr. 2, 4 og 5. Forbrukt ved analyser.

6-13) M4kro/ossjjprøver Unr. 8, 9, 11, 12, 13 Utgår.

C57652;1-189

Funn og prøver fra lokalitet 54.
Funn og prøver fra rydningsrøyser og fossile lag med
spor etter beite og dyrkning:

1) Ett skår av lcjrkør fra et såkalt koke-eller forrådskar.

Vekt: 3,78 g. Funnet i dyrkningslag under rydningsrøys
1541001.

2) 87yne av sandstein med rektangulært tverrsnitt. Bruk-
ket i en ende. Tverrsnittet smalner mot bruddstedet.
Alle fire flater er slipt.
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Må!.. St!: 12,7 cm. Vekt: 215 g. Funnet mellom steinene i

toppen av rydningsrøys 1541015.

3) Trekullprøve.
4-51)Makrofossilprøver.
52-95) Utgår.
96-13 2) Prøver, jordmikromorfologi.
13 3-146) Prøvcr, øfif%t. ]ord til OSL-dateringer.

Prøver fra kokegroper:

147-156)Trekullprøver.
157-173)Makrofossilprøver.

Prøver fra nedgravninger med ukjent funksjon:

174-179)Trekullprøver.
180-189)Makrofossilprøver.



Kokegrop fra førromersk jernalder
på Klinestad (1ok. 63, 64 og 65)
LjJte Grtndkåsø, KLt!turhjstorjsk muscLim, Urtjversjtctet j Oslo

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Undersøkelsene av lokalitetene 63, 64 og 65 på Klinestad
i5`5 og 7 i sandefiord kommune ble utført i perioden 2.-5.
august 2oio. De undersøkte områdene lå i dyrket mark,
knappe6oometerøstfortunetpåKlinestad.Detbleavdek-
keti34om2oglagtnedi4dagsverkifelt(Grindkåsa2oiid).

Lokalitet 63 var et steingjerde som under Vestfold fyl-
keskommunesregistreringbletolketsomendelvisbevart
fegate og utmarksgjerde. I rapporten antas det at fegaten
trolig har høy alder, og den ble vurdert som et viktig ele-
ment i lesbarheten av det historiske landskapet. Lokalite-
ten fikk id ioo4ii i Askeladden (Iversen et al. 2oo7:63, i72).

Lokalitet 64 ble definert gjennom påvisningen av seks
strukturer. Funksjonen til fem kunne ikke bestemmes,
mens6nbletolketsomenkokegrop.KokegropenbleCi4-
daterttilførromerskjernalder.Ytterligereenci4-datering
fra lokaliteten ga eldre bronsealder, mens to ga nyere tid.
Lokaliteten fikk id ioo 4o5 i Askeladden (ibid. 2oo7:i73).

På lokalitet 65 ble det registrert åtte strukturer. in ble
tolket som bunnen av et ildsted, og 6n som en kokegrop.
Funksjonentildeøvrigestrukturenekunneikkebestem-
mes. Ci4-dateringer fra strukturene ga senneolitikum ;
eldre bronsealder, bronsealder ; førromersk jernalder,
senmiddelalderognyeretid.IAskeladdenfikklokaliteten
id ioo 4o6 (ibid. 2oo7:i74).

Lokalitetene 63, 64 og 65 ble etter registreringene antatt
årepresenteresporettereneldregårdsstrukturiområdet.
Det ble derfor vurdert som sannsynlig at en arkeologisk
undersøkelseavlokalitetenevillekunnebelysestrukturelle
trekk ved Klinestads organisering i tid og rom, og dermed

bidra til forståelsen av gårds- og agrarhistorien i området

(Lønaas 2oog:3i). Det viste seg imidlertid at boplassporene

på lokalitetene var langt mindre omfattende enn antatt. På
lokalitet 64 ble det påvist en kokegrop og flere strukturer
somvistesporetteraktivitetinyeretid.Pålokalitet65bledet
undersøkt et ildsted, også fra nyere tid. Øvrige registrerte
strukturerpålokalitetenvistesegåværevegetasjonsspor.

Undersøkelsen viste at steingjerdet på lokalitet 63 var
fraisoo-eller-mersannsynlig-igoo-tallet.Grevskaps-
kart viser imidlertid at gårdsgrensen det lå, kan spores
tilbake til isii. Grensen ble da markert med et risgjerde,
og dette var ganske sikkert del av en fegate som har ledet
dyr fra innmark til utmark på Klinestad. Det er mulig at
både gårdsgrensen og fegaten vitner om en organisering
av gården og landskapet som strekker seg bakover i tid,
men resultatene fra undersøkelsen kan ikke gi mer kon-
kret informasjon om dette. Under steingjerdet ble det
også avdekket rester av et dyrkningslag. Det kan ikke
bestemmes når dette ble avsatt, men muligens har det
vært dyrket på stedet både i forhistorisk og nyere tid.

Prøver fra undersøkelsen er katalogisert som C57655-

57657.

BELIGGENHET 0G TOPOGRAFI
Lokalitetene lå i noe bølgete slettelandskap med skogs-
områder mot nordvest og Raet som strekker seg oppover
mot Øst, i et område som er preget av jordbruk, bebyg-

gelse og Ei8. Lokalitetene 64 og 65 lå i nedkant av Raet,
mens lokalitet 63 lå nedenfor.
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Undergrunnen  på lokalitetene  64  og  65  består av
morenemassermedgrusblandetsand,mensdenpåloka-
litet 63 består av marin avsetning med siltblandet leire.
Lokalitetene lå fra 89 til 92 meter over havet.

KULTURHISTORISK KONTEKST
Gårdsnavnet Klinestad er et sammensatt navn med stødjr-
endelse, noe som indikerer at gården ble ryddet i viking-
tid (Sandnes 2oo7:33). Landskapet rundt lokalitetene er
også rikt på kulturminner som spesielt viser spor etter
aktivitet i jernalder. I en omkrets på en knapp kilometer
erdetbevarttrettengravhaugerogtogravrøyser,samten
skålgropstein fra bronsealder.

UNDERSØKELSEN
Metode
Lokalitetene64og65låidyrketmark,ogundersøkelsesme-
toden var maskinell flateavdekking Of. Løken et al. igg6).
Matjordlagetblefiernetvedhjelpavgravemaskinmedbred
og flat skuffe, og undergrunnen fortløpende renset frem
ved bruk av krafser. Det ble avdekket til sammen i336 m2

på de to lokalitetene, i gjennomsnitt igi m2 per dagsverk.
Alleobservertestrukturerblemarkertogdigitaltmåltinn.
Etutvalgblederetterdokumentertiplanogprofilgjennom
fotografering og tegning. De Øvrige er beskrevet i plan.

Lokalitet 63 var et steingjerde, og ved hjelp av grave-
maskin ble det lagt et snitt i dette. Den åpnede sjakten
dekketetarealpå6,5m2.Enprofilblederetterrensetfrem
og dokumentert.

Det er samlet inn syv makrofossilprøver og fire kull-

prøver. Ved flottering av makrofossilprøver ble det ruti-
nemessig skilt ut en mindre jordprøve for jordkjemiske
og j ordfysiske analyser.

Kildekritikk
På lokalitetene 64 og 65 var det i undergrunnen flere spor
etter aktivitet i ny og;eller moderne tid. Det var også en
rekke vegetasjonsspor, og flere av Ci4-dateringene som
under registreringen fikk forhistorisk tid, var ganske sik-
kert utført på materiale fra disse.

Naturvitenskap
Av det  innsamlede  prøvematerialet  er  6n  makrofos-
silprøve analysert (Viklund et al. i trykk). Makrofossil-

prøven kom fra et dyrkningslag som fremkom under
steingjerdet på lokalitet 63. Materialet i prøven viste seg å
væresværtsparsomt;detbleidentifisertbaretofrø,ettav
bringebær (RLibus icleøs) og ett av starr (C4rex sp.).

Itilleggertrekullfratreprøverartsbestemt(Mikkelsen
og Bartholin i trykk). Fra dyrkningslaget på lokalitet 63 er
detidentifiserttrekullavor(Alrms),hassel(Cop;lus)ogfuru

(Pjnus). I en struktur som muligens var rester av en kull-
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grop på lokalitet 64, ble det identifisert or (A!nws), bjørk
(BetL[14) og gran (Pjccø), mens ildstedet på lokalitet 65 inne-
holdt trekull av or (A!rms), hassel (CoJylLK) og furu (Pj"s).

Trekull fra fire prøver er Ci4-datert. I tillegg foreligger
todateringerfraregistreringen.Dateringeneharvistspor
etter aktivitet i yngre bronsealder, førromersk jernalder
og i ny tid.

Stetngjerde fra nyere tid og dyrkningslag
med tik/.erit ølder -Jok4]itct 63

Steingjerdet på lokalitet 631igger i dag på eiendomsgren-
sen mellom bruksnumrene 7 og 5 samt 7 og g på Kline-
stad. Det har en samlet lengde på noe over 5oo meter, og
form som en åpen V. Den ene armen strekker seg mot
nordnordvest, og den andre mot sørvest, mens spissen

peker inn mot Eis i øst. Lawegetasjon og løv-og bartrær
vokste tett på og langs gjerdet da undersøkelsen fant sted.

Gjerdet er hovedsakelig bygd opp med store steiner
i bunn. Over disse er det plassert to langsgående rekker
med mindre steiner, med noe fyllstein mellom og over.
De store steinene i bunnen av gjerdet har diameter på
opptil omkring 6n meter, mens steinene over har diame-
ter fra ca. 2o til 5o cm. Gjerdet gir et rufsete inntrykk, og
det er tydelig at det ikke har blitt vedlikeholdt.

Gjerdetmarkerteeteiendomsskillemellomforskjellige
bruk på Klinestad. Det samme skillet er også til stede på

grevskapskart fra isii, men kartet viser at et såkalt ttriis-
gjerde» og ikke et steingjerde markerte eiendomsgren-
sen på dette tidspunktet (for symbolforklaring se Rawert
i793:i5).  Steingjerdet  må  derfor være  anlagt  etter isii.
Observasjonergjortifeltstøtteroppomdennetolkningen;
da gjerdet ble snittet, ble det funnet en glassflaske under
steineneibunnenavgjerdet.Flaskenvarmaskinprodusert
og av klart, gjennomsiktig glass. Den var trolig fra forrige
århundre, eller tidligst slutten av isoo-tallet, og indikerer
indirekte at også gjerdet tidligst er fra denne perioden.
Det kan imidlertid ikke utelukkes at flasken hadde havnet
under steingjerdet i forbindelse med vedlikeholdsarbeid,
og at det dermed er noe eldre. Basert på gjerdets form og
oppbygning vurderes dette likevel som lite sannsynlig, og
detkonkluderesmedatgjerdetblebygdengangpåslutten
av isoo-eller -mer sannsynlig -på igoo-tallet. Steingjer-
det på Klinestad er derfor ikke av forhistorisk dato, men
markerereneiendomsgrensesomsynesåhaholdtsegsta-
bilfraihvertfallbegynnelsenavisoo-talletfremtilvårtid.

Selv om steingjerdet er av nyere dato, ser det ut som
om det ble plassert langs en eiendomsgrense hvor dyr
har blitt ledet til og fra innmark og utmark på Klinestad.
Grevskapskartfraisiiviser,sombeskrevetovenfor,atdet
tidligerelåetrisgjerdederhvorsteingjerdetliggeridag.På

grevskapskarteterdetitilleggmarkertytterligereeneien-
domsgrense rett mot sør. Denne grensen har delvis vært
markertmedetsteingjerdeogdelvisetrisgjerde,beggeer
forlengstfjernet.Ietområdesomlederøstoverfratunet`
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Tabell 61 :  Oversikt over bevarte kulturminner i nærområdet til de undersøkte lokalitetene.

Asbetadden id Beskriveke                    Gånd

En gravhaug                   Klinestad l 5`5

En gravhaug                   Klinestad l 5`38

To gravrøyser                Hotvedt lille l 6`19

En gravrøys                     Hotvedt lille l6`19

Skålgropstein                 Hotvedt lille l6; 19

En gravhaug                    Klinestad l 5`5

En gravrøys                   Granum l4`12

Fire gravhauger             Granum l4`12

En gravhaug                  Granum l4`12

En gravhaug                  Granum l4`12

En gra.vhaug                  Granum l4`12

En gravhaug                   Granum l 4`12

Tabell 62:  C14-dateringer fra undersøkelsene.

Lab.id.             Prøvenr.                  St"kt".ri:r.    Totkning

UBA-17545      2630001                    4630001           Dyrkningslag

UBA-18445      2630001                     4630001           Dyrkningslag

TRa-1938         2640004                   1640003           Ukjent funk-
sjon

T-18491              Fra registrering.       1650001            Ildsted

TRa-1939         2650004                    1650001           Ildsted

Tua-6212         Fraregistrering.      1640001           Kokegrop

Datert mteria\e

Ubestemt (Jndet). Egen-

alder 2 4 år.

Hassel (Covlus).

Or (A!"s). Egenalder
s  5 år.

Trekull. Type og egen-
alder ikke opplyst.

Gran (Pjceø øbies). Egen-

alder s 5 år.

Trekull. Type og egen-
alder ikke opplyst.

C14-
datering

2789±28

2758±25

140±35

270±75

250±35

2160±30

Kdtbrert
d4terjfig 1 sjgmø

979-904 BC

925-844BC

AD1678-1940

AD1490-1951

AD1529-1952

352-167 BC

Kahbrert
da.ering 2 sigma

1010-846 BC

976-831  BC

AD1669-1945

AD1447-1954

AD 1 5 20-19 5 5

359-107 BC
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Figur 387:
Ortofoto over det undersøkte området og landskapet rundt.
Illustrasjon:Tone"kstrøm.
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Oxcal v4.1.5 8 ronk Ramsev /201 0`.  r:5 AtmosDhe ric data from Reimer et al /2009`:

R  Date yrkningslag ( BA-18445) .--
JLL'3-

-^=-J

R   DateRDateRDate 11 yrkningslag (okegrop(Tusted(T-184 BA-17545)-6212)1)

R   Date  11 sted (TRa-1 39) _   JL     ,       .==lEE

R   Date kjent funksjo (TRa-1938) -E=i-
Sum _L-_

2500                 2000                  1500                  1000                   500         1calBC/1calAD       501                    1001                  1501                  2001

Calibrated date (calBC/calAD)

Figur 388:
Kalibrerte C14-dateringer fra lokalitetene 63, 64 og 65. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.
"ustrasjon: Line Grindkåsa.

Figur 389:
Steingjerdet der det ble snittet.
Foto:E18-prosjektet.
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Figur 390:
Steingjerdet med underliggende dyrkningslag.
IIlustrasjon: TorLe Wikstrøm og Line Grindkåsa.
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Figur391:
Steingjerdet som ble undersøkt på lokalitet 63. Gjerdet ligger sentralt og til høyre i bildet.
JIlustrfls/ori: Tone Wikstrøm og Linc Grindkåsø.
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Figur 392:
Utsnittavgrevskapskartfra1811somviserKlinestadmedinnmarkogutmark.Sentraltibildetmarkerersannsynligvistoeiendomsgrenserenfegate.
"Lisms/.on.. Tone Wiksnørri og Linc Grindkås4.

Figur 393:
Dokumentasjonsarbeid på lokalitet 64.
Foto..E]8-pros/.ektet.

296



k ` i  E\  r=  if I{+f`_± ii    (  i   {`Ut k  3    fl  3  t    i''`i 4    o (=    6  5  j

Lokalitet 64
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` - J`/

1 0  Meter

Figur 394:
Strukturer med tolkning på lokalitet 64.
Jljwsms/.on.. Torw Wjkstrøm.

•H±_  I      __                 ,'-Jffl
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Figur 395:
Den ene kokegropen på lokalitet 64.
Foto: E18-prosjektet.
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Loka]itet 64, Klinestad
Kokegrop 1640001

I Trekull iblandet litt mørkebrun humus.

E  ste;n              H  skjørbrent stejn
01

Figur 396:
Kokegropen tegnet i plan og profil.
J!lustrøs/.on.. Toræ Wikstrøm og Line Grjridkås4.
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Figur 397:
En av strukturene som muligens viste spor etter trekullproduksjon på lokalitet 64.
Foto..E18-pros/.cktct.
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0510 20 Meter

Figur 398:
Strukturer med tolkning på lokalitet 65.
I! !ustms/.on: Tone WikstrÆm.

"`.`

I lldsted

Avskrevet

LTil Fe,tgrense
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Figur 399:
Ildstedet på lokalitet 65 fotografert i plan og profil.
Foto:E18-pros/.cktct.

3tj2



K()KT_JT,(`,R0|'    (1_111{.    €:i3.    (710(;    (:i5)

tunene på Klinestad, ser de to eiendomsgrensene ut til å
ha dannet en ca. 8 meter bred korridor mellom dyrkede
områder. Etter omkring 3oo meter vider korridoren seg
ut og ender i utmark, og det er svært sannsynlig at denne
korridoren faktisk har vært en fegate. Det er også mulig
at fegaten har hatt en høy alder, og dermed representerte
en gårdsstruktur med røtter i forhistorisk tid.

Under steingjerdet fremkom restene av et eldre dyr-
kningslag.  På begge  sider  av gjerdet  ligger  moderne
åkre hvor pløyeaktivitet hadde  fjernet alle  spor etter
eldre dyrkningsfaser, og det kan derfor ikke gjøres noen
beregninger rundt utstrekningen av dyrkningsaktivite-
ten. Inntrykket i felt var at laget under gjerdet var spor
etter dyrkning i nyere tid, men eiendomsgrensen som er
merket av på grevskapskartet, viser dog at dyrkningsak-
tiviteten må ha funnet sted før isii.

For om mulig å kunne datere den eldre dyrkningsak-
tiviteten er det er utført to Ci4-dateringer på trekull av
ukjent kontekst fra laget. Begge har gitt den eldre delen
av yngre bronsealder (UB-i7545, UBA-i8445). Daterin-

gene kan muligens ha fanget opp spor etter avsviing og
oppdyrkning. Utover dateringene er det imidlertid ingen
indikasjoner på aktivitet på stedet i bronsealder, og det er
velsåsannsynligattrekulletstammerfraennaturlighen-
delsesomenskogbrann.Deterderforuvissthvilkenalder
dyrkningsaktiviteten har hatt, men ikke usannsynlig har
det blitt dyrket på stedet både i forhistorisk tid og i ny tid.

Kokegrop fta ftrromersk jernalder og tre strukturer
med ukjent funksjon fta nyere tid -1okalitet 64
På lokaliteten ble det påvist til sammen syv strukturer.
in var en kokegrop, mens fire var spor etter aktivitet i
nyere tid. To strukturer viste seg å være vegetasjonsspor.
Kokegropen som ble undersøkt, var den samme som ble
observert under registreringen. Trekull herfra ble da Ci4-
datert til førromersk jernalder (Tua-62i2). Det var ikke
bevart fyllmasse i kokegropen, som hadde en rund form
med en diameter på 7o cm. Den var 7 cm dyp.

De tre strukturene fra ny tid var av samme karakter.
De var muligens spor etter trekullproduksjon, men tolk-
ningen er usikker. Den største av strukturene hadde en
rektangulærformiflaten,hvordenmålteo,7x2,22meter.

Den var o,ig meter dyp og fylt med trekull. En analyse
av trekull fra strukturen har identifisert hovedsakelig or

(Alrms), men også bjørk (Bctu!4) og gran (Picc¢) (Mikkelsen
og Bartholin i trykk). Trekull av or fra strukturen er Ci4-
datert til AD i68o-ig4o (TRa-ig38).

"stcdJm riyere tjd -Jok¢Jjtct 65
På lokalitet 65 fremkom det en rekke spor etter moderne
aktiviteterogvegetasjoniundergrunnen.i5fyllskifterble
undersøkt nærmere, men hele i4 viste seg også å være
spor etter vegetasjon som en gang har stått på stedet. Det
siste var spor etter et ildsted med to faser. Ildstedet hadde
en rund form i flaten, med tverrmål i,o5 meter, og det var
o,43 meter dypt. Det ble påvist under registreringen, og
trekull samlet inn i flaten ble da Ci4-datert til ADi4oo-
2ooo (T-i849i). Dateringen indikerte at det kunne være
fra middelalder, men ytterligere en datering fra ildstedets
eldstefasegaADi529-ig52(TRa-ig39),ogvisteatdetmed
en overveiende grad av sannsynlighet var fra nyere tid.

OPPSUMMERING 0G DISKUS/ON
Lokalitetene på Klinestad ble antatt å kunne gi informa-
sjon om eldre gårdsstrukturer i området, både i forhis-
torisk tid og i middelalder. Det viste seg imidlertid at
boplassporene var langt mindre omfattende enn antatt.
På lokalitet 64 ble det avdekket 6n kokegrop fra førro-
mersk jernalder i tillegg til tre strukturer med ukjent
funksjon fra nyere tid. På lokalitet 65 ble det påvist ett
ildsted som også er datert til nyere tid.

Steingjerdet  som  skulle  undersøkes  på  lokalitet
63, viste seg å være fra isoo-eller -mer sannsynlig -
igoo-tallet, men grevskapskart viser at gårdsgrensen det
markerte,varetablertiisii.Pådettetidspunktethargren-
senganskesikkertværtdelavenfegatesomharledetdyr
fra innmark til utmark på Klinestad gård. Det er mulig at
både gårdsgrensen og fegaten vitner om en organisering
av landskapet som strekker seg bakover i tid, men utover
dette må det konkluderes med at resultatene fra under-
søkelseneikkekanbidratilprosjektetssentraleproblem-
stillingersomerknyttettildiskusjonerrundtstabilitetog
endring i det forhistoriske jordbrukssamfunnet.

KATAI,OG

K4t4!og ¢v Ljne Grtndkås4 og Chrjstj4n Løchseri RødsrLic!

C57655

Prøve fra lokalitet 63.

1 ) Makrofossilprøve.

C57656|L-2
Prøver fra lokalitet 64.

1-2) Trekullprøver.

C57657|1-2
Prøver fra lokalitet 65.

1-2) Trekullprøver.
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Dyrehold og aktivitetsspor i
bronsealder, eldre jernalder og
høymiddelalder på Elgesem og
Solberg (lok. 74, 75, 76, 77 og 78)

Ljne Grjndkåsø, Kti!twrhjstorjsk mLtscum, Unjvcrsjtetct j Os[o

INNLEDNING 0G SAMMENDRAG
Undersøkelsen av lokalitetene 74 (id 77638), 75 (id ioo43i),

76 (id ioo432), 77 (id ioo433) og 78 (id ioo573) på Elgesem
i53;2o, 39 og Solberg i55`2o fant sted i perioden 3. mai-i.

juni 2oio. De lå omkring 2oo meter sørøst for tunet på
Elgesem,ogdrøyegoometerØstfortunetpåSolberg.Det
ble lagt ned til sammen 69,25 dagsverk i felt og avdekket

4276 m2 (Grindkåsa 2oiie).
Vestfold fylkeskommunes registrering hadde påvist

boplassporogsporettergraverpålokalitetene(Iversenet
al. 2oo7:i83-i87). Kronologisk varierte sporene fra neoli-
tikum til yngre jernalder. Lokalitet 74 var definert ved to

gravhauger med diameter på henholdsvis g og i5 meter.
Gravhaugene er første gang beskrevet i Vestfold Oldtids-
minner (Grieg ig43:44o). I forbindelse med et planlagt
makeskifte for å skaffe erstatningsjord i forbindelse med
ny Eis ble det foretatt en befaring ved Christian Keller av

gravhaugene i september ig76 (Keller ig76). Området var
da sterkt rasert og deler av haugene fjernet i forbindelse
med sand- og grusuttak. Keller bemerker også at områ-
det var brukt som søppel-`roteplass. Oktober samme år
ble det foretatt en prøvegravning i en av gravhaugene.
Undersøkelsen ble utført av Per Haavaldsen, og han skri-
verathaugenførundersøkelsenfremstosomsterktram-

ponert. i nordvest, vest og sørvest var store deler fiernet
som følge av uttak av sand. Undersøkelsen viste av grav-
haugen besto av en kjernerøys dekket av fyllmasse som
inneholdt enkelte små steiner. Det ble ikke avdekket gra-
ver,menHaavaldsenskriverathaugenssentrumantagelig

var intakt og at mulighetene for at en sentralgrav kunne
være bevart, var gode (Haavaldsen ig76).

I  forbindelse  med  husbygging ble  så gravhaugene
befartav]anHenningLarsenfraKulturhistoriskmuseum
i november ig76. Begge gravhaugene bar da preg av å ha
værtdekketmedfyllmasse,mendennevarfiernet.Påden
nordligstehaugenvardetsporetterkjøringmedmaskin.
I området var det også ytterligere spor etter maskinkjø-
ring (Larsen ig76).

I forbindelse med Vestfold fylkeskommunes registre-
ringer i 2oo5;2oo6 ble det foretatt en overflateregistre-
ring på lokaliteten, og det opplyses at den ene haugen da
varklartmarkert,mensdenandrevarganskeuklartmar-
kert. Begge haugene oppfattes som sterkt ramponerte

(Iversen et al. 2oo7:i82). Det ble ikke sjaktet i området, og
i prosjektplanen tas det høyde for at det kunne forventes
åfinneytterligereuregistrerte,nedpløydegraverpåstedet

(Lønaas 2oo9:33).
På lokalitet 75 ble det av fylkeskommunen påvist en

mulig grav og et ildsted. Den mulige graven ble  Ci4-
datert til neolitikum. Lokalitet 76 ble definert gjennom

påvisningen av en kokegrop og et ildsted. Ildstedet ble
Ci4-datert til yngre bronsealder-førromersk jernalder.
På lokalitet 77 ble påvist 6n kokegrop som ble Ci4-datert
til den eldste delen av yngre bronsealder. På lokalitet 78
ble det også registrert 6n kokegrop, datert til romertid-
merovingertid (Iversen et al. 2oo7:i85-i87). Lokalitet 78 lå

i fortsettelsen av en lokalitet som ble undersøkt i regi av
Ei8-prosjektet Vestfold i 2oo6. Det ble da dokumentert
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Figur 400,
Ortofoto over det undersøkte området og landskapet rundt. De undersøkte lokalitetene lå innenfor en radius av 130 meter.
11jLtstrøsjori.. To rte Wjkstrøm.

306



l)YR±`.HO[.D   OG   .-\KTJVIT+=TSL`Pr_7B    (laoK€   T.+.   r5,   T6j   77   0G   T8)

spor etter en gård fra romertid-folkevandringstid og et

gravfeltfrayngrejernalder(SamdalogØstmo2oosa).
Detvistesegatdetikkevarbevartresteravgravmin-

ner og graver på lokalitetene, men det fremkom likevel
spor etter aktivitet som strekker seg over en periode

på omkring 4ooo år, fra yngre steinalder til sen mid-
delalder ` tidlig ny tid. Et avslag fra en slipt flintøks og
enCi4-dateringharvistatområdettroligblesporadisk
bruktideneldsteperioden.Flerekokegroper,sporetter
dyrehold og dyrkning (i form av et byggkorn) kan indi-
kere at stedet i yngre bronsealder har inngått i et større
boplassområde. I førromersk jernalder har de påviste
aktivitetene vært begrenset til et par kokegroper, mens
det fremkom enkelte kokegroper og udefinerte struk-
turer som kan settes i sammenheng med den tidligere
undersøkte boplassen fra romertid-folkevandrings-
tid. I høymiddelalder har fem strukturer vist spor etter
beite og muligens innsamling av gjødsel. En datering
har også vist spor etter aktivitet i senmiddelalder ` tid-
lig ny tid, men hva dette har vært, kan ikke bestemmes
nærmere.

Funn og prøver er katalogisert som C57658-5766o og

57662.

BELIGGENHET 0G TOPOGRAFI
De undersøkte områdene lå på toppen av Raet, med god
utsiktiallehimmelretninger.Raetutgjørheretsvaktbø1-

getlandskaphvorterrengetfallerforholdsviskraftigmot
endalganginordvest,ognoeslakeremotsandefiordbyi
sørøst.Områdeterpregetavjordbruksaktiviteter,bebyg-

gelse og Ei8. Lokalitetene lå etter hverandre langs Ei8 -
74, 75 og 77 på den østre siden og 76 og 78 på den vestre.
Avstandene mellom dem var fra 3o til ioo meter.

Lokalitetene lå fra 77 til 79 moh., og undergrunnen
består av morenemateriale - på lokalitet 74 av svakt silt-
og grusblandet sand, på lokalitetene 75, 76 og 77 av sand
medgrusogsmåsteiner.Pålokalitet78bestårundergrun-
nen hovedsakelig av marine avsetninger med siltblandet
leire, men med partier av sand, grus og stein av varier-
ende størrelse.

Tabell 63:  Kulturminner i nærområdet.

KULTURHISTORISK KONTEKST
OmrådetElgesem-Solbergutgjøretriktkulturmiljømed
en rekke bevarte kulturminner fra forhistorisk tid. Disse
består hovedsakelig av gravminner hvorav en skipsfor-
met steinsetting på Elgesem er det mest kjente. Rundt
skipssetningenliggeritilleggetstørregravfelt(id689o2)
somtidligereundersøkelserharvistatharværtibrukfra
førromerskjernalder til vikingtid (Grieg ig43:436-444).
Skipssetningen og gravfeltet lå drøye ioo meter øst for
lokalitet 74.

I et skogholt omkring 5o meter vestnordvest for loka-
litet 76 ligger ytterligere et gravfelt fra jernalder, med 2o
bevarte gravhauger (id ioo82). Vekstringer i en åker (id
igg25) sørvest for dette viser at gravfeltet har dekket et
størreområdeenndetdebevartegravhaugeneindikerer.I
tilleggtildissegravfeltenehartidligerearkeologiskeunder-
søkelseriområdetavdekketsporetteretfjernetgravfeltfra

jernalder som har ligget i forlengelse av lokalitet 78 (Sam-
dalogøstmo2oosa).Idetsammeområdetbledetitillegg
undersøktboplassporfrajernalderogsporetterethusfra
romertid`folkevandringstid.Knappe5oometersørvestfor
lokalitet78erdettidligereogsåundersøktspredteildsteder
ogkokegroperfrajernalder(SamdalogØstmo2oosb).

UNDERSØKELSEN
Metode
Lokalitetene 75, 76, 77 og 78 lå i dyrket mark, og undersø-
kelsesmetoden var maskinell flateavdekking of. Løken et
al. igg6). Matjordlaget ble fiernet ved hjelp av gravemas-
kin med en bred og flat skuffe, og undergrunnen fortlø-

pende renset frem ved bruk av krafser. Alle observerte
strukturer ble markert og digitalt målt inn. Et utvalg ble
deretterdokumentertiplanogprofilgjennomfotografe-
ring og tegning. De Øvrige er beskrevet i plan.

Gjennomfleretiårhardetblittdeponertavfallpålokali-
tet74,ogiflatenvardetingensporetterdetogravhaugene
somharliggetpåstedet.Detblederforsjaktetgradvisgjen-
nomavfallslagenevedhjelpavgravemaskinforommulig
åkunneavdekkeresteravhaugene.Avfallslagenevaropp-
til 2,5 meter tykke, og avdekkingen tok 7,5 dagsverk.

Ashetadden td

68902

10082

19925

77633

112725

49524

Gård

Elgeseml53`125

Elgesem l 5 3|20

Elgesem l 5 3|20

Solberg 155`20

Solberg nedre 155`5 og 7

Elgesem l 5 3| 17

K«lmrmj„„c

Steinsetning, runestein og 1 3 gravhauger.

20 gravhauger

Vegetasjonsmerker, flere ringer med
diameter ca. 15 meter

Boplasspor og spor etter graver

Kokegroper og ildsteder

2 gravhauger

Daiering

Jernalder

)ernalder

)ernalder

Romertid`folkevandringstid og yngre jernalder.

)ernalder

)ernalder
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Figur401:
Oversikt mot lokalitetene 75 og 77 fra lokalitet 74. Bildet er tatt mot sørsørvest.
Foto..E]8-pros/.ektet.
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Det er samlet inn 27 makrofossilprøver, 23 kullprø-
ver og 4 mikromorfologiprøver fra undersøkelsene. Ved
flotteringavmakrofossilprøverbledetrutinemessigskilt
ut en mindre jordprøve for jordkjemiske og jordfysiske
analyser.

Kildekritikk
Området hvor lokalitet 74 lå, har gjennom flere tiår blitt
brukt til avfallsdeponering, og det ble avdekket omfat-
tende avfallslag som var opptil 2,5 meter tykke. I tillegg
forteller Christian Keller i en innberetning vedrørende
en befaring på stedet i ig76 at den ene gravhaugen som
har ligget på stedet, delvis var Ødelagt i forbindelse med
sanduttak (Keller ig76). Undersøkelsen viste også spor
etter dette i form av et omkring o,5 meter dypt søkk i ter-
renget under sØppellagene. I hele området hvor sand er
tatt ut, lå det moderne sØppel helt ned til steril under-

grunn.  Søkket  dekket  store  deler  av det  undersøkte
området, og hele området hvor, ifølge Askeladden, den
nordligste gravhaugen skal ha ligget.

Langs eiendommen i53`io7 som ligger øst for og langs-
med det undersøkte området, er det bygget en støyvoll i
kanten av avfallslagene. Ifølge Askeladden skal den andre

gravhaugenhaliggetderhvorstøyvollenerplassert.Ifølge
grunneier ble «alt mulig slags skrot» brukt ved byggingen
av støyvollen, men det var likevel mulig at rester av grav-
haugenkunneværebevartibunnenavden.Detblederfor
anlagt en profil langs vollen for å vurdere potensialet for
dette.Detvistesegdaatdetlåmoderneavfallheltnedtilste-
rilundergrunn,ogatallesporettergravminnetvarfjernet.

N¢t"vjtertsk4p
M A K RO F O S S I L E R

OG  IORDKIEMISKE  OG  -FYSISKE  ANALYSER

Fra lokalitet 75 er fem prøver arkeobotanisk undersøkt

Viklund et al. i trykk), men bare 6n viste seg å inneholde
makrofossiler.  Prøven  kom  fra ildstedet i75ooo8,  og
inneholdt ett forkullet byggkorn (Hordcum "1gøre) og to
uidentifiserbare knopper.

Tre makrofossilprøver fra kokegroper på lokalitet 76
ble analysert, men også her var materialet lite omfat-
tende. Av forkullet materiale ble det identifisert trekull
og ett frø av fiol (Vjo!ø sp.).

Fralokalitet78erseksprøverundersøkt-firefrakoke-

groper og to fra nedgravninger med ukjent funksjon fra
tidligmiddelalder.Detarkeobotaniskematerialetfrakoke-

groperbestårhovedsakeligavfrøfraåkerugress,menogså
frøfraplantersomenebærUurijpe"scommunis)ogbjørne-
bær (RubusJmtjcosus sJ. c¢csius). I de to Øvrige prøvene var
det ikke forkullet materiale. Derimot fantes det uforkul-
1ede frø av typiske engvekster som sitronmelde (Cheriopo-
diLmsp.),jonsokkoll(A/.Lmgflpyffflmid4]js),starr(Cønexsp.)og

åkersvinerot(Støchyspfllustris),alleplantersomtrivesiåpen

ogfuktigmark,gjernegamleengerellerbeiteområder.

Forhøyede organiske verdier og spor etter varmepå-
virkning indikerer kulturpåvirkning på alle de under-
søkte lokalitetene.

Trek„JJ

Trekull fra til sammen i5 prøver er vedanatomisk under-
søkt(MikkelsenogBartholinitrykk).inavdissekomfra
kokegropenpålokalitet74,hvoranalysenvisteatbrense-
1et hadde vært yngre stammer og grener av osp (Popu!us)
og eik (Qucrcws), forholdsvis jevnt fordelt.

Fra lokalitet 75 er materiale fra fire prøver analysert.
Det ble identifisert trekull fra syv eller åtte løvtreslag.
Disse er or (Ajnws), hassel  (CoyylLLs),  ask (Fmxf"s), rogn

mm. (Pomojd€øe), eik (QL[crcws), vier`selje`osp (Sø!jx/Popu-

jus) og lind ("jfl). Trekull fra en prøve besto av meget
langsomt voksende stammer, noe som kan være et resul-
tat av styving for innsamling av greiner og blader til f6r.
Bortsett fra dette besto materialet av trekull fra yngre
stammer.

Trekull fra fire kokegroper på lokalitet 76 er analysert,
og viste at løvtrær har vært foretrukket som brensel. Det
ble  påvist  or  (A!riLts), bjørk  (Betu!ø),  ask  (FmxjriLts),  osp

(Popu!us), eik (Quercus) og selje (Søljx). Det ble også påvist
et lite fragment av furu (Pifius). Osp utgjør omkring 5o %
av materialet, og altoverveiende kommer treet fra yngre
stammer.

Fra lokalitet 78 er trekull fra seks kokegroper og to
nedgravninger med udefinert funksjon vedanatomisk
analysert. Det ble identifisert åtte arter av løvtre og 6n art
bartre. De omfatter lønn (Acer), or (A!nus), bjørk (BetLi!4),

hassel (Co7y!LLs), ask (Fmxiftus), osp (Popwlws), eik (Quercus),

lind ("j¢) og furu (Ptrms). Osp fantes i åtte av prøvene, og
utgjorde også nesten halvparten av materialet. Hovedsa-
kelig består materialet av trekull fra yngre stammer og

greiner, men det finnes i fire tilfeller også tre fra større
stammer. I tillegg er det identifisert flere fragmenter fra
hurtigvoksende smågreiner av or i to av kokegropene.
Mange av disse er med bark og med en bred, ytterste
årring som muligens er ferdigdannet. Peter Mikkelsen
og Thomas Bartholin sier at dette indikerer at greinene
tidligst ble sanket sent på sommeren eller en gang utover
høsten`vinteren. Den i materialet store forekomsten av
tynnegreinerkanværeetresultatavf6rsanking,hvorde
litt større grenene, etter innsamling av blader og tynne
kvister, har blitt brukt som brensel.

Sammenfattende viser de vedanatomiske analysene
at yngre greiner og stammer har vært det foretrukne
materialet for de aktivitetene det ble påvist spor etter.
Ci4-dateringerharimidlertidvistatstrukturenesomdet
analyserte trekullet kom fra, har vært et resultat av akti-
vitet gjennom en lang periode, og det er derfor vanskelig
åtrekkenoenkonklusjonerutoverdette.Generelttegner
detseglikeveletbildeavutnyttelseavungedeltreløvskog
i området.
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C14-d4terjnger
Detbleutført2oci4-dateringersomharvistsporavakti-
vitet som strekker seg fra yngre steinalder til tidlig nyere
tid, dog ikke fra folkevandringstid, merovingertid eller
vikingtid.

STRUKTURER 0G TOLKNINGER
Detbleregistrerttilsammen5gstrukturerpådeundersøkte
områdene.Enertolketsomsporetterdyrehold,fiortenvar
kokegroper og 6n et ildsted. Funksjonen til i3 strukturer

kunne ikke bestemmes, og 3o ble avskrevet. Strukturene
harvistsporetteraktivitetieldreogyngrebronsealder,før-
romersk jernalder, romertid, høy-og senmiddelalder og
tidlignytid.Itilleggerdetfunnetetfragmentavenflintøks
somindikereraktivitetpåstedetiyngresteinalder.

En rcswlt4tløs letjrig etter to grfli;høtigcr
i et ¢vJ¢Ilsdcponj, og crt kokegrop/r¢

/ørromersk /.em4!dcr (Jok. 74)
Allerede ved en overflateregistrering før utgravning tok
til, var det klart at om rester av gravhaugene på lokali-

Tabell 64:  C14-dateringer fra undersøkelsene. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.

Lab.id.                Prøverw.

TRa-1691           2740001

TRa-1692           2750014

TRa-1940          2750001

TRa-1941            2750012

UBA-18210       2750010

Tua-6124          (registre-

rin8)

TRa-1693          2760005

TRa-1694          2760008

TRa-1942          2760003

UBA-18211       2760002

T-18520             Fra registre-

rin8.

TRa-1695           2780002

TRa-1696          2780014

TRa-1697           2780029

TRa-1944          2780009

TRa-1945           2780010

TRa-1946           2780019

TRa-1947           2780023

TRa-1948          2780026

UBA-17546       2780033

St"ktwmr.

1 740001

1750013

1750002

1750011

1750008

1750008

1760003

1760004

1 760002

1760001

1770001

1780007

1780022

1780033

1780009

1780013

1780005

1780023

1780015

1780020

Totkring

Kokegrop

Ukjent funksjon

Spor etter
dyrehold

Kokegrop

lldsted

Ukjent funksjon

Kokegrop

Kokegrop

Kokegrop

Kokegrop

Kokegrop

Kokegrop

Kokegrop

Kokegrop

Kokegrop

Kokegrop

Ukjent funksjon

Kokegrop

Ukjent funksjon

Kokegrop

Prøvemateriale

Osp (Popw!us tremw!a). Egenal-

der S  5 år.

Hassel (Cov!us øvellaria).

Egenalder S  5 år.

Or (A!nus sp.). Egenalder

s  30 år.

Or (A!"s sp.). Egenalder
s  30 år.

Byggkorn (Hordeum
vulgare,.

Ikke opplyst.

Osp (Popu!us ftemitlø). Egenal-

der S 25 år.

Selje (Sø!ix). Egenalder

s 25 år.

Ask (Fr"j"s cxce!sior). Egen-
alder s 20 år.

Furu (Pinus). Egenalder

ubestembar.

Trekull. Type og egenalder
ikke opplyst.

Or (AhL# sp.). Egenalder

s  5 år.

Or (Ahws sp.). Egenalder

s  10 år.

Or (AhLis sp.). Egenalder

s 25 år.

Alnus (or). Egenalder < 2 år.

Hassel (CoT!us øvel]flm).

Egenalder < 10 år.

Furu (PimÆ sili/cstris). Egenal-

der < 30 år.

Or (A!nus sp.). Egenalder
= 30 år.

Furu (Pjrms st!vestris). Egenal-

der < 30 år.

Hassel (Corylus). Egenalder

ubestembar.

C14-
datertng

2180±45

3410±45

2500±35

3475±45

2793±34

4950±40

2485±30

2185±40

2540±35

2636±22

2755±65

1655±30

1730±30

2510±35

1775±40

2765±30

Kalibrert alder
1 st8ma

357-176 BC

1756-1635 BC

767-545 BC

1878-1745 BC

996-906 BC

3771-3666 BC

759-541 BC

357-192 BC

794-592 BC

815-796 BC

976-828 BC

AD349425

AD255-345

770-551  BC

AD176-331

971-845 BC

K4ljbrert 4lder
2 sig-L

381-111  BC

1880-1610 BC

790-421 BC

1915-1687 BC

1021-841  BC

3895-3647 BC

773-418 BC

382-118 BC

801-541  BC

830-791  BC

1056-799 BC

AD260-532

AD240-391

791-519 BC

AD132-380

997-834BC

835±30            AD1175-1251       AD1156-1267

2595±35          807-771  BC            831-593 BC

305±30           AD1521-1644      AD1489-1650

2821 ± 30         BC1008-927          BC1070-898
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OxCal v4`1.5 Bronk  Ramsev /2010`:  r:5A osDheric data from Reimer et al /2009\:

Date lldstedDateKokegDateUkjentDateKokegDatelldstedDateKokegDateKokegDateKokeg (75) (Tua-61p(75)(TRa-unksjon(75)p(78)(UBA-(75)(UBA-18p(78)(TRa-p(77)(T-18p(76)(UBA- 4)941)TRa-1692)7546)10)945)20)8211) -

-
riE=

.æ --

JTT__8

Date Kokeg p (78) (TRa- 947) -Ei-
Date Kokeg p (76) (TRa- 942) -t==
Date Kokeg p (78) (TRa- 697) JLÅGLE-

Date Ukjent unksjon (75) TRa-1940) _.bNE-t-p

Date Kokeg p (76) (TRa- 693) kzLØBL-=-,

Date Kokeg p (76) (TRa- 694) E-
Date KokegDateKokeg p (74) (TRa-p(78)(TRa- 691)944) JÆbELE-

Date Kokeg p (78) (TRa- 696) __A___=

Date KokegDateUkjent p (78) (TRa-unksjon(78) 695)TRa-1946) _JL,=~

Date Ukjent unksjon (78) TRa-1948) JEbL_J=

m _L__

7000                  6000                  5000                  4000                   3000                  2000                   1000         1 calBC/1 calAD        1001                   2001

Calibrated date (ælBC/calAD)

Figur403:
Kalibrerte C14-dateringer fra undersøkelsene. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.
mustrasjon: Lirte Grindkåsa.
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Lokalitet 74, 75, 76, 77

/-`
E=

/®`\•,  .+ ®®  ,    /

+//     +b-/

\../
/ Lokalitet 78

ii=                  ZI\,
0                      25                    50

Lokalitet76   / ` `/,\
\

®®\
\

ZEI \
\'/'`,/ \,,\
//

Lokalitet75    /

/

Lokalitet 77   `/®  \ ` \/
`.,/

V

100  Meter

Lokalitet74    / ``          ,`,     /

/-\
/.4    1^,/

/
\^/

1      Yngresteinalder

Å       Eldre bronsealder

•      Yngre bronsealder

•       Førromerskjernalder

+      Romertid

®      Høymiddelalder

*      Sen middelaldernidlig nytid

Figur 404:
Oversikt over strukturer som er datert (det foreligger bare €n datering til høymiddelalder, men alle strukturer av samme karakter som den som
er datert til denne perioden er med i oversikten).
lllustrasjon: Tone Wikstrøm og Lirie Grindkåsa.
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Figur 406:
Påviste strukturer på lokalitet 78.
Illustrasjon:Tonewikstrm.
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tet 74 var bevart, lå de ikke lenger i dagen. Den delen av
lokaliteten som skulle undersøkes, bar tydelig preg av
å ha fungert som avfallsdeponi gjennom mange år, og
utgjorde en haug med tydelige spor etter kjøring opp på
ensideogdumpingavavfallpådenandre.Detvarlikevel
mulig at rester av gravhaugene var bevart under avfall-
slagene,ogdetblederforsjaktetgjennomdisse.Detviste
seg at begge gravhaugene har blitt fjernet; avfallslagene
varopptil2,5metertykke,ogdetlåmoderneavfallsrester
helt ned til steril undergrunn i området hvor de en gang
har ligget. Under avfallslagene var det tydelige spor etter
masseuttakpåstedet.

I  et mindre parti  på den  nordre  delen  av lokalite-
ten var det imidlertid ingen spor etter masseuttak, og
undergrunnenvarintaktunderavfallslagene.Herbledet
avdekket en kokegrop. Den hadde en rund form i flaten,
medendiameterpåo,9meter,ogdenvaro,24meterdyp.
TrekullavospfrakokegropenerCi4-daterttil357-i76BC

(TRa-i69i), det vil si førromersk jernalder.

Spor etter dyrehold og 4ktjvjtet j bronse4lder (lok.  75)
Det ble registrert i6 strukturer på lokalitet 75. En av disse
er tolket som spor etter dyrehold, en var en kokegrop og
en annen et ildsted. Funksjonen til 6n struktur har ikke
lattsegbestemme,menstolwistesegåværevegetasjons-
sporellersporettersteinopptrekk.

Under utgravningen av strukturen i75ooo2 var det
ikke mulig å bestemme hvilken aktivitet den var spor
etter, eller hvor gammel den kunne være. Strukturen
var imidlertid både i form og masse svært lik struktur
ig5ooi6 på lokalitet 95 0f. Grindkåsa i trykk; Viklund
et al. i trykk). Mikromorfologiske analyser av prøver
fra denne har vist at den var spor etter dyrehold, og det
samme antas å ha vært tilfellet for i75ooo2. Trekull av or
fra i75ooo2 er Ci4-datert til 767-545 BC (TRa-ig4o), det

vil si yngre bronsealder. Dyreholdet på lokalitet 75 har
derfor foregått noe senere i tid enn på lokalitet 95 hvor
det er datert til eldre bronsealder.

i75ooo2 hadde en ujevn, avlang form i flaten, hvor
den målte o,96 x 2,52 meter. I profil hadde den en buet
form og var opptil o,28 meter dyp. I flaten lå det en rest
av moderne dyrkningsjord, mens det i den midtre delen
av nedgravningen lå et oransje lag av omdannet orga-
nisk materiale. Et lag av samme karakter i ig5ooi6 har
vist seg å være rester av dyregjødsel, og det samme var

ganskesikkerttilfellether.Idokumentertprofilvarlaget
i,o4 meter bredt og o,i4 meter tykt. I nedgravningen for
Øvrig lå det brunsvart, kullblandet leire;silt, mens det i
bunnen av nedgravningen lå forholdsvis tettpakket med
steiner med diameter fra ca. io til 2o cm. Flere lå i den ste-
rile undergrunnen og var naturlig plassert, men flere var
også intensjonelt plassert. Enkelte av steinene var skjør-
brente; i den utgravde halvparten av strukturen ble det
registrert til sammen 1 liter.

2740001

Lag  1 : Mørk brunrød  kullholdig  sand.

Lag 2: Gråsvart humusholdig sand.

II Stein

Skjørbrent
stein

Lag 3:Steril undergrunn.Gul sand.            0       Kullprøve

01

Figur 407:
Plan- og profiltegning av kokegropen på lokalitet 74.
JI [usms/.on: Tone Wikstrøm.
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Figur 408:
En struktur som trolig viste spor etter dyrehold i eldre bronsealder (1750002).
Foto:E18-i)rosjekfet.
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Figur 409:
Plan-og profiltegning av en struktur som trolig viste spor etter dyrehold i eldre bronsealder (1750002).
J!lus[ms/.oti..ToncWiksn.m.
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Figur410:
Ildsted fra yngre bronsealder (1750008).
Fo[o..EI8-pros/.ek[c[.
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Lokalitet 74, Elgesem
lldsted  1750008
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2750007            2750005

Mørk brun sandholdig humus.

Svart kullinse.

Brunsvart fet kullholdig humus.

Gråbrun grus og humusholdig sand.

Grå sand.

Kullkonsentrasjon

Stein

Mikromorfprøve              ©    Makrofossil

01

Figur 411 :
Plan-og profiltegning av ildsted fra yngre bronsealder (1750008).
J! !ustms/.on: Toric WjkstTøm.

Ildstedetsomfremkompålokaliteten,erkalti75ooo8.
Det hadde en noe ujevn, rektangulær form i flaten, med
avrundede hjørner, og ble under registreringen tolket
som en mulig grav. Ildstedet målte o,66 x i,25 meter, og
var o,47 meter dypt. I flaten hadde det stedvis en tydelig
kullrand, og ved utgravning viste det seg at det var spor
etter to faser i form av to kompakte kullag. Kullranden
som var synlig i flaten, tilhørte den yngste fasen, og kul-
lagene var opptil 6 cm tykke. De var klart avgrenset mot
fyllagene over og mellom dem.

Under opprensing i flaten ble det funnet et kera-
mikkskår (C57659;i) i fyllmassene i toppen av ildste-
det. Det dateres til eldre jernalder, noe som indikerte at
også nedgravningen var spor etter en aktivitet i denne

perioden.  Det er imidlertid utført to  Ci4-dateringer
fra strukturen som viser at dette ikke har vært tilfellet.
Trekull samlet inn fra kullranden i flaten, det vil si fra
kullaget i strukturens yngste fase, ble under registre-
ringen  Ci4-datert til tidligneolitikum  (Tua-6i24).  Et
forkullet byggkorn som fremkom i fyllmassen mel-
lom de to kullagene, er derimot datert til 996-9o6 BC

(UBA-i82io), det vil si yngre bronsealder. Det foreligger
derfor to motstridende Ci4-dateringer fra strukturen,
men de stratigrafiske forholdene angir likevel en termj-
riLispost quem til yngre bronsealder for den yngste fasen
i strukturen, selv om trekull herfra er datert til neoli-
tikum. Den eldste fasen kan ha vært noe eldre enn det
Ci4-dateringen av byggkornet angir, men trolig ikke
mye. Keramikkskåret som ble funnet i flaten, kan der-
for ikke ha hatt noen sammenheng med aktiviteten
som strukturen var et resultat av, men var spor etter
aktivitet på stedet som har vært flere hundre år yngre
enn denne.

Kokegropen som ble avdekket på lokaliteten, er kalt
i75ooii. Den hadde stratigrafiske lag av trekull, skjør-
brente steiner og fyllmasse, men med utvaskede lag. I
flaten målte den i x i,4 meter, og den var o,is meter dyp.
Trekullaget var blandet med humus og sot, og var opptil
i6 cm tykt. Det lå hele 5i liter skjørbrent stein i utgravd
halvpart. Trekull av or fra kokegropen er Ci4-datert til
eldre bronsealder (i875-i7oo BC, TRa-ig4i).

Funksjonen  til  struktur  i75ooi3  har  ikke  latt  seg
bestemme, men den må ha hatt en sammenheng med
bruk av ild, og er datert til eldre bronsealder. Strukturen
hadde en noe ujevn, oval form i flaten, hvor den målte
o,84 x 3,34 meter, og kunne i form minne om i75ooo2.
Fyllmassene var imidlertid av en annen karakter. I bun-
nen av strukturen lå det et kompakt, opptil 6 cm tykt
trekullag. Over dette lå det lysebrun siltblandet sand
som trolig representerte en sekundær igjenfylling. Ned-

gravningens bunn hadde en flat form med buede sider,
og den var o,2 meter dyp. Trekull av hassel fra kullaget
er Ci4-datert til eldre bronsealder (i756-i635 BC, TRa-
1692).
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Figur412:
Kokegrop som er datert til eldre bronsealder (17500011).
Foto..E]8-pros/.cktcf.
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Figur 413:
Plan-og profiltegning av kokegrop fra eldre bronsealder (1750011).
I! !ustmsjon: Tonc WjkstTøm
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Figur414:
Lokalitet  76 før utgravning. Gravfeltet med id 10082 ligger i skogholtet i bakgrunnen. Bildet er tatt mot nord.
Foto: E18-i)rosjektet.

Figur415
Kokegrop  1760003 før utgravning. Bildet er tatt mot vestsørvest.
Foto..E]8-pros/'cktet.
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Kokegroper på lokalitet 76

1 760003

2 760004          2 760003

2760006                    2760005

Figur416:
Plan- og profiltegninger av kokegroper.
J!lusms/.on.. Tone Wikstrøm.

2760008

__i_I
2760007

Grå-til brunsvart svakt sand-og humusblandet
trekull.

Grå-til brunsvart, kull-og humusblandet sand.

Trekull

Trekullfragmenter

Stein

I Profil fra registrering

©    Makrofossilprøve

Skjørbrent stein                    O    Trekullprøve

01
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Lokalitet 77, Elgesem
1770001

2770001            2770002

Lag  1 : Svartbrun sandholdig silt med
kull og kullfragmenter.

Lag 2: Steril undergrunn. Brunoransje
sand med små stein.

Lag 3: Kullkonsentrasjon.

©   Makrofossil

Skjørbrentstein        O   Kullprøve

01
Meter

Figur417:
Kokegropen på lokalitet 77.
Foto..E]8-prosjck[ct.
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Kokegroperftayngrebronsealderog

/ørromersk jerft¢lder (lok. 76)
På lokalitet 76 ble det avdekket fem kokegroper i tillegg
til en struktur som ble avskrevet. Kokegropene varierte i
størrelsefrao,4xo,8tili,5xi,64meter,ogdevarfrao,o7
til o,2i meter dype. Kokegropene var forholdsvis dårlig
bevart, og bare i to lå det rester av både trekullag, skjør-
brente steiner og fyllag. I de Øvrige var bare trekullag og
enkelteskjørbrentesteinertilbake.Deterutførtci4-date-
ringerpåtrekullfrafireavkokegropene,ogdisseharvist
at tre ble anlagt i yngre bronsealder og 6n i førromersk

jernalder (TRa-i693, TRa-i694, TRa-ig42 og UBA-i82ii).

En kokegropJr4yrigre bronsefllder (lok. 77)
På lokalitet 77 ble det ikke avdekket andre spor etter for-
historisk aktivitet enn kokegropen som ble påvist under
registreringen.Denhaddeenovalformiflaten,hvorden
målte o,7 x o,9 meter. Kokegropen var bare 4 cm dyp, og
trekull er Ci4-datert til 976-828 BC (T-i852o), det vil si

yngrebronsealder.

KokegroperJm romertid og bronsefl!der
s¢mt aktjvjtetsspor/r4 yngre bror[se4lder,
eJdre /.em4lder og mjddel4Jder (Iok.  78)

Lokalitet 781å i fortsettelsen av en boplass fra romertid-
folkevandringstid og et gravfelt fra yngre jernalder som
ble undersøkt i 2oo6 (Samdal og Østmo 2oosa). Det var
naturlig nok forventet å finne spor etter aktiviteter som
kunne settes i forbindelse med disse, noe som også viste
seg å stemme, men det ble også påvist spor etter aktivitet
iyngresteinalder,yngrebronsealder,høymiddelalderog
senmiddelalder ` tidlig ny tid.

I IØpet av undersøkelsen ble det registrert til sammen

33strukturer.7avdissevarkokegroperog6nvarengrunn

grøft med ukjent funksjon. Funksjonen til 9 strukturer
kunne ikke bestemmes, mens i5 viste seg å være stein-
opptrekk,vegetasjonssporellersporetteraktiviteteriny
eller moderne tid.

Kokegropenes bevaringsgrad varierte noe, fra bare
trekullag til 1ag med trekull, skjørbrente steiner og fyll-
masse. Det kan ikke utelukkes at strukturene hvor det
bare var bevart trekull, skal tolkes som ildsteder heller
enn kokegroper, men konteksten på lokaliteten indike-
rer det siste. Kokegropenes størrelse varierte i flaten fra
0,5 X 0,54 til i,og X i,23 meter. De var opptil o,2 meter
dype.

Det  er  Ci4-datert  trekull  fra  syv av kokegropene.
Resultatene viser at tre ble anlagt i romertid (TRa-i695,
TRa-i696 og TRa-ig44) og dermed kan knyttes til går-
den som har ligget her i denne perioden. De Øvrige fire
dateringene har imidlertid gitt yngre bronsealder (TRa-
i697, TRa-ig45, TRa-ig47 og UBA-i7546) og viste spor
etter aktivitet som har vært flere hundre år eldre enn
boplassen.
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Figur418:
Lokalitet 78 før undersøkelsen startet. Bildet er tatt mot sørvest.
Foto..E]8-prosjckt€t.
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1 780009

1780013

2780003                           2780002

2780009

Figur419:
Dokumenterte kokegroper på lokalitet 78.
J!!Lisms/.on..TonewkstrøT7i.
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2780024         2780002

Mørk brun humus blandet med sand,
siilt, grus og trekullfragmenter.

Trekull blandet med leire fra steril
undergrunn.

Svakt humus-og sandblandet trekull.

Rest av matjord.

Plogspor.

Moderne dreneringsgrøft.

HII
Trekullfragmenter.

Skjørbrent
stein.

Stein.

i     Fjernetstein

©       Makrofossilprøve.

0      Trekullprøve.
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Figur 420:
Struktur 1780005 hvor det ble påvist spor etter dyrehold i høymiddelalder.
Foto..E]8-pros/.cktet.
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Fire strukturer hvis funksjon ikke har latt seg bestemme,
var av samme karakter og må ha vært mer eller mindre
av samme  alder,  og  spor etter samme type  aktivitet.
De  er kalt  i78ooo5,  i78ooi2,  i78oois  og  i78oo3o,  og
en Ci4-datering av trekull av furu fra i78ooo5 har gitt
ADi2oo-i25o  (TRa-ig46),  det  vil  si  høymiddelalder.
Strukturene varierte noe i størrelse, fra o,64 x o,78 til
i,6xi,63meteriflaten.Devaropptilo,igmeterdype.Fyll-
massen besto av fet, brunsvart, svakt siltblandet humus,
og den inneholdt både ubrente og skjørbrente steiner.

For om mulig å få en forståelse av hvilken aktivitet
strukturene var rester av, ble to makrofossilprøver og 6n
mikromorfologiprøve fra fyllmassen i i78ooo5 analysert

(Viklundetal.itrykk).Detvistesegatdetarkeobotaniske
materialet fra prøvene ikke omfattet forkullet materiale.
Derimotbledetidentifisertubrentefrøfraugressogeng-
vekster som trives på åpen og fuktig mark. Analysene gir
ikke mer informasjon om hvorfor nedgravningene ble
anlagt,menindikereratnærområdetblantannetharvært
engmarksomkanhablittbrukttilbeite.Analysenavden
mikromorfologiske prøven styrker denne antagelsen.
Her ble det påvist at fyllmassen for en stor del besto av
sekundært deponert gjødsel. Heller ikke den mikromor-
fologiskeanalysengirinformasjonomhvaformåletmed
nedgravningene har vært, men begge analyser indikerer
sterkt at området i høymiddelalder ble brukt til beite, og
muligens også at gjødsel ble samlet inn til nærliggende
åkre.

I  6n  struktur hvis  funksjon  man  ikke har kunnet
bestemme, ble det funnet et avslag av eggen til en slipt
flintøks fra neolitikum  (C57662`i). Strukturen, som er
kalt i78ooi5, var ikke en nedgravning, men heller et lag
som lå mellom steinene i undergrunnen. Massene var
løseogdiffustavgrensetmotsterilundergrunn.Lagetvar
opptil i7 cm tykt, og skal muligens tolkes som spor etter
en eldre dyrkningsfase på stedet. Fragmentet lå i flaten, og
under utgravning ble det vurdert som sannsynlig at det
ikke var noen sammenheng mellom flintfragmentet og
aktivitetene som hadde avsatt laget. En senere Ci4-date-
ringpåtrekullavfurufralagetharbekreftetdette.Denga
ADi52i-i644 (TRa-ig46), det vil si sen middelalder ` tidlig

ny tid. Flintfragmentet betegnes derfor som et løsfunn,
menindikererlikevelaktivitetpåstedetiyngresteinalder.

OPPSUMMERING OG DISKUsl0N
De undersøkte lokalitetene ligger i et rikt kulturmiljø
med flere bevarte gravminner fra jernalder, og det var
forventet at undersøkelsene skulle avdekke både graver
og bosetningsspor som kunne  settes i sammenheng
med disse. Dette har dessverre i liten grad vist seg å være
tilfellet, men undersøkelsen har likevel påvist spor etter
aktivitet i yngre steinalder, i eldre og yngre bronsealder,
førromerskjernalder og romertid. Enkelte aktivitetsspor
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erogsådaterttilhøymiddelalderogsenmiddelalder`tid-
lig ny tid.

Den eldste aktiviteten er representert ved et løsfunn
av et fragment fra en slipt flintøks. Fragmentet kan ikke
knyttestilenbosetningellerenbestemtaktivitet,ogviste
trolig spor etter en mer tilfeldig bruk av området i neoli-
tikum.

I eldre bronsealder er det påvist noe aktivitet i form av
en kokegrop og en nedgravning hvis funksjon man ikke
har kunnet bestemme, men som også har vært knyttet
tilbrukavild.Aktivitetssporenevarikkeomfattende,og
synes å representere en sporadisk bruk av området også
i denne perioden.

I yngre bronsealder er det derimot påvist mer omfat-
tende aktivitet på stedet, med spor etter dyrehold, koke-

groper og et ildsted. Et byggkorn fra ildstedet viste også
spor etter dyrkning i denne perioden. Dateringene strek-
ker seg over hele yngre bronsealder, og sett i lys av at

yngre bronsealder dekker en periode på fem hundre år,
er det mulig at de påviste strukturene representerte en
sporadisk bruk av området. Dateringene konsentrerer
seg imidlertid til henholdsvis den eldre og yngre delen av

perioden,medtodateringersomfallermidtimellom.Det
erderformuligatstrukturenerepresentererensammen-
hengende bruk av stedet gjennom yngre bronsealder.
Spor etter dyrkning og husdyrhold, og også kokegroper,
indikerer uansett at stedet har inngått i et større boplass-
område i denne perioden.

I nærområdet til de undersøkte lokalitetene er det tid-
ligere undersøkt flere graver fra førromersk jernalder,
noe som viser at det må ha ligget bosetninger i området i
denneperioden.Fradeundersøktelokalitetenevarimid-
1ertidsporetteraktivitetidenneperiodenbegrensettilto
kokegroper.

En tidligere undersøkelse har vist at det i romertid`
folkevandringstid har ligget en boplass i området, og
det ble avdekket ytterligere kokegroper som kan settes i
sammenheng med denne. Det er også sannsynlig at flere
strukturerhvisfunksjonmanikkeharkunnetbestemme,
skal settes i sammenheng med aktivitet her.

Detbleikkepåvistsporetteraktivitetiyngrejernalder
eller tidlig middelalder på stedet, men fem nedgravinger
fylt med dyregjødsel har vist seg å være fra høymiddelal-
der.Makrofossilerfranedgravningeneindikereratområ-
det i denne perioden har vært et åpent englandskap som
har blitt brukt til beite, og muligens var gjødselen i gro-

pene samlet for å spre på jorder i området. En Ci4-date-
ring har også vist at det har vært noe aktivitet på stedet i
senmiddelalderellertidlignytid.Trekulletsombledatert,
kom fra et lag som kan ha vært rester av dyrkning, men
denne tolkningen er usikker.

Undersøkelsene på Elgesem`Solberg har påvist akti-
vitetsspor som strekker seg over en periode på minst

4ooo år, fra yngre steinalder til sen middelalder ` tidlig
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Figur421:
Dokumenterte strukturer som viste spor etter dyrehold i høymiddelalder.
IllustTasjon:Tor.ewikstrøm
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nytid,menietmarkantmindreomfangennhvasomvar
forventet.Entidligereundersøkelseharvistatdetharlig-

get en gård fra romertid`folkevandringstid i området, og
enkelte kokegroper og udefinerte strukturer kan settes i
sammenheng med denne. Det er også mulig at området

har inngått i et større boplassområde i yngre bronseal-
der, og store gravfelt fra jernalder vitner om bosetning
i området i jernalder. Ingen gårdstun har likevel ligget i
områdene på toppen av Raet som ble undersøkt i denne
sammenheng.

KATALOG

K4tølog øv Lfne Grtnc!kåsø og Chrjstjørt Løchseri Røds"d

C57658

Prøve fra lokalitet 74.

1 ) Trekw!jprøvc. Prøven er datert og er kalibrert ved hjelp

av oxcal 4.1 :

C57659`1-14

Funn og prøver fra lokalitet 75.

1) Ett keramikkskår fra et kør med forholdsvis godt
brent gods. Magret med finknuste bergartskorn og

glimmerstein. Vckt: 10,01 g. Funnet i ildsted (1750008).
2-4) Trekullprøver.
5-11 ) Makrofossilprøver.
12-14) Prøver, j ordmikromorfologi.
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C57660|1-8
Prøver fra lokalitet 76.

1-4) Trekullprøver.
5) Utgår.

6-8) Makrofossilprøver.

C57662|1-30
Funn og prøver fra lokalitet 78.

1 ) Ett fragment av eggen til en flintøks. Slipt på begge
sider. Det har to slipte flater.
Vekt: 9,8 g. Fremkom i toppen av lag 1780015, men
har trolig ingen forbindelse til dette og må betraktes
som løsfunn. Datering: neolitikum.

2-14) Trekullprøver.
15) Utgår.

16-26) MøkroJossijprøver. Unr.17,19, 21-23 og 27 utgår.
28-29) Pollenprøver.
30) Prøve, j ordmikromorfologi.
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