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SAMMENDRAG

De arkeologiske utgravningene av lokalitet 6, er en del av et større utgravningsprosjekt i regi av
Kulturhistorisk Museum i forbindelse med breddeutvidelsen av E6 fi.a to til fire felt gjennom Østfold
@årdseth 2004).

I tidsrommet 30.mai-4.juli 2005 ble det igangsatt en arkeologisk undersøkelse ved Utne Søndre, 2039/1
og Utne Nordre 203 8/4, av kultuminnene som kom i konfli]d: med veien. Til sammen ble et område på ca
1850 kvm avdekket, fordelt på et østre og et vestre felt.

Det tidligere registrerte gravfeltet (Fommime:ID0073033, Askeladden: 62710), ble ikke ble gjenftnnet.
Det ble derimot påvist strukturer som kan settes i sammenheng med dyrking og tilrettelegging av grumen
for jordbruk, i fomi av ardspor og rydningsrøyser. Restene etter kokegroper/ildsteder indikerer at det også
kan ha foregått en rekke andre aktiviteter her. Funn av flintavslag og en nøstvedtøks, antyder at det kan
ligge en overpløyd steinalderboplass i området.

Forsidebilde: Det vestre feltet med ardsporene i forkant. Bildet er tatt mot vest.

Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo
Postboks 6762, St. 0lavs plass, 0130  0slo
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

UTNE SØNDRE 2039/1  0G UTNE NORDRE
2038/4, SARPSBORG KOMMUNE, ØSTFOLD
FyLKE

LISE-MARIE BYE JOHANSEN

1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

05/1396

De arkeologiske utgravningene av lokålitet 6, er en del av et større
utgravningsprosj ekt i regi av Kulturhistorisk Museum i forbindelse med
breddeutvidelsen av E6 ffa to til fire felt gjemom Østfold.
Kulturmimene som kom i konflikt med veien, bestod av mulige rester etter graver,
bosetningsspor og dyrkningsspor. Det henvises til E6-prosjektets prosjektplan for en
mer utdypende redegjørelse for bakgrumen for utgravningene. Lokalitet 6 imgår i
Kultumiljø 2 a3årdseth 2004:23).

2.  DELTAGERE, TIDSROM

Den arkeologiske utgravingen ble utført i tidsrommet 30. mai -4. juli 2005.
Deltåkeme i perioden var;

Navn Stilling Tidsrom Ukeverk
Lise-Marie Bye Johansen Feltleder 1 30.05.-01. 07.2005 5 ukeverk
lnger Margrethe Eggen Feltassistent 30.05.-01.07.2005 5 ukeverk
Biørnar Sæbø Feltassistent 30.05.-04.07.2005 5 ukeverk,  1  dagsverk
Tilsammen 15 ukeverk,1  dagsverk

Tabell 1: Oversikt over ansatte.

Gravemaskinarbeidet pågikk fia 31. mai-10. juni 2005. Bjøm Eivind Thoresen (31.05-
06.06.2005) og Tom Ridderseth (06.06-10.06.2005) fi.a Erling Grimsrud A/S, var
gravemaskinsjåfører.

Innmålingpr av felt og strukturer med totalstasjon ble utført i ulike tidsrom av Christer
Tonning, Ame Tømmervåg, Bjøm Christian Edvardsen, Bjømar Sæbø, Lise-Marie
Bye Johansen og lnger Margrethe Eggen.

Metallsøk ble utført av Olav Berg 1. juni 2005.

Paula Utigård Sandvik ffa Arkeologisk Museum i Stavanger, bisto med pollen- og
mikromorfologiprøvetaking 15. juli 2005.

Onsdag 29. juni kom Tore Sveistrup fia Jordforsk på befåring.

::-:ii`.:-:
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornmimeseksjonen
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I løpet av perioden kom flere på besøk på feltet;
8. juni var Jan Henning Larsen, leder for Styringsgruppen for E6 prosjektet og Vivian
Wangen fi.a Kulturhistorisk Museum ute på befåring. 22. juni var Styringsgruppen på
befaring, i tilknytning til styringsgruppemøtet på lsegran i Fredrikstad. For fiillstendig
deltagerliste se årsrapport 2005 (Bårdseth 2006). 4 juli kom Tom Heibreen ffa
Kulturhistrisk Museuin innom med kartmaterialet fla flyfotograferingen.

3.  FORMIDLING

Det ble ikke igangsatt noe eget fomidlingsopplegg på lokaliteten, men fordi den lå
inntil en campingplass, kom det en del besøkende innom. A11e interesserte fikk en kort
innføring i situasj onen på feltet.

4.  LANDSKAPET -FUNN OG FORNMINNER

Lokalitet 6 1igger på Utne, ved Utne Camping, rett nord for dagens E6. Sydvest for E6
1igger Utneberget og elva Visterflo, som renner ut i Glomma. Motorveien kutter dypt i
landskapet i Ø/V retning, og får Utne til å ffemstå som høyere enn det egentlig er,
med sine 45 moh. På en høyde på motsatt side av motorveien, ca 54 moh. 1igger
gården Utne nordre. Før byggingen av veien på 1990-tallet, var dette et
sammenhengende landskapsområde og gårdsveien ned til Utne nordre gikk på tvers av
nåværende E6.

Lokalitet 6 1igger på en gress-slette som i dag er i bruk av Utne Camping. Tidligere
har området vært dyrket mark, men nå benyttes det til plassering av telt og
campingvogner. Nord for selve gress-sletta, ligger gården Utne søndre,
campinghytter, en åttekantet bygning for innlosjering av gjester, samt en
kirkelignende lavo. Lengst syd på gress-sletta, inntil E6 er det bygget en støyvoll.

Lokalitet 6 er ca 200 m lang, og ligger kant i kant med støyvollen inntil E6. Den øvre,
vestre delen av lokaliteten ligger ca 45 moh., og landskapet her er relativt flatt. Mot
øst, parallelt med dagens E6, heller landskapet. Det østre delen av feltet ender nede i
en fordypning, ca 39 moh.

I forbindelse med utbygging av E6 i 1995, ble det gravd to steinalderlokaliteter på
Utne, R33 og R34 (Berg 1998:40). Lokalitetene er senmesolittiske, basert på
gjenstandsfiinn og høyden over havet a3erg 1998:41). Lokalitetene lå i dyrket mark,
med struktuer bevart under pløyelaget i sanden.

Kulturhistorisk museum, Uriversitetet i Oslo
Fornmimeseksjonen
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Figur 1:Flyfoto. Lokalitet 6 med rød feltavgrensing.1:5000

=;:-.j-?-:.:::
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I området rundt Utne er det også registrert en rekke gravfelt, både i fom av hauger og
røyser. I Askeladden står det følgende om gravfeltet som er registrert på gress-sletta
ved Utne Camping Q]ommime:ID0073033, Askeladden: 62710).

" Asbj Ørn Utne mente ai han kan ha fiernet 4 grcrvhauger på dette j ordet da han brøt

opp lølcka i 1920-årene. Den Ø-ligste var jevn og rund og nokså ldar. Lenger V lå en
amen, nokså stor røys, men i deme delen cN feltet lå også flere eldre rydningsrøyser.
Høyere oppe på f;eltet og nokså rytidt på, lå en awlamg, steinblandet haug. En amen
rund haug lå i NØ-hjørnet av jordet. Av denne ligger noe igen mellom åkeren og
gårdsveien, der steinblandet jord er synlig i veisl¢æringen. På deme løkka er
tidligere f :umet f lere f tntstyJcker , opplyste Asbj Ørn Utne. "

Kultuminner som er registrert i tilknytning til 1andskapet rundt lokalitet 6, er både fi.a
steinalder, bronsealder og j emalder. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke
fommimer som er registrert i fommimeregisteret;

ID-nr Gård Gnr/ bnr Type fornminne Datcrin8 Merknad
7026 Same 2034/47 Løsfimn                       avskafthulløks,pilspissavflint,retusjertflint Steinalder

7031 Øtne  søndre  og 2039/ 1 Rester        etter        tre Jemalder
Ryen nordre 2040/18 gravhauger

7032 Øtne nordre 2038/3 Fjema gravrøys
7033 Øtne nordre 2038/3 Saml ing                 sletta Trolig  identisk  med

gravhauger                og ftrlkeskommunens
rydningsrøyser lok. 6, som det søksdispensasjonfor.

7035 Øtne         søndre, 2039/6 Gravfelt        med        8 Jemalder
B orrestad, Ryenøstre 2043/62042 synlige gravhauger

7037 Ryen østre 2042/1 Helleristningsfeltbeståendeavfire  skip0getsolhjul Bronsealder

18726 Ryen        nordre,Borrestad 2040/1 og2040/2,2043/21 Steinalderboplass

18728 Øtne        nordre, 2038/12042/72039/62039/8 Hulvegsystem,
Ryen østre, bestående      av      fire
Øtne         søndre, parallelle    spor    i    en
Øtne søndre lengde     av     ca     150meter

R33 Steinalderlokalitet Utgravd
R34 Steinalderlokalitet Utgravd
R52/R53 Steinalderlokalitet Ut8ravd

Tabell 2: Oversikt over kultumimer i landskapet rundt lokalitet 6 @årdseth 2004:24).

Området ved Utne Camping har i nyere tid vært berørt av to forskjellige
reguleringsplaner. Den ene, i forbindelse med breddeutvidelsen av E6 og den andre,
privat, i tilknytning til utvidelsen av Utne Camping (Bårdseth 2004:24).

I regi av firlkeskommunen ble det derfor i 2002 igangsatt registrering i forbindelse
med utvidelse av campingplassen (Stene 2002). Det er i dette området gravfeltet

•::-.-:Ei_`.::-
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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a7omminne:ID0073033, Askeladden: 62710), var antatt å skulle ligge. Det ble i deme
sammenheng trukket syv søkesjakter over området den nordlige delen av sletta opp
mot campinghyttene. Det ble imidlertid ikke påvist noen forhistoriske anlegg i
sjaktene.

I 2002, bl6 det også åpnet syv sjakter forbindelse med registreringene forut for
breddeutvidelsen av E6. Registreringene berørte den søndre delen av sletta, ned mot
støyvollen og E6 (Vikshåland 2003). I denne sammeriheng ble undersøkelsesområdet
definert som lokalitet 6. Til sammen ble det påvist fire områder med ardspor, en
hustuft og flere rester etter mulige overpløyde gravhauger. De mulige gravene ble satt
i sammenheng med det Semede gravfeltet (Fornminne:ID0073033, Askeladden:
62710). Gravfeltet ble derfor antatt å være feilavmerket tidligere (Bårdseth 2004:24).

5.  UTGRAVNINGEN

5.1  PROBLEMSTILLINGER -PRIORITERINGER

1 prosj ektbeskrivelsen ble det satt fokus på følgende problemstillinger @årdseth
2004:59);

-     Representerer gravene på lokåliteten det tidligere registrerte lD007033?
-     Hva er forholdet mellom bosetningsspor, ardspor og gravminner på

lokaliteten? Er de samtidige, eller sammenfåller de kun i rom?

Etter avdekkingen ble det raskt klart at lite av gravene var bevart. Dette resulterte i en
forskyvning av fokus ffa de bortpløyde gravene, til dyrkningssporene, i form av
ardspor og mulige grav/rydningsrøyser. Problemstillingene i relasj on til røysene var;

-     Hvilken fimksjon har røysene hatt? Er de graver eller rydningsrøyser?
-     Er røysene samtidige?

5.2 UTGRAVNINGSMETODE

Feltet ble avdekket ved maskinell flateavdekking. Metoden innebærer at det øverste
laget av matjord fiemes med gravemaskin ¢mf. Løken, Pilø & Hemdorf 1996). På
denne måten er det mulig å se kultumimer som ikke er synlige på markoverflaten.
Kultuminnene, i fomi av flekker i undergrunnen, blir deretter renset ffem med krafse.

Etter at feltet ble avdekket, ble strukturene fortløpende nummerert ffa S-23000. Funn
ble gitt fortløpende F-23000 nummer. Feltet ble dokumentert i flaten med
oversiktsbilder. Hele feltet med struktuer ble målt im med totalstasj on.

Utvalgte striktuer ble tegnet i 1 :20 og fotografert i plan. Deretter ble struktuene
snittet. Strukturene ble snittet i den retningen som ville gi mest infomasjon. Fomålet
med snittingen var å få ffem en profil som ga et bedre grunnlag for å tolke struktuen.
Profilen ble deretter dokumentert med tegning i 1 :20 og fotografert.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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Hver enkelt struktur ble beskrevet på E6 prosjektets eget skjema. På skjemaene ble
det samlet informasj on om massens sammensetning, konsistens, farge, struktuenes
dybde, og eventuelle kommentarer.

Røysene ble først tegnet og målt inn i plan. Deretter ble de snittet, men den
bortsnittede halvdelen ble forsøkt gravd lagvis. Der hvor det var vanskelig å se
lagskiller, ble det gravd i sjikt. Hvert sjikt ble deretter tegnet i plan. Hver stein ble
fortløpende målt inn med totalstasjon før den ble fiemet. Punktene gjorde det mulig å
skape en digital, tredimensj onal ffemstilling av røysene.

Kullprøver ble tatt im fortløpende under snittingen og gitt KP-23000 nummer. Det
ble tatt ut makrofossilprøver av ardspor, gammelåkerlag og røyser. Hver enkelt prøve
ble gitt fortløpende MF-23000 nummer. Prøvene ble flotert fortløpende på
feltstasj onen på Molteberg.

Det ble i tillegg tatt ut pollenprøver som ble gitt fortløpende PP-23000 nummer.
Jordprøver ble gitt fortløpende JP-nr og helt til slutt mikromorfologiprøver ble, tatt inn
i metallbokser.

Både i forkant og underveis i gravningen, ble det gått over feltet og stmkturer med
metalldetektor.

5.3 UTGRAVNINGENS FORLøP

Den første dagen vi ankom feltet ble det forsinkelser på grunn av uenighet med
grumeieren på Utne Camping. Grumeieren mente å ha en reguleringsplan som hadde
ffigjort området vi skulle avdekke. Dette hang sammen med de to registreringene i
2002 (Se kap 4). Deler av området nord på sletta var ffigitt, men ikke den søndre
delen inntil veien hvor breddeutvidelsen skulle ligge. Den Øvre delen av lokalitet 6,
var regulert til område for bevaring ¢f. Bårdseth 2005 :6). Etter oppklaring av denne
misforståelsen fortsatte vi avdekkingsarbeidet. Det ble samtidig klart at grumeieren,
fordi han trodde området var fiigitt, hadde lagt ut dreneringsgrøfter i den nedre delen
av feltet mot øst.

I forbindelse med avdekkingen ble feltet delt i to. Dette skyltes en strømkabel §om lå i
N/S retning på tvers av feltet, i tilknytning til den gamle gårdsveien over E6. Feltet ble
demed åpnet som en østre og en vestre del. Vi begynte med den vestre delen av feltet
hvor de mulige gravene var forventet å ligge. I det vestre feltet avdekket vi kun inntil,
og ikke innunder j ordvollen.

Arbeidet gikk noe tregt i starten, fordi gravemaskinføreren ikke hadde mye erfaring
med flateavdekking. I forbindelse med avdekkingsarbeidet ble det benyttet dumper for
å flytte massene. Både dumperen og gravemaskinen ble kjørt av en og samme mann.
Mot den vestre enden av feltet, var matjordslaget svært tynt, og da det begynte å
regne, sank dumperen ned i undergrumen. Av redsel for å ødelegge de mulige
gravene, ble dumperen droppet og massene flyttet bakover manuelt, noe som var
svært tidkrevende.

I begymelsen var det vanskelig å legge seg på riktig nivå, ettersom det dukket opp et
gammelåkerlag rett under et tynt lag med matjord. Vi bestemte oss for å la en del av

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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gaininelåkerenståigjentilprøvetaking.Derettergi]dcvinedpånivåettilselve
undergrumen. I dette nivået kom det klaft og tydelig fi.em ardspor. Dette var de
samme ardsporene som ble påvist under registreringene i 2002 0/ikshåland 2003).
Hele området var i tillegg fi]1t av utflytende strukturer, som trolig er rester etter
gammelvegetasjon.

Strukturene fi.a $1keskommunens registreringer var markert med spiker og anleggs-
nummer.(A-iir som siden nevnes i rapporten, henviser til disse anleggsnumrene). Det
ble bmkt noe tid underveis til å lokalisere struktuer fia registreringsrapporten.

Det ble raskt avklart at flere av struktuene som i Brlkets registreringer ffemsto som
mulige fotgrøfter, etter avdekkingen ikke hadde sirkulær form. Massen i flere av
grøftene inneholdt mye modeme glass og porselen.

I vestre del av feltet var det i tillegg et område med mye stein og grus. Området som
besto av gammel morenejord, var tungt å avdekke.

Tirsdag 7. juni fortsatte vi avdekkingsarbeidet i den østre delen av feltet, nedover
bakken. I øvre delen av det østre feltet, fortsatte ardsporene fi.a motsatt side. I tillegg
til ardspor, var hele området perforert med pelehull og dyreganger.

Også i det Østre feltet, ble ftJlkets registrerte strukturer gjenfimnet. I et område hvor
det var påvist et mulig grophus under registreringene (A-1103/A-1104/1108), utvidet
vi sjakta nordover. Dette skyldtes at struktuene fortsatte ut av feltkanten. Etter
utvidelsen ble det klart at halvsirkelen var brutt, og at det lå modeme glass i massene.

Ned bakken ble det tungt å avdekke, ettersom det dukket opp mer morenejord med
tilhørende store stein som det måtte krafses rundt. Mot bunnen av bakken, i dumpa
hvor landskapet flater ut, støtte vi på et gammelåkerlag. "Dumpa" kommer i det
følgende til å referer til det østre området på lokalitet 6.  I ytterkanten av
gammelåkeren, inn under jordvollen mot E6 i sør, lå en liten rund steinrøys. Litt
lengre mot øst, lå ytterligere en røys med større stein. Røysene lå inn mot jordvollen,
og endel av denne ble Eemet for å få en klar avgrensning av røysene. På nordsiden av
røysene, under gammelåkeren, dukket det også opp flere parallelle grøfter i S/SV-
NNØ retning.

I uke 24 begynte vi opprenskningsarbeidet og dokumentasjon av steinrøysene og
grøftene nede i dumpa. Hovedfokus var nå flyttet fia de mulige gravene i det vestre
feltet, til røysene og grøftene i dumpa.

Det oppsto raskt problemer med oppsamlinger av vam i dumpa på grum av regnvær.
Enkelte struktuer i dette området ble skadet av alt vannet (S-23028/S-23027). Noe tid
gi]dc med hver morgen til å tømme ut vannet i dumpa.

Arbeidet med røysene var møysommelig og tidkrevende, ettersom hver stein både ble
målt im med totalstasjon og røysene ble tegnet i flere sjikt. I enkelte perioder hadde
vi totalstasjonen stående på sjaktkanten, for å fortløpende kunne måle inn steinene
som ble påvist under gravingen. Arbeidet med S-21018 ble avsluttet i slutten av uke
24. Arbeidet med S-21045 ble først avsluttet i slutten av uke 25.

•::---:ij-::::-
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Snittearbeidet i forbindelse med de mulige gravene ble oppstartet i begymelsen av
uke 25. Etter snitting ble gravene raskt avskrevet som rester etter modeme anlegg.

I begynnelse av uke 26 ble alt fokus satt inn på å dokumentere ardporene på feltene.
Det ble leid im en lift for å kunne ta gode oversiktsbilder. Det ble også samlet inn
makro- og pollenprøver fi.a dyrkningssporene.

Resten av uken gikk med til å snitte og dokumentere utvalgte strukturer, både på det
vestre og østre feltet. Hypotesen om at en del av de utflytende striktuene kume være
vegetasj onsrester og steinopptrekk ble nå bekreftet.

Fredag 1. juli ble arbeidet på feltet avsluttet. Bjømar retumerte en dag, mandag 4. juli,
for å tegne profilen mot N i dumpa.

Paula Utigård Sandvik og feltleder retumerte også den 15. juli 2005, for å ta flere
pollen-, j ordkj emi-og mikromorfologiprøver.

5.4 KILDEKRITISKE FORHoliD

Natur
På hele feltet er det avdekket strukturer som må tolkes som spor etter trær, røtter og
steinopptrekk. Det var i tillegg mye stauhull og Østre del av feltet var perforert av
dyreganger. Dette ble bekreftet av flyktende j ordrotter. Dyregangene kan ha ødelagt
mange av de forhistoriske anleggene.

Været i utgravningsperioden varierte fi.a overskyet og sol, til store regnbyger. Regnet
bidro til å at det på enkelte dager ble vanskelig å dokumentere. Vi la ut presenninger
over deler av ardsporene, men regnet vasket vekk en del av ardsporene som ikke var
tildekket. Regnet samlet seg også opp i dumpa og undergrumen her var svært fiJktig
fi.a naturens side. Dette resulterte i at flere av strukturene ble ødelagt.

Kultur
Undersøkelsesområdet ligger i dyrket mark. Dette har ført til at deler av
kultuminnene har vært berørt av plogen. I flere områder gildc plogsporene dypt ned i
undergrunnen. A11e kokegropene på det østre delen av feltet er svært grunne, noe som
kan tyde på at den øverste delen av dem er pløyd bort.

Feltet var en del av en campingplass. De undersøkte feltene ble påvirket av aktiviteten
i dette området. En morgen vi kom ut i feltet, var store deler av striktumumrene
flyttet rundt, men god hukommelse og det ftktum at strukturene ennå ikke var målt
im, i.eddet situasj onen.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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5.5 UTGRAVNINGEN

Det ble åpflet ca 1850 kvm, fordelt på to områder. Inndelingen i to områder, vestre og
østre felt, ble forårsaket av en kabel som krysset feltet, i øst-vest retning. Kabelen lå
parållelt ried den gamle gårdsveien som tidligere lå på tvers av E6.

Vestre felt er ca 70m * 10 m (700 kvm). I tilknytning til denne delen av feltet ble det
påvist gammelåkerlag, ardsporområde A, kokegroper, modeme anlegg og struktuer
med udefinert fimksj on (trolig rester etter vegetasj on og steinopptrekk).

Østre felt er ca 114* 10 m (1140 kvm). I tilknytning til denne delen av feltet ble det
dokumentert gammelåker, ardsporområde 8, "dumpa", med grøfter, kokegroper og
røyser. I feltet var det i tillegg spredte struktuer med udefmerte fimksjon (trolig rester
etter gammel vegetasj on og steinopptrekk). Flere flintffagmenter og en nøstvedtøks
ble fimnet ,i det østre feltet.

Figur 2:Lokalitet 6. Kartet viser østre og vestre felt med strukturer og grøfter

Undergrunnen på feltene kunne deles inn i ulike soner. I området lengst mot vest
besto undergrumen av steinholdig morenejord. I den øvre delen, hvor de mulige
gravene og ardsporene var påvist, besto undergrunnen av gulbeige fin sand. Nedover
bakken mot øst lå et nytt parti med morene og store stein. I bumen av dumpa, lengst
øst i feltet, besto undergrumen av ftktig leire.

::--,;,i::.-::
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5.5.1  FUNNMATERIALE                                                                                J

Det ble registrert 43 fim-numre felt. Funnmaterialet er tilvekstført under C54969/1-
50 (strukturer), C54970/1-24 (rydningsrøysene) og C54971/1 -59 (ardsporene). Flere
ulike materialgrupper imgår i fimnmaterialet; flint, bergart, brent leire og metall.
Maj oriteten av fimnene tilhører opprenskningslaget mellom matj orda og struktuene. I
tillegg ble det dokumentert fi]]m i forbindelse med opprenskning av enkelt struktuer,
ved snitting og i et tilfelle under flotering av en makroprøve.

5.5.1.1Bergart
En øks av bergaft ble fimnet i gammelåkerlaget, S-23048 på det østre feltet. Øksa er
en nøstvetøks og kan dateres til senmesolittikum, 7500-5000BP (Jaksland 2001 :3 5).
Øksa er trolig kastet under produksjon ®ers.med. Lasse Jaksland). Et lite melkehvitt
kvartsavslag ble fimnet under snitting av rydningsrøysa, (S-23018).

5 .5.1.2 Flint
Flint, både avlag, ffagmenter og en flintknoll ble fimnet i forbindelse med
opprenskning av feltet og i struktuer og kulturlagene og i stolpehull.
Til sammen ble det registrert 29 avslag på lokaliteten.

5 .1.1.3 Amet
Et lite fi.agment av et Ægrcr77#.ÆbÆ£r ble fimnet i en makrofossilprøve fra grøfta (S-
23023/S23058) og i et gruslag fi.a samme grøfta (S-34065). Keramikken er av type
ordinær bosetningskeramikk, uten næmere datering.
En bit ZJre73f /Gz.7.e lå i området med gammelåkeren på det vestre feltet (S-23009).
Metallet som ble påtruffet i forbindelse med metallsøkingen, ble avskrevet som
modeme. Tre ftagmenter are73f Z}ez.7ø ble også samlet inn fia pløyelaget.

5.5.2 STRUKTURER

134 struktuer ble avdekket i plan. Totdt ble 29 av de registrerte struktuene snittet.
Fire strukturer ble tolket som kokegroper/ildsteder. To struktuer er tolket som røyser.
Syv struktuer antas å være grøfter i forbindelse med dyrkning i dumpa. To avlange
spor ble tolket som rester etter en kjerrevei. Tre områder har dokumenterte
gammelåkerlag. To områder har ffa spredte til store konsentrasjoner med ardspor. De
resterende struktuene er tolket som modeme anlegg og strukturer med udefmert
fimksjon qor nøyere gjemomgang og diskusjon, se kapittel 5.6).

5.5.3 DATERING

Før C-14 prøvene er analysert, er det vanskelig å datere struktuene på Utne.
Dateringen spenner trolig fia eldre steinalder til j emalder/riiddelalder. Dette er basert
på fimnene av en nøstvetøks og kokegroper. Nøstvetøkser dateres til senmesolittikum,
7500-5000BP (Jaksland 2001 :35). Kokegroper dateres i hovedsak til romertid og
folkevandringstid, men en del er eldre, ffa før-romersk j emalder og yngre bronsealder.
Noen sj eldne dateringer forekommer fia steinalder og vikingtid/riiddelalder
(Gustafsson 1999:7; Namio 1996:83).

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER

5.5.4.1.Krillprwer
Det er tatt im til sarnmen fem kullprøver ffa aktuelle kullholdige struktuer. Enkelte
av strukturene inneholdt svært lite kull og det ble derfor tatt ut enkelte
makrofossilprøver som vil bli gjort om til kullprøver. Et utvalg kullprøver vil bli sendt
im til datering.

5. 5.4.2. Makrofossilprøver
Det ble tatt ut til sammen 47 makrofossilprøver ffa røyser, gammelåkerlag og grøfter.
Et utvalg makrofossilprøver vil bli sendt inn til analyse.

5.5.4.3.Pollenprøver
Det ble tatt ut til sammen 74 pollenprøver ffa lokditeten. Plasseringen av
pollenprøvene i profilen er markert på profiltegningene, eller målt inn digitalt. Et
utvalg pollenprøver vil bli sendt im til analyse.

5.5.4.4. Jordprøver
Det ble tatt ut 17 jordprøver for kjemisk analyse fta grøftene og gammelåkerlaget. Et
utvalg jordprøver vil bli sendt inn til analyse.

5.5.4.5. Jordmikromorfologiprøver
Det ble tatt ut 6 bokser med mikromorfologiprøver av profilene ved
gammelåkerlagene (S-23009/S-23111) og ardsporene (S-23001/S23161). A11e
mikromorfologiprøver er sendt inn til anålyse. (Se tegning 8.3.3).

5.5.5ANALYSER

Det foreligger på det rapportskrivende tidspunkt, ingen resultater av de innsendte
Prøvene.   `

:-`iii=.`:::

Kulturhistorisk museum, Uhiversitetet i Oslo
Fommimeseksjonen

13



2039 og 2038, Sarpsborg 05/1396

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.

For å forenkle fiemstillingen av de forhistoriske anleggene på lokaliteten, vil de bli
presentert tematisk. Først vil dyrkningssporene bli diskutert, deretter kj erreveien,
modeme anlegg, kokegroper, rester etter en steinålderboplass og til slutt strukturer
medukjentfimksjon.

DYRKNINGSSPOR
Dyrkningsspor ble dokumentert både i vestre og østre del av feltet. På hver side av
den gamle gårdsveien som deler feltet i to, ble det påvist ardspor og gammelåkerlag.
Dyrkningssporene har trolig representert et sammenhengende aktivitetsområde. I den
østre delen av feltet, i dumpa, ble det også påvist gammelåkerlag, rydningsrøyser og
grøfter.

I mellom disse to områdene er det ikke påvist dyrkningsspor. Dette kan forklares på
bakgrunn av at undergrumen i mellom områdene består av steinholdig morenej ord,
som er lite egnet til arding. Høydeforskjellen mellom dumpa og den øvre delen av
feltet er i tillegg ca 6 m. Det er derfor sannsynlig at områdene har hatt forskjellige
fimksjoner i ulike deler av forhistorien, og at det kun er i nyere tid at redskapene har
tillatt at hele området har fimgert som dyrket mark.

Ardsporområde 8

Ardsporområde A

Figur 3:Kartet viser dyrkningssporene i den øvre delen av feltet.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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DDvrlming§si)oridenøvredelenavfeltet
\

Gammelåker
Gammelåker (fossil åker), defineres som rester etter tidligere j ordbruk (Gren
1997: 11). Når dyrkning opphører eller nye redskaper tas i bruk, kan dette etterlate
por i undergrunnen i fom av gamle åkerlag og ardspor.

I tilknytning til den i;es#e feltet,1å det et gammelåkerlag (S-23009). Massen besto av
mørk brun sandholdig humus, med spredte kullbiter.

I den Ø§frG feltet lå det også et gammelåkerlag. Lqget ble målt inn som to polygoner
og gitt to ulike struktumumre (S-23111/S-21048). Massen besto av mørk brun
sandholdig humus, med spredte kullbiter. S-21048 er laget nøstvedtøksa ble fimnet i.

S-23009 og S-23111/S-21048 har trolig rq)resentert et sammenhengende
gammelåkerlqg i det øvre delen av feltet. Det ble taft ut makroprøver, jordprøver,
pollenprøver og mikromorfologiprøver fia begge feltene. Resultatene av prøvene, vil
forhåpentlig kume gi svar på hva som ble dyrket og når åkeren var i bruk.

Ardspor
Ardspor blir først synlig ved overgang til undergrumen, i "sterilen" (Gren 1997:35).
Arden ble trukket over marken for å løse opp jorden før såing. Samtidig gikk arden
ned i undergrumen og etterlot åkerjord i et rutenettverk @årdseth 2004:45). Ardspor
er vanskelige å datere, ettersom arden har vært i bruk fi.a bronsealder og fiem til nyere
tid (Gren 1997:26).

Bilde 1 : Utsnitt av ardsporene på vestre del av feltet. Bildet er tatt mot vest.

=:--,_åt;.-.:-;-
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ArdsDorområde A, (S-23001) er et område med ardspor på den østre delen av feltet.
Feltet er ca 12 m* 10 m. Ardsporene var svært tette, og utgjorde et sammenhengende
rutenettverk. Ardsporene ffemsto som brune striper i den beige sandundergrunnen.
Ardsporene var ca. fire cm dype. Lengden varierte ffa et par cm til 1,5 m Ardsporene
hadde varierende snitt fia en u-v fom. Ardsporene var forstyrret av nyere
nedskj æringer og vegetasj onsrester @ilde 1)

ArdsDoromrråde 8, (S-23161) er et område med ardspor på den vestre delen av feltet.
Feltet er ca 22 m* 10 m. Inntil profilen mot vest er ardsporene like godt bevart som på
den østre delen av feltet, men i den øvre delen av det vestre feltet ligger ardsporene
spredt og virker i større grad forstyrret av dyreganger, staurhull og yngre
nedskjæringer @ilde 2).

Bilde 2: Ardsporområde 8, med dyreganger og pelehull. Nøstvedtøksa ble fimnet ved målestangen.
Bildet er tatt mot øst.

S-23001 og S-23161 representerer trolig et opprimelig sammenhengende område med
ardspor. Under fi7lkets registreringer ble det påvist ardspor i flere sjakter rett nord for
lokalitet 6 (Vikshåland 2003). Ardsporene har derfor strukket seg over et større
område enn det som er avdekket i feltet.

::-`.i:jlr;:-.:;=
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Dvrkningsspor i "dumpa".

05/1396

Figur 4:Kartet viser dyrkningsspor og grøfter i det østre feltet, i "dumpa".

Gammelåker
Nede i dumpa dukket det opp ytterligere en flate med mørk brun til sort humusholdig
gammelåker (S-23020/S-23059). Laget ble gitt to S-numre, fordi det ble delt av en
modeme grøft. Utbredelsen av laget var ca 4m* 8m. Massen besto av sandholdig feit
og fiJktig humus (Se bilde 5). I laget dukket det opp flere flintavslag.
Gammelåkerlaget lå stratigrafisk over flere av grøftene (S-23023/23058/23061 og S-
23024/23052/23062), men det ble ikke påvist ardspor i dette området.

Rydningsrøyser
To røyser ble avdekket i dumpa, helt i østenden av feltet, ved grøftene og
gammelåkerlagret. Røysene ble synlige rett under matjorda. Matjorden i dumpa var
tykkere erii noe annet sted på feltet, inntil 70-80 cm (Vedlegg tegning 8.3.1). Laget i
de øvre de`1ene av røysene besto derfor av matiordrester. Avstanden mellom røysene
var ca 7 meter.

=:i,j+ii-'--`-
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Bilde 3: Rydningsrøys, S-23045. Bildet er tatt mot øst.

S-23045 @ilde 3, figu 4)
Røysa var oval i fomen og besto hovedsaklig av store kampstein (ca 70* 100 cm) i
midten, og noe mindre stein innimellom disse. Fomen de store steinene lå i, tilsa at
det var en mdighet for at de sto i en oval sirkel og kunne imeholde et gravkammer i
midten. På båkgrunn av dette ble hver stein møysommelig innmålt og røysa ble tegnet
i flere sjikt. Arbeidet og dokumentasjonen var tidkrevende og omstendelig.

Massene i den øvre delen av røysa besto av mørkebrunt humusholdig lag med noe
kull. Massene virket omrotet og ulike lag var vanskelige å skille ffa hverandre. Rett
under de store steinene lå et mørkere kullholdig humuslag med synlige dyreganger og
kullbiter. Rett under de store steinene ble det også fimnet en liten brun flintbit
(C54970/1). Laget mot bunnen ble mer grusholdig, men det var ikke synlig noen klar
nedskjæring. Røysa synes derfor å være plassert oppå undergrunnen. I profilen var
røysa ca 80 cm dyp.

Mangelen på et synlig sentralkammer eller andre fimn resulterte i at hypotesen om en
grav ble forlatt, og anlegget ble forklart som en rydningsrøys. Det ble tatt ut både
makro- og pollenprøver av lagene i røysa.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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S-23018 (bilde 4, figu 4)
Røysa var utflytende rund i fomen og besto i hovedsåk av steiner opp til ca 30-40 cm
i diameter.j Mellom steinene lå et lag med brungrå leirejord med noe lysere
sandspetter og en del kullfi.agmenter. I dette nivået ble det også utskilt flere lag
innimellom steinene; S-23056, en sandflekk, S-23055 og S-23054, bestående av leire.

A11e tre lagene ble tolket en del av firllmassen i haugen og ikke separate struktuer.
Inntil røysas østre del lå det en grusholdig sandstreng (S-23057). Sandstrengen er
nedre del av grøft (S-23021/S23057), som fortsetter inn i profilen mot nord.

Bilde 4: Rydningsrøys, S-23018. Bildet er tatt mot SØ.

Røysa ble snittet på langs, og den nordre delen av strukturen ble tømt. Etter
opprenskning og Seming av det Øverste steinlaget i den nordlige delen av stmkturen,
kom det enda et nytt lag med steiner. Disse steinene hvilte direkte på undergrunnen.
Det er ingen tydelig nedskjæring i tilknytning til røysa. Den brune laget imellom
steinene lå også i små groper i sandundergrunnen. I profilen var røysa ca 40 cm dyp.

Under opprenskning ble det fimnet 5 flintavslæ (C54970/2-3). Det ble tatt tft både
makro- og pollenprøver. Resultatene av prøvene, vil forhåpentlig kume gi svar på hva
som ble dyrket i området rundt dem og når åkeren var i bruk.

ODiJsummering av røvsene
Røysene var svært forskj ellige i utforming og størrelse. S-23018 manglet helt de store
kampsteinene som lå konsentrert i S-23045. Begge manglet sentralkammer, eller
andre gjenstander som tilsier at de er rester av graver. Begge røysene ble demed
tolket som rydningsrøyser.

Røyser ligger ofte tett inntil hverandre, i kasteavstand fia åkeren. Profilene viser at S-
23045 og S-230181igger i samme nivå, til tross for at S-21045 ligger lengre ned i
dumpa. Det er imidlertid usikkert om røysene har ligget eksponert på samme tid.

•:-.-.;i=E::
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Det er i ettertid mulig å si at det ble benyttet mye ressurser på å dokumentere røysene.
Hver enkelt stein ble tegnet inn og målt inn med totalstasjonen. Metoden som ble
valgt, kan i ettertid gi en trygghet om at ingenting ble oversett eller at viktige
observasj oner ble utelatt.

Metoden ga også en forståelse av hvordan røysene var bygget. I S-23045 er de store
steinene forsøkt samlet i sentnm av røysa. Deretter har mindre stein og jord blitt
kastet over. S-23018 virker akkumulert over lengre tid. Dette skyldes både de ulike
massene i haugen og sammensetningen av mindre steiner i flere sjikt.

25 m nordvest S-21018, begynner et ca 30 m langt morenebelte med store kampstein.
Beltet strekker seg nordvest, oppover bakken av feltet. Det er ikke usannsynlig at
enkelte av steinene i røysene kan stamme ffa dette området.

GRØFTER
Lengst mot øst i den Østre feltet ble det påvist et område med parållelle grøfter.
Grøftene lå i S/SV-N/NØ retning. Fem av grøftene har identisk firllmasse, ffa vest til
øst; S-23053, S-23025, S-23024, S-23026 og S-23030. Ytterligere to grøfter ligger i
samme retning; S-23021 og S-23023, men de er av en noe annen karåkter og vil
derfor bli diskutert senere.

Bilde 5: Oversiktsbilde over grøftene i dumpa. Røysa S-23045 mot høyre. Bildet er tatt mot NØ.

Grøftene lå med ca 2 m mellomrom, i N-S retning. To av grøftene, S-23053, S-23025
strakte seg ikke langt ut i feltet, men var synlige i profilen. Massen består av
humusholdig sand. Massen er rustfarget, muligens som resultat av j emutfelling.
Rustfargen kan gi en indikasjon på at det har rent vann i her, eller at det har vært mye
fiktighet i bakken. Undergrumen besto av steinfii sand og leire.
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I utgangspunktet kume grøftene ha vært rester etter drenering, men det ble raskt klari
at grøftene ligger på tvers av det som ville ha vært naturlig, i et landskap som heller i
østlig retning. Grøftene ble derfor foreslått å være rester etter dyrkning eller kanskje
terrassering av landskapet.

Parallelt med feltets lengderetning lå en modeme dreneringsgrøft i Ø-V retning (figur
4, bilde 5). Denne grøften kuttet de gamle grøftene på tvers. En og samme grøft ble av
deme årsak gitt flere struktumumre, et på syd og et på nordsiden av den modeme
grøfta (S-23024=23068=23062, S-23023=S-23058=23061, S-23025=S-23 075).

Snittl som forklarer den stratigrafiske situasjonen i dumpa
For å få en dypere forståelse av hva grøftene og gammelåkerlaget kume representere,
samt kontroll over den stratigrafiske situasjonen i dumpa, ble det lagt et snitt i Ø-V
retning, som ville berøre S-23020 (gammelåkerlaget), S-23023 (mørkebrun, fet,
humusholdig lag), S-23029 Qcokegrop/ildsted) og S-23024 (rødspettete smdholdig
grøft). Snittet ble lagt på sydsiden av den modeme grøfta, slik at grøftene og lagene i
dem ble gitt fortløpende nye nummer (Vedlegg tegning 8.3 .2).

Tilsvarend'eprofilsomdenne,bleogsådokumentertiprofilenifeltkantenmotnord,
og profilen ved S-23045 mot sør.

Bilde 6: Snittet i profil. Ildstedet S-23029 under målepinnen til høyre. Bildet er tatt mot nord.

Y

Massen i S-23023/ S-23058 består av mørkebrun sandholdig humus, med spredte
kullspetter. Grøfta ligger parallelt med grøft S-23024/ S-23052 og er stratigrafisk
eldre enn gammelåkerlaget (S-23020) og ildstedet (S-23029).

•---.:f.=t..::j
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Bilde 7: Rustspettete grøft S-23024/ S-23052. Ildstedet S-23029 til venstre.  Bilde er tatt mot nord.

Ved snitting viste det seg at grøfta inneholdt flere lag, og at S-23024/S-S-230521å
imtil S-23023/S-23058. Kokegropa (S-23029), den mørkebrme grøfta S-23023/S-
23058, er derfor trolig yngre enn den rustspettete grøfta.

Overgangen mellom gammelåkeren (S-23020) og S-23023/S-23058 var flytende (se
vedlegg tegning 8.3.2.). Ved ildstedet (S-23029), ble trolig deler av gammelåkerlaget
fi emet under flateavdekkingen.

Ytterligere flere lag ble dokumentert i sammenheng med grøfta, stratigrafisk eldre enn
den humusholdige mørkebrune laget i grøftas øvre del, S-23023/S-23058;
S-numrene representerer ikke egne anlegg, men lag og demed ulike sekvenser i
grøfta (Vedlegg tegning 8.3 .2). Lagene ble ikke målt inn digitalt.

S-23067 består av fin grå sand med litt brun humus. Laget er trolig også firll i grøft,
og er stratigrafisk eldre enn det mørkebrune humuslaget S-23023/S-23058.

S-2306J er et grusholdig sandlag, som ligger "oppi" S-23067. Laget er derfor
stratigrafisk yngre enn S-23067. Laget kan være firll i en grøft, eller ha akkumulert
over tid. Retningen på dette gruslaget skiller seg fi.a den øvre delen av S-23 023/S-
23058, fordi den ligger mer i NNV-SSØ retning.

S-23073 1igger i bunn av grøfta og har en tydelig nedskjæring. Det ble fimnet flint og
kull i bunnen. Spesielt med dette laget, er at den ikke følger retningen av lagene over,
S23065 og S-23067, men derimot går i samme retning som S-23023/ S-23058.

S-23074 består av rustfarget humusholdig sand. S-23073 virker kuttet av S-23073 og
er derfor stratigrafisk eldre em S-23074.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornmimeseksjonen

22



2039 og 2038, Sarpsborg 05/1396

ODDsummering av snittet i grøfta
Læene i tilknytning til dette snittet, avdekket en kompleks stratigrafi og ulike faser i
grøftene. Yngst i tid er gammelåkerlaget (S-23020) og ildstedet/kokegropen (S-
23029). Ildstedet/kokegropen er kuttet ned i S-23023/S-23058. Dette er en feit, mørk
brun humusholdig grøft i N/S retning. Under dette laget lå to grå grus og sandholdige
(S-23065/S-23067) læ som dreide i mer NNV-SSØ retning, og mot bunnen ble et lag
med en tydelig nedskjæring avdekket (S-23073). Alle disse lagene synes imidlertid å
være stratigrafisk yngre enn grøftene Aqgene som ligger inntil dem på hver side S-
23074/S23025 og S23024/S-23052. Begge disse lqgene tilhær den rustspettete
massen som ligger i de parallelle grøftene.

Hvilken fimksjon grøftene har hatt er uklar, men den tydelige nedskjæringen i
tfflytning til S-23073, samt ildstedet i toppen (S-23029), tilsier at dette ikke er kun
naturformasj oner, men rester etter menneskelig aktivitet. To kullprøver tatt ut i S-
23029 og S-23073, vil kume gi en nøyere datering på de ulike læene i dumpa.

Grøft (S-23021/S-230571 er enda en grøft i N/S retning i den vestre delen av dumpa,
som strekker seg ned og rundt den østre delen av rydningsrøysa S-23018. S-23021 ble
gitt to separate nummer. S-23021 for den nordre delen bestående av humusholdig
sand, og S-23057 ble gitt den søndre delen som inneholder steiner, grus og sand. I
tilknytning til denne grøften ble det fimnet en del flintavlag, både i forbindelse med S-
23021 og S-23057. Det er fortsatt uklart hva denne grøften fåktisk representerer, et
veifar, en beldc eller eg grøft med uklar fimksjon. Grøfta skiller seg i innhold helt ffa
de andre grøftene påvist lengre mot øst i feltet. I grøftas øvre del, S-23021 ble det i
tillegg påvist strukturer som ble undersøkt sq)arat (S-23075). Struktuenes fimksjon er
fortsatt uklar.

:::å;.--:
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ANDRE STRUKTURER

Kjerrevei
1 den øvre delen av det østre feltet lå to parallelle spor, i Ø/V retning, som ble tolket
som en mulig kjenevei (S-23046/S-23047). Sporene var ca 30 m lange og ca 0,60 m
brede ¢ilde 8, figur 3). Avstanden mellom dem er ca 1,3-1,5 m, Avstanden ble målt
fi.a sentrum av strukturene. Til sammenligning er avstanden mellom hjulsporene i
hulvegen på lokalitet 43, ca 1,2 m (Johansen 2005). Dateringen på kjerreveien er
uklar, men ved snitting av det ene sporet, S-23047, ble dyreganger og mulige ardspor
(S-23161) synlige under selve veien. Kjerreveien antas derfor å være yngre enn
ardsporene.

Bilde 8: Øvre del av kjerreveien ved ardsporene. KjeiTeveien fortsatte ut av bildet i østlig retning.
Bildet er tatt mot vest.

Moderne anlegg
1 den vestre delen av feltet, ble det under fi71keskommunens registreringer i 2003
påvist flere strukturer som ble tolket som fotgrøft og mulige rester etter bortpløyde
graver (Vikshåland 2003 ).

Et anlegg som det var knyttet spesiell forventning til, var den mulige fotgrøften med
tilhørende gravkammer; S-23002, S-23003, S-23007 (A-1081/A-1078/A-1079).
Under avdekkingen ble det raskt klart at en konsentrasjon av jem og brente bein, som
av firlket ble tolket som rester av selve gravleggingen, ikke lå i sentrum av
"fotgrøften", men heller i ytterkanten av denne. I midten av sirkelen dukket det

derimot opp et leireholdig lag med modeme glass og keramikk. Ved snitting ble det
avdekket et modeme teglrør i bunnen. Dette bekreftet våre antagelser om at dette
anlegget ikke var en grav, men rester etter nyere aktivitet, trolig avsatt i forbindelse
med utbygging av E6 på 1990-tallet @ilde 9).
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Bilde 9: Modeme anlegg, S-23002. Bildet er tatt mot S.

Ytterligere flere strukturer som under registreringene i 2002 ble tolket som rester etter
gamle forgrøfter, viste seg etter avdekkingen ikke å være runde, men rette nyere
grøfter med dreneringsrør (S-23 005). Årsåken til at grøftene under registreringen ble
tolket som fotgrøfter, er trolig utsnittet som sjaktene av strukturene. Ved åpning av et
større område var det lettere å se sammenhengen mellom de ulike stru]durene.

Strukturene som ble registrert som mulige graver i forbindelse med registreringene i
2002, viste seg derfor å ikke være rester etter graver, men modeme anlegg. Det er
derfor fortsatt noe uklart hvor gravfeltet Gornmime:ID0073033, Askeladden: 62710),
opprimelig lå.
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Figur 5 : Omtalte strukturer på vestre felt.
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Kokegroper
Kokegroper består av nedskjæringer med et kullag i bunn, dekket av skjørbrent stein. I
området med modeme grøfter, vegetasj onsrester og steinopptrekk, lå det to mulige
kokegroper (S-23006 og S-23004). Begge kokegropene var svært grunne, mest
sannsynlig på grunn av pløying. S-23004 var i tillegg skåret av en modeme grøft.
Dette er også årsaken til at hver halvdel har fått hvert sitt nummer (S-23004/S-23016).

Bilde 10: Kokegrop S-23006. Bildet er tatt mot NØ.

I dumpa ble det påvist to rester etter kokegroper/ildsteder (S-23029 og S-23051).
Begge anleggene er skåret ned i eldre grøfter (S-23023/S-23030). Ytterligere to
kullflekker i undergrunnen (S-23027 og S-23028) kan gi en indikasjon på at det kan
ha vært flere slike struktuer i området, men at de er ødelagt av nyere aktivitet og
pløying.

Overpløyd steinalderboplass
Det ble fimnet ca 30 flintavslag i den østre delen av feltet, i tillegg til en nøstvedtøks
og et kvartsavslag. Funnene har pløyelagskontekst, sekundært plassert i grøfter (S-
23057), i rydningsrøyser (S-23018 og S-23045) eller i gammelåker/ardspor (S-
23028/S-230161).

Tidligere dokumenterte og gravde steinalderlokaliteter, Utne R33, R34 og Børstad
R52 vitner om boplasser fia steinalder i området (Berg 1998:41, Bårdseth 2004:24). I
Askeladden ble det også opplyst av Asbjøm Utne, at det tidligere var fimnet flint på
gården. Flintavslagene og øksa kan derfor stamme fi.a en overpløyd steinålderlokalitet
i området.

Strukturer med ukjent funksjon
Under ftrlkets registreringer ble det dokumentert en buet hustuft (A-1103,A-1104,A-
1108), med et stolpehull i midten (Vikshåland 2003). Allerede under flateavdekkingen
ble strukturen avskrevet som en forhistorisk tuft, pga formen og at dukket det opp
modeme glass i den nordre delen av anlegget. Fyllmassen besto av feit organisk
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masse med mye små røtter. Hustufta ble derfor omdefinert til rester etter gammel
vegetasjon.

En rekke av de andre strukturene med uklar avgrensning vi fikk snittet mot slutten,
var utflytende i profilen og imeholdt feit organisk masse med mye røtter. Struktuene
ble derfor tolket som rester etter gammel vegetasjon. En del mindre sirkulære
strukturer ble tolket som steinopptrekk. Felles for flere av disse var at profilen var
fomet slik at det gikk an å se hvilken retning steinene var dratt opp av plogen. En stor
andel av strukturene på lokålitet 6 ble ikke undersøkt. Majoriteten av disse er trolig
også rester' etter gammel vegetasj on og steinopptrekk.

6.  KONKLUSJON

Hovedandelen av anleggsporene på Utne indikerer at områder har vært oppdyrket i
lang tid. De fleste struktuene kan settes i sammenheng med dyrking og tilrettelegging
av grumen for j ordbruk.

Undergrumen kan ha dannet en ramme for hvilke aktiviteter som kan ha foregått i de
ulike områdene. Ardsporene ligger i fin beige sandundergrum. I området med
morenejord er det derimot ikke påvist ardspor eller andre anlegg. Dette området kan
ha vært benyttet som beitemark.

Restene etter kokegroper/ ildsteder antyder at det også kan ha foregått en rekke andre
aktiviteter her. Dybden på kokegropene/ildstedene vitner om at stmkturene som er
påvist her, er ødelagt av nyere tids aktivitet og pløying.

Mangelen på stolpehull og hus, kan skyldes at anleggsporene er ødelagt av nyere
åktivitet. En annen og kanskje mer sannsynlig årsak, er at gården har ligget et amet
sted em i feltene som ble åpnet.

Til tross for at gravfeltet på Utne ikke ble gjenfimnet, var det sammenfall i de andre
fimnkategoriene som ble beskrevet av Andreas Utne i Askeladden; fimn av spredt flint
08 røyser.
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Vedlegg 8.1, tilveksttekst

C54969-C54970
Boplassfunn og dyrkningsspor ffa eldre jemalder fta UTNE NORDRE / UTNE
SøNmE (2038 , 2039 /1,4), SARPSBORG K., øSTFOLD (D100020).
Bosetnings- og dyrkingsspor i form av 4 kokegroper/ildsteder, 2 røyser, 7 grøfter, 3
gammelåkerlag, 2 områder med spredte til store konsentrasjoner ardspor og rester etter
kjenevei. Undersøkelsen er utført av E6-prosjektet østfold ved KIIM i 2005, og
lokaliteten regnes som ferdig undersøkt innenfor grensene til reguleringsplanen
(Johansen 2005, Bårdseth 2007). Dette er et forvaltningsinitiert prosjekt (2003-2007) som
ble etablert i forbindelse med breddeutvidelse av E6 tiennom Råde, Sarpsborg,
Fredrikstad og Halden kommuner. Statens vegvesen Region Øst er tiltakshaver.
Lokaliteten ble registrert av østfold fykeskommune.i 2002 (Vikshåland 2003, C55133).

Det aktuelle området lå i dyrka mark, og ble undersøkt ved maskinell flateavdekking. I alt
ble det åpnet opp et område på 1850 kvadratmeter og påvist 134 strukturer. Alle
stmkturene ble innmålt, og 29 snittet og dokumentert i profil. Det ble samlet inn 47
makrofossilprøver og 20 er flotert og analysert (Sandvik 2007). I tillegg ble det tatt inn 74
pollenprøver og 6 mikromorfologiske prøver, og av desse er 10 pollen- og
mikromorfologiske prøver anålysert (S ageidet 2006a, 2006b). 3 kullprøver

6e:#c:[d£:tgftå

(Gulliksen 2006a, 2006b). Funn og trekullprøver er magasinert ved KIIM. Makrofossil-,
pollen-og mikromorfologiske prøver er deponert ved Ams.

Liiteratur:
Btidse;fli G. A. 2;Oul .. Hus, gard og grav langs E6 i Sarpsborg kommme. Vari:a €fl .
Kulturhistorisk museum. Fomminneseksj onen. Universitetet i Oslo.

Gulliksen, S. 2006a: Dczfgrz.Jcg§rc!pporf. Upublisert rapport i brev av 20.01.2006.
Topografisk arkiv. Kulturhistorisk museum. Uriversitetet i Oslo.

Gulliksen, S. 2006b: Dateringsrapport. Upublisert rapport i brev av 08.02.2006.
Topografisk arkiv. Kulturhistorisk museum. Uhiversitetet i Oslo.

Tobarrsen, L-M. 8. 2005.. Rapport arkeologisk utgravning. Ardspor, rydningsr¢yser og
kokegroper. Utne nordre 2038/4, Utne s¢ndre 2039/1, Sarpsborg k., Øs¢old. Unders¢kt i
2005. Upublisert rapport. Topografisk arkiv. Kulturhistorisk museum. Oslo.

Sa,ge;Hde;Æ,B . N1. 2J)06a:. M{kromoif iologiske cmalyser cw tymslip f ra E6-prosj ektet, KHM,
U!.O. Upublisert rapport av 16.05.2006. Topografisk arkiv. Kulturhistorisk museum.
Uriversitetet i Oslo.

Sa;ge;ride;Æ,P.M.2;006b..PouenanalysecwprgverfraE6-prosjektet,KHM,Uio.
Upublisert rapport av 16.05.2006. Topografisk arkiv. Kulturhistorisk museum.
Universitetet i Oslo.

Sandvik, P. U. 2007: 1: G. A. Bårdsefl (red.): Æ#§ og gcz7id Jcz73gs Æ6 z. Sczpsøorg
Æom77®##e. Varia 67. Kulturhistorisk museum. Fomminneseksj onen. Uriversitetet i Oslo.
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Vfl5§h2ah;ha][ud, L. H. 21008.. Kulturhistorisk registrering cw automatisf t fredete kulturnrinner i
f iorbindelse med utvidelse av E6 gjennom Råde kommune. E`egLoria,LZNdeLingen, østfoLd
firlkeskommune. Upublisert rapport. Topografisk arkiv. Kulturhistorisk museum. Oslo.

Kcz7fre/€rø#sc.. CQ 031-5-1
P7io/.eÆ§jo73.. NG01948-K; Æse 3
Koo7id!.73czfgr.. N 146648, ø 14926

C54969/1-50

åo|:;#egå-goegndmHåriogfåss:?|rpiøf:=ralv4c=å:t:rrigi#neolå:eerrslfieo=afå::.ffoper.En

Fbtnn aw keramikk:
1)  Skår ffa kar av keramikk fimnet under flotering av makrofossilprøve fia grøft S-
23065. Liten keramikkffagment, mellomgrov magring. Den ene siden er sort. Den andre
er rosa med tydlige magringskom. Å4:åJ.. Z,.. 0,8 cm. 8.. 0,7 cm. T.. 0,2 cm. Vekf.. 0,1 g.

Fmn aw bergart:
2)  Nøstvetøks funnet i gammelåkerlag S-23111. øksa er liten og av grovt tilhugget
bergart, trolig grønnstein. Tverrsnittet er tilnæmiet trekantet. Å4dJ.. L.. 7,5 cm. 8.. 3,2 cm.
T.. 3, cm. Vckf.. 84 g.

Funn ay f lint..
3)  1 Avslag av flint funnet i vegetasjonsspor S-23010. MÅJ.. L.. 4,4 cm. 8.. 3,1 cm. r.. 0,7
Cm.
4)   1 Avslag av flint fimnet i vegetasjonsspor S-23011. ÅÆdJ.. L.. 2, cm. 8..1,6 cm. T.. 3,
Cm.

5)   1 Avslag av flint fimnet i gammelåkerlag S-23020. Å4t3J.. L.. 1,3 cm. 8.. 1,2 cm. T.. 0,3
Cm.
6)  2 Avslag av flint fimnet i grøft S-23021 . Det ene har cortex og er vannrullet. Md/..
Stl.. 2,,3 cm. Stb..1,8 c;m. Stt:.. 0,] c;m.
7)  2  Avslag av flint funnet i grøfta S-23057. A4:åz.. Z,.. 1,8 cm. 8.. 0,9 cm. T.. 0,3 cm.
8)  1 Avslag av flint med cortex fimnet i grøft S-23073. Mdz.. L.. 2,2 cm. 8..  1,4 cm. r.. 0,8
Cm.
9)  15  Avslag av flint, løsfunn. Et ffagment er brent. Åtte har cortex. Mt3J.. S£J.. 5,4 cm.
Stb: 2,,] c;m. Stt: 2,, cm.

Fum aw skifer:
10)  Bryne av sandskifer. Fragment av bryne, løsfunn. Trekantet tversnitt. Den ene enden
er brutt av, den andre har en rett flate. Mt3J.. Z,.. 11,3 cm. 8.. 2,9 cm. r.. 1,6 cm. VeÆf.. 75 g.

Funn aw brerti bein:
11)  4 fiagmenter brent bein,1Øsfunn. Et ffagment har begynt å smuldre. Å4dJ.. L.. 1,9 cm.
8..  1,2 cm. T.. 1,8 cm.
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Fimn cw brerti leire:
12)  Brent leire fimnet i grøft S-23057. Md/.. £.. 2,7 cm. 8.. 2,3 cm. r.. 1,5 cm. VeÆZ.. 8 g.

Pdlenpr¢Ner:
13)  Prøve, pollen. Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023/S-23058. Prøven er tatt
ut i bunnen, i et beige sandlag. 1 av 6, ffa bunnen.
14)  Prøve, pollen. Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023/S-23058. Prøven er tatt
ut i et grått' rustspettet lag. 2 av 6, ffa bunnen.
15)  Prøve, pollen. Pollensøylen er ffa profilen i grøfta S-23023/S-23058. Prøven er tatt
ut i et grått rustspettete lag. 3 av 6, ffa bunnen.
16)  Prøve} pollen. Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023/S-23058. Prøven er tatt
ut i et grått sandlag. 4 av 6, fia bunnen.
17)  Prøve, pollen. Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023/S-23058. Prøven er tatt
ut i et grått gruslag. 5 av 6, ffa bunnen.
18)  Prøve, pollen. Pollensøylen er ffa profilen i grøfta S-23023/S-23058. Prøven er tatt
ut i S-23058, det sandholdige mørkebrune humuslaget med kull. 6 av 6, ffa bunnen.
19)  Prøve, pollen. Pollensøylen er ffa profilen i grøfta S-23023/S-23058/S23068, under
ildsted (S-23029). Prøven er tatt ut i sanden i undergrunnen. I av 5, fra bunnen.
20)  Prøve, pollen. Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023/S-23058/S23068, under
ildsted (S-23029). Prøven er tatt ut i grålig gruslag. 2 av 5, ffa bunnen.
21)  Prøvq, pollen. Pollensøylen er ffa profilen i grøfta S-23023/S-23058/S23068, under
ildsted (S-23029). Prøven er tatt ut i grålig grus. 3 av 5, fia bumen.
22)  Prøve, pollen. Pollensøylen er ffa profilen i grøfta S-23023/S-23058/S23068, under
ildsted (S-23029). Prøven er tatt ut i grått sandlag. 4 av 5, ffa bumen.
23)  Prøve, pollen. Pollensøylen er fra profflen i grøfta S-23023/S-23058/S23068, under
ildsted (S-23029). Prøven er tatt ut i kullaget, i S23029s nedre del. 5 av 5, fra bunnen.
24)  Prøve, pollen. Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023/S-23058/S23068.
Prøven er tatt ut i bunnen, i sandlaget. 1 av 3, ffa bunnen.
25)  Prøve, pollen. Pollensøylen er ffa profilen i grøfta S-23023/S-23058/S23068.
Prøven er tatt ut i S-23068. 2 av 3, fia bunnen.
26)  Prøve, pollen. Pollensøylen er fta profilen i grøfta S-23023/S-23058/S23068.
Prøven er tatt ut i S-23068. 3 av 3, ffa bunnen.
27)  Prøve, pollen. Pollensøylen er ffa profilen i grøfta S-23023, i profil mot nord.
28)  Prøve, pollen. Pollensøylen er ffa profilen i grøfta S-23023, i profil mot nord.
29)  Prøve, pollen. Pollensøylen er ffa profilen i grøfta S-23023, i profil mot nord.
30)  Prøve, pollen. Pollensøylen er fta profilen i grøfta S-23023, i profil mot nord.
31)  Prøve, pollen. Gammelåkerlag. Prøven er hentet ut av mørkebrunt sandholdig
humuslag.
32)  Prøve, pollen. Gammelåkerlag. Prøven er hentet ut av mørkebrunt sandholdig
humuslag.

Kullpr¢ver:
33)  Prøve, kull ffa S-23027. Liten bevart kullflekk. Prøven ble tatt ut under snitting.
34)  Prøve, kull fia kokegrop S-23029. Prøven ble tatt ut under snitting.
35)  Prøve, kull ffa lag i bunnen av grøft S-23023/S-23058. Prøven ble tatt ut under
flotering av makrofossilprøve.
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36)  Prøve, kull ffa kokegrop S-23006. Prøven, er hentet ut under snitting.
37)  Prøve, kull fta kokegrop S-23029. Prøven er tatt fia makrofossilprøve MF-23004
(C54969/50). VcÆ£.. 2,3 g.

Makrofioss{lpr¢ver:
3®8j,Ør:;::el'4å-å:treoft:ialFoØ7:fz33Bo5'81(6¥csdåa6v-it6=.:1£otiof-a::%1T.rekullfraprøven

39)  Prøve, makro ffa grøft S-23065 (Ams natvit.nr.: 2005/06-168).
40)  Prøve, makro fta grøft S-23052 (Ams natvit.nr.: 2005/06-170).
41)  Prøve, makro fta grøft S-23068 (Ams natvit.m.: 2005/06-169).
42)  Prøve, makro ffa grøft S-23067 (Ams natvit.nr.: 2005/06-177).
43)  Prøve, makro ffa grøft S-23073 (Ams natvit.nr.: 2005/06-33).
44)  Prøve, makro ffa grøft S-23020 (4ms natvit.nr.: 2005/06-183).
45)  Prøve, makro fia gammalåkerlag S-23009 (Ams natvit.nr.: 2005/06-171).
47)  Prøve, makro ffa gammalåkerlag S-23048 (Ams natvit.m.: 2005/06-179).

::#:ø®v;,gF)¥rrl2cfi-åagt=|el2T|eål=a4gos:2p:030595`c#BSc:f;voitåE€o(T5Jåf;:Zi)..Komffa
49)  Prøve, makro fra grøft S-23057 (Ams natvit.nr.: 2005/06-173).
50)  Prøve, makro ffa kokegrop S-23029 (Ams natvit.m.: 2005/06-184). Trekull ffa
prøven @jørk) er ]4C-datert til 1765 +/-80 BP, 210 calAD-395 calAD (T-18074).

C54970/1-24
Dyrkningsspor i fom av rydningsrøysene S-23018 og S-23045. Røysene er ikke datert.

FunnaNflintflwaris:
1)   1 Avslag av flint fimnet i rydningsrøys S-23045. Å4Z3/.. L.. 3,7 cm. 8.. 3,2 cm. r.. 1,8
cm. Æ.. 3,2 cm.
2)  2 Avslag av flint funnet i rydningsrøys S-23018. Det ene er brent. Å4t3Z.. SfJ.. 4,6 cm.
S£ø.. 2,5 cm. S£f..  1,3 cm.
3)  3 Avslag av flint f`mnet i rydningsrøys S-23018. To er brent.
4)  1 Avslag av kvarts fimnet i rydningsrøys S-23018. MdJ.. L.. 1,3 cm. 8.. 1, cm. r.. 0,2
Cm.

Pollerpr¢ver:
5)  Prøve, pollen fra rydningsrøys S-23045. Prøven er analysert ved Arkeologisk
museum i Stavanger: PP23009-713. Pollensøylen er fi.a profilen til rydningsrøysa. Denne
prøven er hentet ut fia den sandholdige undergrunnen. Prøve 1 av 5, fra bunnen.
6)  Prøve, pollen fra rydningsrøys S-23045. Prøven er analysert ved Arkeologisk
museum i Stavanger: PP23010-714. Pollensøylen er fra profilen til rydningsrøysa. Denne
prøven er hentet ut fia det grå-mstspettete laget. Prøve 2 av 5, fra bunnen.
7)  Prøve, pollen ffa rydningsrøys S-23045. Prøven er analysert ved Arkeologisk
museum i Stavanger: PP23011-715. Pollensøylen er ffa profilen til rydningsrøysa. Denne
prøven er hentet ut ffa det rustspettete sandlaget. Prøve 3 av 5, fia bunnen.
8)  Prøve, pollen ffa rydningsrøys S-23045. Prøven er analysert ved Arkeologisk
museum i Stavanger: PP23012-716. Pollensøylen er ffa profilen til rydningsrøysa. Denne
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prøven er hentet ut ffa det rustspettete laget. Prøve 4 av 5, fia bunnen.
9)  Prøve, pollen fta rydningsrøys S-23045. Prøven er analysert ved Arkeologisk
museum i Stavanger: PP23013-712. Pollensøylen er ffa profilen til rydningsrøysa. Denne
prøven er hentet ut ffa det gråbrunt humuslag. Prøve 5 av 5, fi.a bumen.
10)  Prøve; pollen ffa rydningsrøys S-23045. Pollensøylen er fia profilen i røysa. Prøven
er hentet ut av sandundergrunnen. Prøve 1 av 6, fta bunnen.
11)  Prøve; pollen fta rydningsrøys S-23018. Prøven er analysert ved Arkeologisk
museum i Stavanger: PP23049-717. Pollensøylen er ffa profilen i røysa. Prøven er hentet
ut av sand i bum\nn av stmkturen. Prøve 2 av 6, ffa bumen.
12)  Prøve, pollen ffa rydningsrøys S-23018. Prøven er analysert ved Arkeologisk
museum i Stavanger: PP23050-718. Pollensøylen er ffa profilen i røysa. Prøven er hentet
ut av grått sandlag. Prøve 3 av 6, ffa bumen.
13)  Prøve, pollen fia rydningsrøys S-23018. Prøven er analysert ved Arkeologisk
museum i Stavanger: PP23051-719. Pollensøylen er ffa profilen i røysa. Prøven er hentet
ut av det mørkebrune sandholdige humuslaget. Prøve 4 av 6, ffa bumen.
14)  Prøve\, pollen ffa rydningsrøys S-23018. Prøven er analysert ved Arkeologisk
museum i Stavanger: PP23052-720. Pollensøylen er fta profilen i røysa. Prøven er hentet
ut av gammelåkerlaget innimellom steinene i den Øvre delen av røysa. Prøve 5 av 6, ffa
bumen.
15)  Prøve, pollen ffa rydningsrøys S-23057. Prøven er hentet ut av det grus og
steinholdige sandlaget. Prøve 6 av 6, fra siden av røysa.

Makrofioss{lpr¢ver:
makro ffa rydningsrøys S-23018 (Ams natvit.nr.: 2005/06-180).
makro ffa rydningsrøys S-23045 (Ams natvit.nr.: 2005/06-164).
makro fia rydningsrøys S-23045 (Ams natvit.nr.: 2005/06-172).
makro ffa rydningsrøys S-23045 (Ams natvit.m.: 2005/06-369).
makro ffa rydningsrøys S-23045 (Ams natvit.nr.: 2005/06-176).
makro ffa rydningsrøys S-23045 (Ams natvit.m.: 2005/06-165).
makro ffa rydningsrøys S-23045 (Ams natvit.nr.: 2005/06-174).
makro fia rydningsrøys S-23018 (Ams natvit.nr.: 2005/06-166).
makro fta rydningsrøys S-23018 (Ams natvit.m.: 2005/06-181).

C54971/1-59
Dyrimings'spor i form av 2 områder med ardspor, S-23001 og S-23161. Ardsporområde
A (S-23001) er et område med ardspor på den Østre delen av feltet. Feltet er ca 12 m x 10
m. Ardsporene lå svært tett, og utgjorde et sammeiihengende rutenett. Ardsporene
ffemsto som brune striper i den beige sandundergrumen. Ardsporene var ca. fire cm
dype. Lengden varierte ffa et par cm til 1,5 m. Ardsporene hadde varierende snitt fra en
u-v form. ArdsDoroinrråde 8, (S-23161) er et område med ardspor på den vestre delen av
feltet. Feltet er ca 22 m x 10 m. Inntil profilen mot vest er ardsporene like godt bevart
som på deh Østre delen av feltet, men i den Øvre delen av det vestre feltet ligger
ardsporene spredt og viker i større grad forstyrret av dyreganger, staurhull og yngre
nedskjærqger.
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P ouenpr¢v er :                       ,
1)  Prøve, pollen fra ardspor S-23001. Prøven er tatt ved siden av ardsporet og PP23002.
2)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt i ardsporet.
3)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt ved siden av ardsporet og PP23004.
4)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt i ardsporet.
5)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt i ardsporet.
6)  Prøve, pollen fia ardspor S-23001. Prøven er tatt ved siden av ardsporet og PP23005.
7)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt i ardsporet.
8)  Prøve, pollen fia ardspor S-23001. Prøven er tatt ved siden av ardsporet og PP23007.
9)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt i ardsporet.
10)  Prøve, pollen fta ardspor S-23001. Prøven er tatt i undergrumen, under selve
ardsporet.
11)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt i ardsporet.
12)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt i undergrumen, under selve
ardsporet.
13)  Prøve, pollen fia ardspor S-23001. Prøven er tatt i ardsporet.
14)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt i undergrunnen, under selve
ardsporet.
15)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt i ardsporet.
16)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt i undergrunnen, under selve
ardsporet.
17)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt i ardsporet.
18)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt i undergrumen, under selve
ardsporet.
19)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt i ardsporet.
20)  Prøve, pollen ffa ardspor S-23001. Prøven er tatt i undergrunnen, under selve
ardsporet.
21)  Prøve, pollen fia ardspor S-23161. Prøven er tatt i ardsporet.
22)  Prøve, pollen fra ardspor S-23161. Prøven er tatt under ardsporet, i undergrunnen.

Prøve, pollen ffa ardspor S-23161.
Prøve, pollen fia ardspor S-23161.
Prøve, pollen fia ardspor S-23001.
Prøve, pollen fia ardspor S-23001.
Prøve, pollen fia ardspor S-23001.
Prøve, pollen fia ardspor S-23001.

Prøven er tatt i ardsporet.
Prøven er tatt under ardsporet, i undergrunnen.
Prøven er tatt i ardsporet.
Prøven er tatt under ardsporet, i undergrunnen.
Prøven er tatt i ardsporet.
Prøven er tatt under ardsporet, i undergrunnen.

Prøve, pollen fia ardspor. Pollensøyle i profil mot N. Ved ardspor, i utvidelsen hvor
nøstevedtøksa ble fimnet. Prøven er hentet ut av sandundergrunnen. Prøve 1 av 6, ffa
bumen.
30)  Prøve, pollen ffa ardspor. Pollensøyle i profil mot N. Ved ardspor, i utvidelsen hvor
nøstevedtøksa (C54969/2) ble fumet. Prøve 2 av 6, fia bunnen.
31)  Prøve, pollen fia ardspor. Pollensøyle i profil mot N. Ved ardspor, i utvidelsen hvor
nøstevedtøksa ble funnet. Prøven er hentet ut ffa gammelåkerlag/ardspor. Prøve 3 av 6,
fia bumen.
32)  Prøve, pollen ffa ardspor. Pollensøyle i profil mot N. Ved ardspor, i utvidelsen hvor
nøstevedtøksa ble f`mnet. Prøven er hentet ut av gammelåkerlaget. Prøve 4 av 6, ffa
bumen.
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33)  Prøve, pollen ffa ardspor. Pollepsøyle i profil mot N. Ved ardspor, i utvidelsen hvor
nøstevedtøksa ble fimnet. Prøven er hentet ut av pløyelaget. Prøve 5 av 6, ffa bunnen.
34)  Prøve, pollen fi.a ardspor. Pollensøyle i profil mot N. Ved ardspor, i utvidelsen hvor
nøstevedtøksa ble fimnet. Prøven er hentet ut pløyelget. Prøve 6 av 6, fra bunnen.
35)  Prøve, pollen ffa ardspor. Pollensøyle i profil mot N i Østre del av feltet, ved
ardspor. Prøven er hentet ut av sandundergrunnen. Prøve 1 av 6, fra bunnen.
36)  Prøve, pollen ffa ardspor. Pollensøyle i profil mot N i østre del av feltet, ved
ardspor. Prøven er hentet ut av sandundergrunnen. Prøve 2 av 6, fia bumen.
37)  Prøve, pollen ffa ardspor. Pollensøyle i profil mot N i østre del av feltet, ved
ardspor. Prøven er hentet ut av bunn av gammelåkerlaget. Prøve 3 av 6, ffa bunnen.
38)  Prøve, pollen fi.a ardspor. Pollensøyle i profil mot N i Østre del av feltet, ved
ardspor. Prøven er hentet ut av toppen av gammelåkerlaget. Prøve 4 av 6, fra bunnen.
39)  Prøve, pollen ffa ardspor. Pollensøyle i`profil mot N i Østre del av feltet, ved
ardspor. Prøven er hentet ut av bunn av pløyejordslaget. Prøve 5 av 6, ffa bunnen.
40)  Prøve, pollen ffa ardspor. Pollensøyle i profil mot N i Østre del av feltet, ved
ardspor. Prøven er hentet ut av toppen av pløyejordslaget. Prøve 6 av 6, fia bumen.
41)  Prøve, pollen ffa ardspor. Pollensøyle i profil mot N, ved ardspor på den vestre
delen av feltet. Prøven er tatt ut av matjordslaget. Prøve 1 av 5, fia toppen.
42)  Prøvep pollen ffa ardspor. Pollensøyle i profil mot N, ved ardspor på den vestre
delen av feltet. Prøven er tatt ut av Øvre del av matjordslaget. Prøve 2 av 5, ffa toppen.
43)  Prøve, pollen ffa ardspor. Pollensøyle i profil mot N, ved ardspor på den vestre
delen av feltet. Prøven er tatt ut Øvre del av gammelåkerlaget. Prøve 3 av 5, ffa toppen.
44)  Prøve, pollen ffa ardspor. Pollensøyle i profil mot N, ved ardspor på den vestre
delen av f6ltet. Prøven er tatt ut av den nedre delen av gainmelåkerlaget. Prøve 4 av 5, ffa
toppen.
45)  Prøve, pollen fta ardspor. Pollensøyle i profil mot N, ved ardspor på den vestre
delen av feltet. Prøven er tatt ut av sanden under ardsporene. Prøve 5 av 5, fi.a toppen.

Andre pr¢Ver:
46)  Prøve, annet. Prøven ble tatt ut i en metallboks (9*6 cm), med lokk.
Mikromorfologisk analyse er gj ennomført ved Arkeologisk museum i Stavanger.
Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det østre delen av feltet. Denne boksen ble tatt ut på
høykant, ca 20 cm under markoverflaten. Massene representerer overgangen mellom
matjordslaget og gammelåkeren. Q'røve nr 1 i en serie på 3).
47)  Prøve, annet. Prøven ble tatt ut i en metallboks (9*6 cm), med lokk.
Mikromorfologisk analyse er gj ennomført ved Arkeologisk museum i Stavanger.
Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det østre delen av feltet. Denne boksen ble tatt ut på
høykant, ca 34 cm under markoverflaten. Mellom ulike sjilst i gammelåkerlaget. ¢røve 2
i en serie på 3).
48)  Prøve, annet. Prøven ble tatt ut i en metallboks (9*6 cm), med lokk.
Mikromorfologisk analyse er gj ennomført ved Arkeologisk museum i Stavanger.
Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det østre delen av feltet. Denne boksen ble tatt ut på
høykant, ca 43 cm under markoverflaten. Massene er i overgangen gammelåker/sterilen.
a'røve m 3 i en serie på 3).
49)  Prøve, annet. Prøven ble tatt ut i en metallboks (9*6 cm), med lokk.
Mikromorfologisk analyse er gjennomført ved Arkeologisk museum i Stavanger.
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Prøvenbl8tattutiprofilmotN,idetvestredelenavfeltet.Denneboksenbletattutpå
høykant, ca 30 cm under markoverflaten. Massene er i overgangen matj ord/gammelåker.
(Prøve m 1 i en serie på 3).
50)  Prøve, annet. Prøven ble tatt ut i en metallboks (9*6 cm), med lokk.
Mikromorfologisk analyse er gj ennomført ved Arkeologisk museum i Stavanger.
Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det vestre delen av feltet. Denne boksen ble tatt ut på
høykant, ca 41 cm under markoverflaten. Massene representerer ulike sjikt i
gammelåkerlaget. (Prøve nr 2 i en serie på 3).
51)  Prøve, annet. Prøven ble tatt ut i en metallboks (9*6 cm), med lokk.
Mikromorfologisk analyse er gj ennomført ved Arkeologisk museum i Stavanger.
Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det vestre delen av feltet. Deme boksen ble tatt ut på
høykant, ca 41 cm under markoverflaten. Massene er tatt ut i ovrgangen mellom
gammelåkerlaget/sterilen. (Prøve nr 3 i en serie på 3).

Makrofoss{lpr¢ver:
52)  Prøve, makro (Ams natvit.m.: 2005/06-162). Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det
Østre delen av feltet, inntil ardsporene. Prøven er tatt ut av det modem? matjordslaget.
53)  Prøve, makro (Ams natvit.nr.: 2005/06-160). Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det
Østre delen av feltet, inntil ardsporene. Prøven er tatt ut av det mørkebrune
garmelåkerlaget.
54)  Prøve, makro (Ams natvit.m.: 2005/06-161). Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det
østre delen av feltet, inntil ardsporene. Prøven er tatt ut av sandundergrunnen.
55)  Prøve, makro (Ams natvit.nr.: 2005/06-158). Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det
vestre delen av feltet, inntil ardsporene. Prøven er tatt ut av det modeme matjordslaget.
56)  Prøve, makro (Ams natvit.nr.: 2005/06-159). Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det
vestre delen av feltet, inntil ardsporene. Prøven er tatt ut av det mørkebrune
gammelåkerlaget.
57)  Prøve, makro (Ams natvit.nr.: 2005/06-163). Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det
vestre delen av feltet, inntil ardsporene. Prøven er tatt ut av sandundergrunnen.
58)  Prøve, makro ffa gammalåker S-23009 (Ams natvit.nr.: 2005/06-175).
59)  Prøve, makro fta dyrkningslag S-2309 (Ams natvit.nr.: 2005/06-182).
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Struktur-nr.
Fom i Flåte Dybde i Di;ofil Diameter Len£de br.edde Fyl]masser To]kning Kommentar

23001 Ujevn 4 0 0 0 Sand Ardspor

23002 Rund 0 0 0 0 Leire
Modemeanlegg

23003 Ujevn 0 0 0 0
Modemeanlegg

Ikke snittet

23004 Rund 4 0 100 40 Humus Kokegroo

23005 uevn 0 0 0 0 Grøft
23006 Rund 12 0 70 70 Sand Kokegrop

23007 Ujevn 0 0 0 0
Modememlegg

Ikke snittet

23008 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23009 Uievn 0 0 0 0 humus Gammelåker

23010 Ujevn 25 0 140 120 Sand Udefinert

23011 19 0 180 150 Sand Udefinert Ikke snittet

23012 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23013 Oval 4 0 40 45 Humus Udefinert
23014 Ujevn 30 0 280 100 Sand Udefinert

23015 0 0 0 0

23016 Rund 6 0 80 35 Humus Kokegrop

23017 Ujevn 40 0 200 100 Smd Udefinert

23018 U_ievn 15 0 300 240 Stein Rydningsrøys

23019 Rund 30 0 90 80 Sand Udefinert Ikke snittet

23020 Uievn 10 0 0 0 Humus Gammelåker

23021 Uievn 0 0 0 0 Humus Grøft

23022 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23023 Rund 26 0 220 1 humus Grøft

23024 0 0 0 0 sand Grøft

23025 Ujevn 0 0 0 0 sand Grøft Ikke snittet

23026 Ujevn 19 0 500 50 sand Grøft

23027 Uievn 2 0 30 25 Sand Kokegrop

23028 Uievn 12 0 50 54 Sand Udefinert

23029 16 0 40 0 Humus Kokegrop

23030 Uievn 0 0 0 0 sand Grøft Ikke snittet

23031 0 0 0 0 humus Grøft Ikke snittet

23032 Ujevn 29 0 649 130 sand Udefinert

23033 Rund 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23034 Ujevn 42 0 195 184 Humus Udefinert

23035 Rund 26 0 220 150 Sand Udefinert

23037 Ujevn 18 0 280 140 Humus Udefinert

23038 U_ievn 25 0 300 120 Humus Udefinert

23039 Oval 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23040 Rund 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23041 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23042 Oval 0 0 0 0 Udefinert

23043 Rund 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23044 U_ievn 0 0 0 0 Udefinert

23045 Oval 80 0 320 180 Rydningsrøys

23046 Rektangulær 0 0 0 0 Kjerrevei

23047 Rektangulær 0 0 0 0 Kierrevei Ikke snittet

23048 Ujevn 0 0 0 0 humus Gammelåkerlag Ikke snittet

23049 U_ievn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23050 Rund 0 0 0 0 Grøft Ikke snittet
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23051 Rund 18 0 64 53 Stein Kokegrop Ikke snittet

23052 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23053 Uievn smd Grøft ]kke snittet

23054 Rund 10 0 13 15 Udefinert
23055 Ujevn 8 0 7 8 Udefinert
23056 0 0 0 0

23057 Uievn 20 0 0 0 Sand Udefinert
23058 Rund 0 0 0 0 Humus Grøft

23059 0 0 0 0 Humus Gammelåkerlag Ikke snittet

23060 0 0 0 0 sand Grøft Ikke snittet

23061 Rektangulær 0 0 0 0 Grøft

23062 Rektangulær 0 0 0 0 Humus Udefinert Ikke snittet

23063 0 0 0 0

23065 Ujevn 0 0 0 0 Sand Udefinert

23066 0 0 0 0

23067 0 0 0 0 Grøft

23068 0 0 0 0 Sand Grøft Ikke snittet

23069 0 0 0 0

23070 0 0 0 0

23071 0 0 0 0

23072 0 0 0 0

23073 0 0 0 0 Sand Grøft

23074 Ujevn 0 0 0 0 Grøft

23075 Ujevn 30 70 40 Grus Udefinert

23076 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23077 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23078 Ujevn 0 0 0 0 Grøft Ikke snittet

23079 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23080 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23081 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23082 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23083 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23084 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23085 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23086 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23087 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23088 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23089 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23090 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23091 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23092 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23093 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23094 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23095 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23096 Uievn 8 0 35 45 Humus Udefinert

23097 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23098 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23099 0 0 0 0
Modemeanlegg

Ikke snittet

23100 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23101 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23102 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23103 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet
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23104 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet
23105 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23106 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23107 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet
23108 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23109 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

231 1 1 Ujevn 10 0 0 0 Humus Gammelåkerlag Ikke snittet

23112 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23113 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert nke snittet
23114 uevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23115 0 0 0 0
Modemeanlegg

Ikke snittet

23116 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23117 Rund 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

231 1 8 Ujevn 18 0 165 70 Sand Udefinert

23119 Uievn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23120 Uievn 0 0 0 0 Gammelåker Ikke snittet

23121 Rund 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23122 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23123 Oval 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23124 U_ievn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23125 Oval 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23126 Uievn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23127 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23128 0 0 0 0 Ikke snittet

23129 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ild(e snittet

23130 0 0 0 0 Ikke snittet

23131 Rund 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23132 Rund 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23133 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23134 Rund 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23135 Rund 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23136 0 0 0 0 Ikke snittet

23137 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23138 Uievn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23139 Rund 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23140 Rund 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23141 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23142 Rund 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23143 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23144 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23145 Uievn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23146 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23147 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23148 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23 149 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23150 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23151 0 0 0 0

23152 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23153 Rund 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23154 Ujevn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23155 Uievn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23156 Uievn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet
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23157 Uievn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23158 Ujevn 0 0 0 0 Grøft Ikke snittet

23159 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23160 Uievn 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet

23161 Kvadratisk 4 0 100 0 Humus Ardspor

23163 0 0 0 0 Udefinert Ikke snittet
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C-nr. U-nr. Funn-nr. (felt) Struktur-nr. Gjenstandstype Materiaie

54969 1 23065 Kar keramikk

54969 2 23023 23 1 1 1 Øks bergart

54969 3 23042 23010 Avsla8 flint

54969 4 23043 23011 Avslag flint

54969 5 23036 23020 Avsla8 flint

54969 6 23022,23035 23021 Avslag flint

54969 7 23033,23038 23057 Avslag flint

54969 8 23039 23073 Avslag

54969 9 23007,23010-23021,2328-23029,23040 Avslag flint

54969 10 23013 Bryne sandskifer

54969 11 23008,23014 Fragment bein

54969 12 23027 23057 Fragment Brent leire

54970 1 23041 23045 Avsla8 flint

54970 2 23030,23032 23018 Avslag

54970 3 23025, 23026 23018 Avsla8

54970 4 23031 23018 Avslag kvarts
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54969 13 PP23026
Prøve,

Pollensøylen er fta profilen i grøfta S-23023/S-
23058. Prøven er tatt ut i bunnen, i et beige

pollen sandlag. 1 av 6, fia bunnen.

54969 14 PP23027
Prøve,

Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023/S-
23058. Prøven er tatt ut i et grått rustspettet lag.

pollen 2 av 6, fia bunnen.

54969 15 PP23028
Prøve,

Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023/S-
23058. Prøven er tatt ut i et grått rustspettete

pollen lag. 3 av 6, fia bumen.

54969 16 PP23029
Prøve,

Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023/S-
23058. Prøven er tatt ut i et grått sandlag. 4 av 6,

pollen fia bunnen.

54969 17 PP23030
Prøve'

Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023/S-
23058. Prøven er tatt ut i et grått gruslag. 5 av 6,

pollen ffa bumen.

54969 18 PP2303l
Prøve,

Pollensøylen er fi.a profilen i grøfta S-23023/S-
23058. Prøven er tatt ut i S-23058, det

sandholdige mørkebrune humuslaget med kull.
I)ollen 6 av 6, fia bunnen.

54969 19 PP23032
Prøve'

Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023/S-
23058/S23068, under ildsted (S-23029). Prøven

er tatt ut i sanden i undergrunnen. I av 5, fia
pollen bumen.

54969 20 PP23033
Prøve'

Pollensøylen er fi.a profilen i grøfta S-23023/S-
23058/S23068, under ildsted (S-23029). Prøven

pollen er tatt ut i grålig gruslag. 2 av 5, ffa bumen.

54969 21 PP23034
Prwe'

Pollensøylen er fi.a profilen i grøfta S-23023/S-
23058/S23068, under ildsted (S-23029). Prøven

pollen er tatt ut i grålig grus. 3 av 5, fia bunnen.

54969 22 PP23035
Prøve,

Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023/S-
23058/S23068, under ildsted (S-23029). Prøven

pollen er tatt ut i grått sandlag. 4 av 5, fi.a bunnen.

54969 23 PP23036
Prøve,

Pollensøylen er fi.a profilen i grøfta S-23023/S-
23058/S23068, under ildsted (S-23029). Prøven
er tatt ut i kullaget, i S23029s nedre del. 5 av 5,

pollen fia bunnen.

54969 24 PP23037
Prøve'

Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023/S-
23058/S23068. Prøven er tatt ut i bumen, i

pollen sandlaget. 1 av 3, fi.a bumen.

54969 25 PP23038 23161
Prwe,

Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023/S-
23058/S23068. Prøven er tatt ut i  S-23068. 2 av

IJollen 3, fi.a bumen.

54969 26 PP23039
Prøve'

Pollensøylen er fla profilen i grøfta S-23023/S-
23058/S23068. Prøven er tattut i  S-23068. 3 av

pollen 3, ffa bumen.

54969 27 PP23066
Prøve, Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023, i
pollen profil mot nord.

54969 28 PP23067
Prøve' Pollensøylen er fta profilen i grøfta S-23023, i
pollen profil mot nord.

54969 29 PP23068
Prøve' Pollensøylen er fia profilen i grøfta S-23023, i
pollen profil mot nord.

54969 30 PP23069
Prøve' Pollensøylen er fi.a profilen i grøfta S-23023, i
pollen profil mot nord.

54969 31 M23016 23009
Prøve, Gammelåkerlag. Prøven er hentet ut av
pollen mørkebrunt sandhol dig humusl ag.

54969 32 M23039 23009
Prøve, Gammelåkerlag. Prwen er hentet ut av
pollen mørkebrunt sandholdig humuslag.

54969 33 23047 23027
Prwe' Liten bevart kullflekk. Prwen ble tatt ut under
kull snitting.

54969 34 23048 23029
Prøve,kull Kokegrop. Prøven ble tatt ut under snitting.

54969 35 23046 23073
Prøve, Lag i bumen av grøft S-23023/S-23058. Prøven
kull ble tatt ut under flotering av makrofossilprwe.

54969 36 23044 23006
Prøve'kull Kokegrop. Prøven er hentet ut under snitting.

54969 37 MF23004 23029 Prøve. Kokegrop. Prwen er tatt fia makrofossilprøve
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kull MF-23004 (C54969/50).

54969 38 M-23005 23058
Prøve' Grøft. Massen består av sandholdig humus og 2075 +/- 45 BP,
makro spredte kullbiter. 165 BC -0 AD

54969 39 M-23006 23065
Prøve, Lag i grøft. Prøven er hentet ut av grusholdig
makro sandlag.

54969 40 M-23007 23052
Prøve' Lag i grøft. Prøven er hentet ut fia rustspettete
makro sandlag.

54969 41 M-23008 23068
Prøve'makro Grøft. Prøven er tatt ut fia rustspettete sandlag.

54969 42 M-23009 23067
Prøve'makro Lag i grøft. Prøven er hentet ut ffa grått sandlag.

54969 43 M-23010 23073
Prøve, Lag i grøft. Massen er hentet ut fia rustspettete
makro sandlag.

54969 44 M-23011 23020
Prøve' Gammelåkerlag.  Prøven er hentet ut av
makro mørkebrunt sandholdig humuslag.

54969 45 MF-23015 23009
Prøve' Gammelåkerlag. Prøven er hentet ut av
makro mørkebrunt sandholdig humus lag.

54969 47 M-23024 23048
Prøve' Gammelåkerlag. Massen er hentet fia brunt
makro sandholdig humuslag.

54969 48 hff-23038 23009
Prøve, Gammelåkerlag.  Prøven er hentet ut av brunt 2210 +/-40 BP.
makro s andholdig humuslag. 355-170 BC

54969 49 M-23003 23057
Prøve' Grøft. Prøven er tatt ffa et grus og steinholdig
makro sandla8.

54969 50 hff-23004 23029
Prwe' Kokegrop. Prøven er hentet fi.a bortsnittede 1765 +/- 80 BP,
makro halvdel. 210-395 AD

54970 5 PP23009 23045
Prøve,

Rydningsrøys. Pollensøylen er ffa profilen til
rydningsrøysa. Denne prøven er hentet ut fia

den sandholdige undergrumen. Prøve 1 av 5, fia
pollen bumen.

54970 6 PP23010 23045
Prøve,

Rydningsrøys. Pollensøylen er fia profilen til
rydningsrøysa. Denne prøven er hentet ut fta det

pollen grå-rustspettete laget. Prwe 2 av 5, fia bunnen.

54970 7 PP23011 23045
Prøve'

Rydningsrøys. Pollensøylen er fia profilen til
rydningsrøysa. Denne prøven er hentet ut fia det

pollen rustspettete sandlaget. Prøve 3 av 5, fia bunnen.

54970 8 PP23012 23045
Prøve,

Rydningsrøys. Pollensøylen er fia profilen til
rydningsrøysa. Denne prøven er hentet ut fia det

pollen rustspettete laget. Prøve 4 av 5, fia bunnen.

54970 9 PP23013 23045
Prøve'

Rydningsrøys. Pollensøylen er fia profilen til
rydningsrøysa. Denne prøven er hentet ut fia det

pollen gråbrunt humuslag. Prwe 5 av 5, fi.a bumen.

54970 10 PP23048 23018
PrÆwe'

Rydningsrøys. Pollensøylen er fta profilen i
røysa. Prøven er hentet ut av sandundergrunnen.

pollen Prøve 1 av 6, fia bumen.

54970 11 PP23049 23018
Prøve'

Rydningsrøys. Pollensøylen er fla profilen i
røysa. Prøven er hentet ut av sand i bumhn av

pollen strukturen. Prøve 2 av 6, fia bumen.

54970 12 PP23050 23018
Prøve,

Rydningsrøys. Pollensøylen er fia profilen i
røysa. Prøven er hentet ut av grått sandlag.

pollen Prøve 3 av 6, fia bumen.

54970 13 PP23051 23018
Prøve,

Rydningsrøys. Pollensøylen er fta profilen i
røysa. Prøven er hentet ut av det mørkebrune

sandholdige humuslaget. Prøve 4 av 6, fia
pollen bunnen.

54970 14 PP23052 23018
PrÆwe,

Rydningsrøys. Pollensøylen er fia profilen i
røysa. Prøven er hentet ut av gammelåkerlaget
imimellom steinene i den øvre delen av røysa.

pollen Prøve 5 av 6, fi.a bumen.

54970 15 PP23053 23057
Prwe,

Pollenprøven er hentet fia profilen i røysa/
grøfta S-23057 inntill røysa.. PrÆwen er hentet ut
av det grus og steinholdige sandlaget.. Prøve 6

pollen av 6, fia siden av røysa

54970 16 MF-23037 23018
Prøve, Rydningsrøys. Prøven ble tatt ut i det bmne
makro sandholdige humusl aget imimellom steinene.

54970 17 M-23013 23045
Prøve, Rydningsrøys. Prøven ble tatt ut i gråbmnt
makro sandholdig humuslag, under den stor steinen.

54970 18 MF-23014 23045
Prøve' Rydningsrøys.
makro Prøven ble tatt ut i rødspettete humusholdig
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sandlag, i linje under den store steinen.

54970 19
•MF-23028 23045

Prøve'
Rydningsrøys. PrÆwen ble tatt ut i gråbmnt

sandholdig humuslag, i linje under den store
makro steinen.

54970 20 M-23029 23045
Prøve' Rydningsrøys. Prøven ble tatt ut i et grått
makro rustspettete l ag.

54970 21 M-23030 23045
Prøve' Rydningsrøys. Prøven ble tatt ut  i et beige
makro sandlag, i profilen under røysa.

54970 22 M-23041 23045
Prøve'

Rydningsrøys. Prøven ble tatt ut i
sandundergrunnen, i sterilen under røysa, i en

makro ]inje under den store steinen.

54970 23 hÆF-23035 23018
Prøve, Rydningsrøys. Prøven ble tatt ut i
makro sandundergrunnen, under selve røysa.

54970 24 M-23036 23018
Prøve, Rydningsrøys. Prøven ble tatt ut i grått sandlag
makro under røysa, i en linje under den store steinen.

54971 1 PP23001 23001
Pr„e, Ardspor. Prøven er tatt ved siden av amdsporet
pollen 08 PP23002.

54971 2 PP23002 23001
Prwe,pollen Ardspor. Prøven er tatt ut i ardsporet.

54971 3 PP23003 23001
Prøve, Ardspor. Prøven er tatt ved siden av ardsporet
pollen 08PP23004.

54971 4 23004 23001
Prøve,pollen Ardspor. Prøven er tatt ut i ardsporet.

54971 5 PP23005 23001
Prøve'pollen Ardspor. Prøven er tatt ut i ardsporet.

54971 6 PP23006 23001
Prøve' Ardspor. Prøven er tatt ved siden av ardsporet
pollen 08 PP23005.

54971 7 23007 23001
Prøve'pollen Ardspor. Prøven er tatt ut i ardsporet.

54971 8 PP23008 23001
Prøve, Ardspor. Prøven er tatt ut ved siden av ardsporet
pollen 08 PP23007.

54971 9 PP23014 23001
Prøve'pollen Ardspor. Prøven er tatt ut i ardsporet.

54971 10 PP23015 23001
PrJ"e, Ardspor. Prøven er tatt uti undergrumen, under
pollen selve ardsporet.

54971 11 PP23016 23001
Prøve,pollen Ardspor. Prøven er tatt ut i ardsporet.

54971 12 PP23017 23001
Prøve' Ardspor. Prøven er tatt ut i undergrumen, under
pollen selve ardsporet.

54971 13 PP23018 23001
Prøve,pollen Ardspor. Prøven er tatt ut i ardsporet.

54971 14 PP23019 23001
Prøve, Ardspor. Prøven er tatt ut i undergrunnen, under
pollen selve ardsporet.

54971 15 PP23020 23001
Prøve,pollen Ardspor. Prøven er tatt ut i ardsporet.

54971 16 PP23021 23001
Prøve, Ardspor. Prøven er tatt ut i undergrunnen, under
pollen selve ardsporet.

54971 17 PP23022 23001
Prwe' Ardspor. Prøven er tatt ut i undergrumen, under
pollen selve ardsp oret.

54971 18 23023 23001
Prøve, Ardspor. Prøven er tatt ut i undergrumen, under
pollen selve ardsporet.

54971 19 PP23024 23001
Prøve'pollen Ardspor. Prøven er tatt ut i ardsporet.

54971 20 PP23025 23001
Prøve, Ardspor. Prwen er tatt ut i undergrumen, under
pollen selve ardsp oret.

54971 21 PP23040 23161
Prøve'1Jollen Ardspor. Prøven er tatt i ardsporet.

54971 22 PP23041 23161
Prøve' Ardspor. Prøven er tatt ut under ardsporet, i
pollen undergrumen.

54971 23 PP23042 23161
Prøve,pollen Ardspor. Prøven er tatt i ardsporet.

54971 24 PP23043 23161
Prøve, Ardspor. Prøven er tatt ut under ardsporet, i
pollen undergrumen.

54971 25 PP23044 23001
Prøve,pollen Ardspor. Prøven er tatt i ardsporet.

54971 26 1  pp23045 23001
Prøve' Ardspor. Prøven er tatt ut under ardsporet, i
pollen undergrumen.
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54971 27 PP23046 23001
Prøve'pollen Ardspor. Prøven er tatt i ardsporet.

54971 28 PP23047 23001
Prøve' Ardspor. Prøven er tatt ut under ardsporet, i
pollen undergrumen.

54971 29 PP23054
Prøve'

Pollensøyle i profil mot N. Ved ardspor, i
utvidelsen hvor nøstevedtøksa ble fiimet.

Prøven er hentet ut av sandundergrumen. Prøve
pollen 1 av 6, fi.a bumen.

54971 30 PP23055
Prøve,

Pollensøyle i profil mot N. Ved ardspor, i
utvidelsen hvor nøstevedtøksa ble fiinnet. Prøve

pollen 2 av 6, fia bumen.

54971 31 PP23056
Prøve'

Pollensøyle i profil mot N. Ved ardspor, i
utvidelsen hvor nøstevedtøksa ble fiimet.

Prøven er hentet ut fia gammelåkerlag/ardspor.
pollen Prøve 3 av 6, fta bumen.

54971 32 PP23057
Prøve,

Pollensøyle i profil motN. Ved ardspor, i
utvidelsen hvor nøstevedtøksa ble fiimet.

Prøven er hentet ut av gammelåkerlaget. Prøve 4
pollen av 6, fia bumen.

54971 33 PP23058
I,røve'

Pollensøyle i profil mot N. Ved ardspor, i
utvidelsen hvor nøstevedtøksa ble fi]nnet.

Prøven er hentet ut av pløyelaget. Prøve 5 av 6,
pollen fi.a bumen.

54971 34 PP23059
Prøve,

Pollensøyle i profil mot N. Ved ardspor, i
utvidelsen hvor nøstevedtøksa ble fi]nnet.

Prøven er hentet ut  pløyelget. Prøve 6 av 6, fia
pollen bumen.

54971 35 PP23060
Prwe'

Pollensøyle i profil mot N i østre del av feltet,
ved ardspor. Prøven er hentet ut av

pollen sandundergrunnen. Prøve 1 av 6, fia bumen.

54971 36 PP23061
Prøve,

Pollensøyle i profil motN i østre del av feltet,
ved ardspor. Prøven er hentet ut av

pollen sandundergrunnen. Prøve 2 av 6, fi.a bunnen.

54971 37 PP23062
Prøve'

Pollensøyle i profil motN i østre del av feltet,
ved ardspor. Prøven er hentet ut av bunn av

pollen gammelåkerlaget. Prøve 3 av 6, fia bunnen.

54971 38 PP23063
Prøve,

Pollensøyle i profil mot N i østre del av feltet,
ved ardspor. Prøven er hentet ut av toppen av

pollen gammelåkerlaget. Prøve 4 av 6, fi.a bunnen.

54971 39 PP23064
Prøve'

Pollensøyle i profil mot N i østre del av feltet,
ved ardspor. Prøven er hentet ut av bunn av

pollen pløyejordslaget. Prøve 5 av 6, ffa bunnen.

54971 40 PP23065
Prøve'

Pollensøyle i profil mot N i østre del av feltet,
ved ardspor. Prøven er hentet ut av toppen av

pollen pløyejordslaget. Prøve 6 av 6, fia bunnen.

54971 41 PP23070
Prwe'

Pollensøyle i profil mot N, ved ardspor på den
vestre delen av feltet. Prøven er tatt ut av

pollen matjordslaget. Prøve 1 av 5, fia toppen.

54971 42 PP23071
Prøve'

Pollensøyle i profil mot N, ved ardspor på den
vestre delen av feltet. Prøven er tatt ut av øvre

pollen del av matiordslaget. Prøve 2 av 5, fia toppen.

54971 43 PP23072
Prøve'

Pollensøyle i profil mot Nj ved ardspor på den
vestre delen av feltet. Prøven er tatt ut øvre del

pollen av gammelåkerlaget. Prøve 3 av 5, fta toppen.

54971 44 PP23073
Prøve,

Pollensøyle i profil mot N, ved ardspor på den
vestre delen av feltet. Prøven er tatt ut av den
nedre delen av gammelåkerlaget. Prøve 4 av 5,

pollen fia toppen.

54971 45 PP23045
Prøve'

Pollensøyle i profil mot N, ved ardspor på den
vestre delen av feltet. Prøven er tatt ut av sanden

pollen under ardsporene. Prøve 5 av 5, fia toi)i)en.

54971 46
MM3001 Prøve'

Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det østre delen
av feltet. Denne boksen ble tatt ut på høykant,

ca 20 cm under markoverflaten. Massene
representerer overgangen mellom matj.ordslaget

(1.1) amet og gammelåkeren. Q'røve nr 1 i en serie på 3).

54971 47
m3002. Prøve,

Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det østre delen
av feltet. Denne boksen ble tatt ut på høykant,

(1.2) amet ca 34 cm under markoverflaten. Mellom ulike
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Vedlegg 8.4, prøveliste

sjikt i gammelåkerlaget. Q'røve 2 i en serie på
3).

54971 48
MM3003 Prøve,

Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det østre delen
av feltet. Denne boksen ble tatt ut på høykant,
ca 43 cm under markoverflaten. Massene er i

overgangen gammelåker/sterilen. Q'røve nr 3 i
(1.3) amet en serie i]å 3).

54971 49
m3004 Prøve,

Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det vestre
delen av feltet. Denne boksen ble tatt ut på
høykant, ca 30 cm under markoverflaten.

Massene er i overgangen matj.ord/gammelåker.
(2.1) amet Orøve nr 1 i en serie på 3).

54971 50
nÆM23oo5 Prøve,

Prwen ble tatt ut i profil mot N, i det vestre
delen av feltet. Denne boksen ble tatt ut på
høykant, ca 41 cm under markoverflaten.

Massene representerer ulike sjikt i
(2.2) amet gammelåkerlaget. a?røve nr 2 i en serie på 3).

54971 51
MM23006 Prøve'

Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det vestre
delen av feltet. Denne boksen ble tatt ut på
høykant, ca 41 cm under markoverflaten.

Massene er tatt ut i ovrgangen mellom
gammelåkerlagevsterilen. 0'rwe nr 3 i en serie

(2.3) amet på 3).

54971 52 + hff-23 042
Prwe'

Prwen ble tatt ut i profil motN, i det østre delen
avfeltet, imtil ardsporene. Prøven er tatt ut av

makro det modeme matjordslaget.

54971 53 M-23043
Prøve,

Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det østre delen
av feltet, imtil ardsporene. Prøven er tatt ut av

makro det mørkebrune gammel åkerlaget.

54971 54 MF-23044
Prøve'

Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det østre delen
av feltet, imtil ardsporene. Prøven er tatt ut av

makro sandundergrunnen.

54971 55 MF-23045
Prøve,

Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det vestre
delen av feltet, imtil ardsporene. Prøven er tatt

makro ut av det modeme matiordslaget.

54971 56 M-23046
Prøve,

Prøven ble tatt ut i profil mot N, i det vestre
delen av feltet, imtil ardsporene. Prøven er tatt

makro ut av det mørkebrune gammelåkerlaget.

54971 57 M-23047
Prøve'

Prøven ble tatt ut i profil motN, i det vestre
delen av feltet, inntil ardsporene. Prøven er tatt

makro ut av s andundergrunnen.

54971 58 M-23039 23009
Prøve'makro Gammelåker.

54971 59 m-23016 2309
Prwe'makro Dyrkingslag.
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Vedlegg 8.5, dateringsliste

Prøve ID Materiale Kontekst Ukalibrert alder BP Kalibrert alder eit sigma

Tua-5617 Kom, By88 S-23009, Åker 2210±40 BC 355-170

T-18074 Trekull, Bjørk S-23029, Ildsted 1765±80 AD 210-395

Tua-5701 Trekull, Bjørk S-23058, Grøft 2075±45 BC 165-AD 0

ilfl



Vedlegg 8.6, tegningliste

ELJEEEEHffi o_fi` UHåE+EEEH S_im
1 S-23018 "Inger-røysa" i plan 4, nivå 2 etter påbegynt snitting. 10.06.05.nvÆ
2 S-23018 "Inger-røysa" i profil. 1:10 20.06.05.m
3 S-23021 Øvre del av grøfta. 20.06.05.mÆ
4 Profil inn i sjaktkant i syd. 12.06.05.LhÆJ
5 S-23045 "Bjømar-røysa" i plan. 10.06.05.BS
6 S-23045 Nivå 2. BSÆ.MBJ
7 S-23045 Nivå 3, vestre del. BSÆ.hÆJ
8 S-23045 Nivå 3, østre del. BSÆ.hÆJ
9 S-23045 Plan nivå 2, vestre del -plan nivå 4 (hele). BSÆhÆJ
10 Profilkutt gjemom grøftene og S-23058/S-23020. 23.06.05.Lml
11 Oversiktsskisse lag i 1 llegrøfta, S-23058/S-23020. 21.o6.o5.Lm]
12 S-23010 plan og profi 22.o6.o5.mÆ
13v S-23011 plan og profi 22.06.05.IM
14 S-23014 med S-23004 og S-23016, plan og profil. 24.o6.2oo5.m
15 S-23037, plan og pro 1. 29.o6.2oo5.nÆ
16 S-23038, plan og pro 1. 29.o6.2oo5.mÆ
17 S-23035, plan og profil. 3o.o6.2oo5.mÆ
18 S-23118, struktur i ardsi)or i plan og t)rofil. 30.06.2005.m
19 Profiler ved ardspor på østre felt. 01.07.2005.nÆ
20 S-23019 og S-23017 i plan og profil. 23.o6.2oo5.mÆ
21 Profil Utne, nederst østre felt. 08.07.2005.BS

22 Profil Utne, nederst østre felt. 08.07.2005.BS

23 Profil Utne, nederst østre felt. 08.07.2005.BS

24 Profil ved ardspor på vestre felt, ved 23118. o4.o7.2oo5.mÆ
25 Profil mot sør, ved S-23045. o4.o7.2oo5.mÆ
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Vedlegg 8.7, fotoliste

FOTOLisTE CF.29751 -29762

CF.29751  ER FØRT INN SOM CF.23051

CF.29752 ER FØRT INN SOM CF.23052
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