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Fw7t7tomsfe#d!.gÆef.. Arkeologisk utgravning 1 forbindelse med reguleringsendring på gårdene Kolstad i Onsøy 52/5 og 7, 53/6,
Bakke av Rød østre 52/7, Rød av Rød østre 52/5 og 9, og Oksenvik 53/6, Fredrikstad kommune, for å legge til rette for
boligområde b|e det fofetatt registreringer i 2002 og 2004 ved Østfold fiJlkeskommune. På Kolstad/Oksenvik 53/6 ble det
påvist boplasspor i forri av flintfiinn og noen strukturer. Kulturhistorisk museum utfbrte så arkeologisk utgravning av området
fi.a 19.09.-27.09.05 deri ca 600 k`m ble avdekket ved maskinell flateavdekking, altså Eeming av matjorda ved hjelp av
gravemaskin med bred skuffe og flatt skjær. Det ble brukt krafse både ved avdekking og rensing etterpå. Ved opprensing av
feltet ble det gjort ftm av 23 avslag eller ffagmenter av flint spredd utover hele feltet. A11e strukturer ble renset med graveskj e,
snittet, og dokumenteft ved tegning og fotografi i både plan og profil. Det ble til sammen avdekket 55 struktuer og 41 ble
avskrevet ved rensing eller snitting. Vi sto så igjen med 3 mulige ildstederÆokegroper og 11 usikre nedgravninger. Det ble
såldet ca 2 bøtter fi-a hver struktur og i S6, mulig kokegrop/ildsted, ble det fimnet 1 avslag og 2 fi.agmenter av flint. Det ble så
satt opp et målesystem;med utgangspunkt i fimnsted for flint fia registreringene. Det ble gravd til sammen 37 prøvekvadranter
i et rutesystem, disse målte 50x50 og ble gravd i 10cm lag. Massen ble vannsåldet og det ble her fimnet 4 flintfi-agmenter og 10
vannrullede flint. Funn og strukturer antyder aktivitet i området mellom yngre steinalder og jemalder. Høyden over havet er 25
m og i forhold til landhevningskurven for Østfold tilsvarer dette at havet har stått opp til planområdet i senneolittikum/tidlig.`
bronsealder. A11e fiinn ;og prøver ble katalogisert under et C-nummer: C54313 med 17 undemummer.
Or!.e7?jGr}.#g§oppgc{ve..  Planorådet grenser til Muskatkroken i SV og Krydderveien i SØ, til dyrket mark i N og til bergknauser
nedenfor våningshus til gården Kolstad i Ø. Hovedområdet for fimn og bosetningspor ligger ca 30 meter fi.a Muskatkroken i
SV, og ca 20 meter fi.a Kryddereveien i SØ.
Kczr/re/G7-cz7?s€/KOORDj:ZV4:4ZER..   ØK, CP 028-5-1 Proje/Gs/.o7?..  NG01948 Gauss-K; Akse 1 jv..   143430 Ø..  275626
FornminnelD:  90716
j:"BÆREZ7\twG/7z.#eJ.czf%7': Inger M. Eggen, 2006, Rapport fi.a arkeologisk utgravning av bosetningsspor. Kolstad,
Kolstad/Okseviken 53/6, Fredrikstad, Østfold
Berflieussen,M.2002:"KulturliistoriskregistreringiFredrfl:stadkommune,Kolstad/Onsøy",Østfold$1keskommune,
Viste, S. 2004: "Kulturhistorisk registrering i Fredrikstad kommune, Kolstad", Østfold BJlkeskommune, Saipsborg F#nJtej czv..
Inger M. Eggen, 2006j
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RAFPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

KOLSTAD, 53/6, FREDRIKSTAD, ØSTFOLD

INGER M.  EGGEN

03/347

1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
t

1breJav4.november2002varsletFredrikstadogomegnboligbyggelag
(FOBBL) ved Stenseth Grimsrud arkitekter AS endring i reguleringsplan for
gårdehe Kolstad 53/6, Bakke av Rød østre 52/7, Rød av Rød østre 52/5 og 9, og
Oksenviken 5 3/6, Fredrikstad kommune, Østfold for tilretteleggelse av
boligområde. Det var ikke tidligere registrert kultumimer i nærområdet, men på
grum av de topografiske forholdene og fimn ffa tidligere Onsøy kommune ble
det utført registreringer i planområdet ved Østfold fiJlkeskommune.
Registreringene foregildc i to omganger (Bertheussen 2002, Viste 2004) da
reguleringen skulle gjøres trimvis.

'

Ved rbgistreringene i 2002, som besto av maskinell søkesjakting, ble det
påtruffet automatisk ffedede kulturmimer i en sjakt på gården Kolstad 53/6. Her
ble det fimnet flere flintavslag og en flekke innenfor et område på sx3 meter, det
ble også fimnet et anleggsspor som besto av torvaktig firllskifte med spor av
trekull innenfor området. Ved registreringene i 2004 ble det ikke fimnet
automatisk ffedede kultuminner.

Kulturhistorisk museum anbefalte i brev av 23 . februar 2005 til Riksantikvaren

:eddet,?|lketiri:tmdiåpkeenos|:Såpsk:::#e::£kt:1|::rvaovmdekualuTo=;=sårå:dlegd7e8-§8,41edd'
kultuhinner som blir berørt av tiltåket og at utgifter bæres av tiltakshaver.
Riksantikvaren ga i vedtak av 9. september 2005 sin tillatelse til inngrep med
samne vilkår.

I brev av 13. september 2005 akseptei.er FOBBL, ved Trond Amundsen og
Henriette Wisur-01sen, budsj ett og vilkår for utgravningen.

2.  DELTAGERE, TIDSROM

'

1

1

Utgravningen foregild{ i tidsrommet 19. -27. september 2005. Foi-det meste av
perio`den vai. det riktig pent liøstvæi..

DeitågerepåutgravningenvaringerM.Eggensomfeitieder,ogstineMeivoid
og Odd Einar Hansen som feltassistenter. I tillegg vai. metalldetektoi.søker Aage

1
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01sen på feltet i to dager, og Frank Bredesen stilte som gravemaskinfører fi.a
Lindhåugen AS i en og en halv dag.

Distriktsansvarlig Per Oscar Nybruget var med på oppstart av feltet sammen
med Henriette Wisu-01sen ffa FOBBL, Henriette Wisur-01sen besøkte oss flere
ganger under utgravningsperioden og samarbeidet var meget tilffedsstillende.

\

PerO;carNybrugetogfirlkesarkeologLindaNoreideffaØstfold
ftlkeskommune var innom på befåring den 23 . september 2005 .

'

3.  FORMIDLING

Feltet lå såpass skjemet at det var lite besøk av utenforstående. Det var ingen
avisoppslag eller innslag i distriktssendingen på radio.

'

4.  LANDSKAPET -   FUNN OG FORNMINNER

Planområdet består av dyrket mark som har ligget brakk siden slutten av andre
verdenskrig. Jordet grenser mot Krydderveien i SØ, mot Muskatkroken i SV, i
NØ ligger et tilstøtende jorde med dyrket mark og i NV ligger en bergrygg med
gårdeh Kolstad på toppen. SV for bergryggen vokser det et tynt belte med
småskog.

På utgravningsfeltet besto undergrunnen av lys brun til rødbrun sand, området
hadde god drenering og var lett å krafse i. SV i feltet var det noen bergknauser
og larigs hele V-kant var det berg som kunne følges: I S-kanten av feltet var det
spor etter en bred og grusete grøft som må ha blitt gravd i nyere tid.

Detvårtidligereikkeregistrertautomatiskfi.ededekultu-i-erinnenfor
reguleringsområdet, men på en av Rød-gårdene oppbevares halvparten av en
simpel skafthulløks av bergart og det skal være gjort et tilsvarende flmn på
Oksenvik (Schou 1994). I tidligere Onsøy kommune er det registrert gravhauger,
gravrøyser og andre faste kultuminner som var synlige over markoverflaten.
Det er også kjent til et stort antall helleristninger og steinalderboplasser, samt et
stort antall løse fomminner ffa steinbrukende tid (Schou 1994). I 1951
undersøkte Erling Johansen en heller med fimn ffa yngre steinalder på Okserød
som t;1e tolket som oppholdssted for en jeger mot slutten a.v yngre steinalder
(Schou 1994:91). Einar Østmo har gjennomgått alle fiinn fi-a yngre steinalder i
Østfo|d, og fimnene ffa Onsøy viser ar det må ha vært en omfattende bosetning
her i slutten av steinalderen og begynnelsen av bronsealderen. Han nevner åpne
boplasser på Dyrød og på Forsetlund, på disse gåi.dene hai-grumeieme gjennom
årene}samletimflintogflinredskaper(Østmol988:151-152)

1
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5 3/6, Fredrikstad kommune 03/347

5.  UTGRAVNINGEN

5.1  PROBLEMSTILLINGER -PRIORITERINGER

Østfoldfirlkekommunepåvisteiplanområdetbosetningssporifomav
flintavlag fimnet innenfor et begrenset område på ca sx3 m, og et anleggsspor
som imeholder trekull og flintavslag. Ut fi.a BJlkeskommunens registrering var
det ikke mulig å slå fast om strukturen kunne knyttes til restene av et hus/tuft
eller om det dreide seg om en åpen boplass.

Slike strukturer kan representere rester etter konstruksj oner og aktiviteter knyttet
tilbosetning,ogdeblirihovedsakdaterttilbronsealder/jemalder(1800f.Kr.-
1050 5. Kr.). Umtaksvis har denne typen bosetningsspor blitt datert til
semeolitikum (Løken, Pilø og Hemdorff 1996). I 2002 undersøkte
Svinesundsprosjektet toskipete hus på Stensrød i Halden, som ble datert til
neolitikum Qønne 2003 : 187-222). Tidligere er det i Norge bare fimnet
neolittiske lanstus i Rogaland og i Sogn og Fjordane (Røme 2003 :219)

1

I Østfold ble det i 1951 -1952 undersøkt en hustuft ffa yngre steinalder på Hum i
Fredrikstad (Hagen 1954). I tillegg har Erling Johansen gravd ut i alt 5
steinaldertufter på Rødsmyr, Fj ellhøy og Enhusløkken på Kråkerøy, Fredrikstad
(Johansen 1957). I forbindelse med de store flatmarksgravundersøkelsene på
Gunnqrstorp i Sarpsborg på begynnelsen av 1960-tallet ble det fi}nnet en mulig
hustuft under en gravhaug ffa eldre jemalder (Østmo 1979:80-87).

Fra Ø`stlandsområdet er det også datert stolpehull til senneolitikum på Rør i
Rygge (Berg 1997), og i forbindelse med arkeologiske undersøkelser forut for
anleggelse av ny E6 gjennom Rygge ble tre ildsteder radiologisk datert til
neolitikum (Solberg 2002). Neolittiske hus er dessuten godt kjent både ffa
Sveri±e og Damark.

5.2 UTGRAVNINGSMETODE

Vedrindersøkelseavbosetningssporidyrketmarkforetasdetmaskinell
flatea;vdekking (Løken, Pilø og Hemdorff 1996). Det vil si at en gravemaskin
med bred skuffe og flatt skjær Eemer matjordlaget slik at mulige spor etter
menrieskelige åktiviteter vil komme til syne i undergrunnen. Til å rense opp
feltene brukte vi krafse både under avdekkingen og ved opprensing etterpå. A11e
struktui-er ble så renset med graveskj e og merket med nummer ffa S 1 og
oppover. På feltet ble strukturene snittet og dokumentert ved fotografering, og
tegning med beskrivelse i plan og profil. I tillegg ble det tatt ut kullprøver der
det syntes hensiktsmessig.

Det btle ført fotolister, og tegninger og pi.øver ble gitt fortløpende nummer. Funn
ble føft i lister og samlet im, og både prøver og fimn ble tegnet inn på
tegniiigene. Det ble også tegnet plantegning ovei- alle strukturene på feltet i
1 : 100.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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Etter at alle strukturer var blitt snittet vcilgte vi å sette opp målesystem og grave
mekanisk, altså i ruter og lag, for å se om det var mulighet for at vi hadde gått

glipp av flintkonsentrasjoner. Det ble satt opp et system med midtpunktet der
hovedkonsentrasjonen av flint ble funnet under registreringen, det ble så gravd
prøvekvadranter på 50x50 cm med 2 m mellomrom,10 cm dype, og massen ble
vannsåldet. Til sammen ble det gravd 37 prøvekvadranter og det ble funnet tre
(veldig små) fragmenter av flint og  10 vannrullede flintbiter. Siden det var så få
fiinn ble feltet avsluttet.

Metalldetektor ble brukt i til sammen 15 timer, det ble søkt både over
markoverflate før avdekking, og over strukturer og jordhauger med løsmasse
etter avdekkingen, men det ble ikke gjort noen forhistoriske funn.

Det ble valgt å bruke et C-nummer som alle fimn og prøver ble katalogisert
under. C-nummer er C.54313 med 17 undemummer.

Fig 1 : Opprensing med krafse ved maskinell flateavdekking.

5.3  UTGRAVNINGENS FORLØP

Siden flintfunnene var gjort i dyrket mark og det var fiinnet en mulig struktur
ved registreringen ble det ansett som best å begynne med å flateavdekke et
større område med utgangspunkt i stedet der flintfiinn og strukturer var registrert
i stedet for å grave på tradisjonelt steinaldervis. Mekanisk graving ville muligvis
gitt flere funn, men da fimnene var gjort i dyrket mark og matjordlaget var
forstyrret av pløying, syntes det hensiktsmessig å lete etter strukturer som
stolpehull og ildsteder. Avdekkingen med gravemaskin startet i S-hjøme av
feltet og til sammen avdekket vi ca 600 kvm i løpet av en dag og 2 timer. Både
feltleder og feltassistenter ftilgte maskinen og renset bort løsmasser med krafse.
Det ble fortløpende satt ut spiker på strukturer som kom fram under
avdekkingen. Etter at vi var ferdig med gravemaskin, renset vi hele feltet med
krafser og graveskje fordi strukturene vi foreløpig hadde fimnet var vage og vi
ville være sikker på at vi ikke gikk glipp av noe. Strukturene ble så nummerert
fra S 1  til S55, og da tok vi med absolutt alle "flekker" vi så.

Det ble snart klart at vi ikke kunne se noen sammenheng mellom mulige
stolpehull som kunne tyde på hus, det var heller ingenting som tydet på at vi

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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hadde bunnen av en tuft eller andre lignende strukturer. Det ble derfor valgt å
snitte strukturene for å få en.bedre forståelse av hva som kunne finnes på feltet.
Det viste seg at de fleste stmkturene enten forsvant ved opprensing eller var spor
etter røtter eller mer modeme stmkturer. Ved hjelp av metalldetektor ble det
fimnet modeme jem, blant amet piggtråd, i flere av strukturene.

De strukturene vi så sto igjen med var flere nedgravninger med ukjent fimksjon
og tre mulige kokegroper/ildsteder.

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD

Planområdet består av dyrket mark med noen ber8knauser som stikker opp i
søndre del av feltet, disse var noe problematiske å forsere under avdekkingen.

På grunn av pent vær tørket undergrunnen fort opp og stmkturene ble mindre
synlig, det var derfor absolutt nødvendig å merke dem med spiker rett etter
avdekkingen.

Fra flere av nedgravningene var det vanskelig å få ut store nok kullprøver fordi
kullet stort sett besto av kullstøv.

5.5 UTGRAVNINGEN

Undergrunnen på feltet besto av lys brun til rødbrun sand, med noe grus i SV-1ig
del. Undergrunnen var lett å krafse i og strukturene viste seg veldig vage på
overflaten. Det var lite stein i området men undergrunnen var mer grusete
enkelte steder. Pløyelaget var fia 20-40 cm dypt.

5,5.1  FUNNMATERIALE

Det ble til sammen gjort 21 fimn under avdekking og rensing av feltet. Alle fimn
var flint,12 avslag og 9 ffagmenter. Et av avslagene hadde spor etter småstilt
retusjering. Ved snitting av strikturene valgte vi å vannsålde noe masse fi.a hver
struktur og her fant vi flint i S6, en struktur som kan være et ildsted eller
kokegrop. Da alle strukturene var snittet, 1a vi ut et målesystem og gravde ruter
og lag, til sammen 37 kvadranter ble gravd og det ble det fimnet flint i 10 av
dem, men bare tre små ftagmenter er skarpe, alle de andre er vannrullet.

5.5.2 STRUKTURER

Vi avdekket i alt 55 strukturer, der vi 1:ok med omtrent alt som viste seg som
flekker i baldcen. Derfor ble da også 41 strukturer avskrevet i felt eller etterpå.
Strukturene som ble igjen omfatter 3 mulige kokegroper/ildsteder og 11
nedgravringer med usikker fimksj on.

•-..::-;:;-:,`_-:
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KOKEGROPER/ILDSTEDER
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Kokegropene ei. et av de vanligste lmltu.minnene å fime i dyrket mark. Som
oftest består gropene av et lmllag og skjøi.brente stein, og de kan ha vai.iei.ende
stømelse, fom og dybde. Kokegi.opene tolkes tieme som spor etter matlaging,
men' de kan også ha hatt andre fimksjoner O\Tarmo 1996, Gustafson 1999)

Si Mulig kokegrop/ildsted som lå S på feltet. I overflaten var den utydelig
avgrLenset ca 130x60 cm, avlang og ujevn i formen. Den besto av møi.kebrun og
noe lysere spettet sand med områder med kullstøv. Ved snitting viste det seg at
den gikk 25 cm dypt og hadde buede sider og ujevn bunn. På Ø-siden i profilen
var det en annen mulig struktur som hadde blitt gjennomgravd av gropa, den var
ca 40 cm bred og 23 cm dyp. Nedgravningen besto av fin, mørk brun, mer
komJpa]st sand. Det ble såldet 4 bøtter av massen uten at det ble gjort noen fimn.
Tolkning: Kokegrop/ildsted (se tegning 5)

%få|i:g|r;fii;:S:emd,Sdoe::åesstgapvå#:#=|e:åaåebn|=æ;edteåewddiåigoaggieås:to
cm ned med buede kanter og ujevn bunn. Det var tydelig kullrand langs bunnen.
og lite stein i nedgravningen, og de som ble fimnet så ikke ut til å være
skjørbrente. Det ble såldet to bøtter av massen fia strukturen uten at det ble gjort
noen fim.
Tolkning: Kokegrop/ildsted (se tegning 6)

Fig 2 og 3: Kokegrop/ildsted S4 i plan og profil.

S£ Mulig kokegrop/ildsted som lå S på feltet. I overflaten besto den av to ovale
flekker som var meget utydelig avgrenset, en som var 120x80 cm og en som var
55x35 cm, disse lå ved siden av hverandre med ca 20 cm mellomrom. De ble
snittåt samtidig da det syntes mest hensiktsmessig og det viste seg da at de hang
sammen under overflaten. Strukturen besto av mørkebrun sand, noe spettet med
gul sand, og den inneholdt noen kullbiter og kullstøv og det var ca 2 1iter

:::;;g:;een:.Steiniden.Detbletiofttiefimavflintundersåldingavmasseffa
Tolkning: Kokegrop/ildsted (se tegning 7)
Funn: C.54313/: 1 avslag og 2 fi.agment av flint Q722)

J

ANDRE STRUKTURER

S| Nedgravning som lå SV på feltet. Strukturen målte 150xl20 cm og var ujevn
i fomen og til dels utydelig avgrenset. Ved snitting gikk den 25 cm ned i

•--:-i;:.-;
Kultuhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornmimeseksjonen

7





5 3/6, Fredrikstad kommune

1

03/347

undergrumen men buede kanter og ujevn bunn, noe av bunnen gikk ned på fast
fjell. Strukturen besto av mørkebrun sand blandet med mye kullstøv og med
brun sand i kantene som var noe mørkere enn undergrumen rundt. Det var
gener61t utydelige lagskifter. Det ble såldet to bøtter ffa strukturen uten at det ble
gjort fim.
Tolkning: Usikker (se tegning 3)

§2 Nedgravning S på feltet som målte ca 50x70 cm og var ujevn i formen og
utydelig avgrenset i plan. Ved snitting var den 26 cm dyp med buede kanter og
buet bimn. Den besto av mørkebrun, kompakt, relativt fin sand. Fyllskiftet var
tydeligst i henhold til massens konsistens. Det ble såldet tre bøtter fi.a struktiren
uten at det ble gjort noen fimn.
Tolkning: Usikker (se tegning 4)

§±| Nedgravning S på feltet som var ujevnt oval og målte ca 120x80 cm i plan.
Stmkturen var utydelig avgrenset og gikk 19 cm ned i profil med slake sider og
ujevn bunn, den besto av et sjikt i midten med mørkebrun sand med kullbiter i,
og på sidene var den mer difftist avgrenset med brungul sand. 2 bøtter ble såldet
uten at det ble gjort fim.
Tolkning: Usikker (se tegning 8)

§J4 Nedgravning beliggende SV på feltet med nokså tydelig avgrensning, den
var avlang og målte 126x46 cm i plan med en stein i nordre kant. Ved snitting
var strukturen 18 cm dyp med buede sider og ujevn/flat bunn, og den besto av
mørkebrun sand blandet med noe grus og mellomstore steiner. 2 bøtter ble såldet
uten at det ble gjort fimn.
Tolkning: Usikker (se tegning 9)

1

$3i Nedgravning beliggende Ø for midten av feltet. Strukturen var tydelig
avgrenset og målte 155x65 cm i plan. Den var 30 cm dyp i profil og hadde
buede kanter og buet bunn som gikk betydelig dypere på nordre side. Strukturen
besto av brun sand spettet med noe mørkebrun sand som imeholdt     .
kullffagmenter. Massen virket noe omrotet. 2 bøtter av massen ble såldet uten at
det ble gjort fiim.
Tolkning: Usikker (se tegning 10)

S38S``irkulærnedgravningbeliggendeNØpåfeltetmedtydeligavgrensing.
=Trikdirenmålte40x40cmiplanogvar22cmdypmedskråsiderogujevn
bunn. V-delen inneholdt mørkebrun kullholdig sand mens den mot Ø var lysere
og mindre kullholdig. 2 bøtter av massen ble såldet uten at det ble Æort fimn.
Tolkning: Usikker (se tegning 11)

S4Q Oval nedgravning som lå NØ på feltet og målte 120xl 60 cm i plan. Ved
snitting viste det seg at den var 35 cm dyp med buede sider og ujevn bunn.
Strukturen var dypere i S og virket noe omrotet. Den besto av brun sand med
noen flekker med mørkebrun/svari kullholdig sand. 2 bøtter av massen ble såldet
uten at det ble gjort fim.
Tollriing: Usikker (se tegning 12)
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$4§ Nådgravning beliggende N på feltet. Strukturen var udefinerbar og dårlig
avgrenset, målte ca 110x60 cm i plan. Ved snitting viste det seg at den var ca 20
cm dyp med buede sider og buet bum, og massen var mørkebrun sand blandet
med kullstøv og det var mye småstein i bunnen. 2 bøtter av massen ble såldet

• uten at det ble gjort fimn.
Tolkning: Usikker (se tegning 13)

gftNftdflff%ae¥:'gsbæer`|iigggånodtevTopgååe#:.csa#o::e|novcå:;|gåt.uJee=s:gfttii:gdels
viste det seg at den var 27 cm dyp med buede sider og buet, konkav bunn. Den
inneholdt mørkebrun, kullblandet sand og det var en del steiner i/under
strukturen. 4 bøtter av massen ble såldet uten at det ble gjort fi]nn.
Tolkning: Usikker (se tegning 14)

\

$5Q Avlang nedgravning som lå Ø for midten av feltet, og like ved S51.
Strukturen hadde uklar avgrensing og målte 130x40 cm i plan. Ved snitting var
den 28 cm dyp og hadde skrå sider og delvis flat, delvis ujevn bunn. Den besto
av mørkebrun/svart sand og inneholdt noe kullstøv øverst i profilen. Kullholdig
sand er blitt vasket ned i undergrunnen. 2 bøtter av massen ble såldet uten at det
ble gjort fim.
Tolkning: Usikker (se tegning 15)

§5| Avlang nedgravning som lå Ø for midten av feltet og like ved S50.
Stmkturen hadde uklar avgrensing og var særdeles uklar i NV der den "fløt ut" i
undergrunnen og forsvant. Slik den kunne sees nå var den 70x26 cm og 12 cm
dyp ved snitting. I profil var den dypest og tydeligst i SØ med skrå sider og
ujevn 'bunn. Den var mellombrun til mørkebrun i fargen og lignet i overflaten på
S50. 2 bøtter av massen ble såldet uten at det ble gjort fimn.
Tolkning: Usikker (se tegning 16)

'

5.5.3 DATERING

Høyden over havet for utgravningsfeltet er ca 25 meter i forhold til
landhevingskurven for Østfold, noe som betyr at havet har stått rett nedenfor
området i senneolitikum/tidlig bronsealder. Det ble fimnet en del flint under
utgravningen, men ingenting som var diagnostisk. Det blir sendt im ]4C-prøve
fi.a ko'kegropen S4.

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER

Det ble til saminen tatt 14 kullprøvei. derav 2 ble avskrevet ved etterarbeid.
Kullprøvene ble vasket, tørket og veid.

5.5.5ANALysER

Kulturhistoi.isk museum, Univei.sitetet i Oslo
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Av naturvitenskapelige prøver som blir analysert er det utført treartsanalyse av 2
kullprøver (se liste over kullprøver, kapittel 8.2). Analysen er utført av
statsstipendiat Helge lrgens Høeg.

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.

Ved utgravning ble det avdekket 55 stn]kturer, der absolutt alt som viste seg
som flekker ble tatt med, av disse ble 41 avskrevet enten ved opprensing,
snitting eller ved etterarbeidet. De 14 strukturene som så ble igjen består av 3
mulige kokegroper/ildsteder og 11 nedgravninger med ukjent fimksjon. I
samm`enheng med kokegrop/ildsted S6 ble det fimnet 3 flintavslag ved
vannsålding av massen. E11ers ble det fimnet 21 flintfimn ved avdekking og
opprensing av utgravningsområdet. 3 flintffagmenter og 10 vannrullede flint ble
fimnet ved graving av prøveruter i hovedområdet av feltet.

Det var i S del av feltet at Slkeskommunen hadde gjort ftnn av både flint og en
struktur med kullholdig ftllskifte, her kom det ffam flere stmkturer med
kullholdig firllskifte og disse er blitt tolket som mulige kokegroper/ildsteder. S4
var den mest tydelige, den hadde kullrand i bunnen og var 30 cm dyp. I S6 ble
det fimnet tre flintavslag og 21iter skjørbrente stein, den var også ca 30 cm dyp.
S3 var avlang og gikk 24 cm dypt. Felles for kokegropene/ildstedene og alle de
andre strukturene er at de var svært utydelige og vanskelig å avgrense på
overflaten. Det var lite eller ingen skjørbrente steiner, og kullet var til dels svært
fi.agmentert og besto mest av kullstøv.
De 1 | nedgravningene varierer i fom og størrelse og de var alle relativt
utydelige. Flere av nedgravningene inneholdt kull, men de fleste inneholdt
kullstøv og ikke definerte kullbiter og det var derfor vanskelig å få ut kullprøver
ffa dem. Det kan ikke knyttes noen spesielle fimksjoner til disse
nedgravningene, men de kan ha vært utvaskede ildsteder, avfallsgroper eller
lignende.

I henhold til prosjektplanen var det forventet at det kunne bli fimnet hus eller
tuft, eller en åpen boplass, men ved avdekking og snitting viste det seg at ingen
strukturer var stolpehull.

Ved avdekking og rensing ble det gjort 21 fimn på overflaten, og
fiJlkeskommunen fant 22 flintavslag ved avdeldcing, deriblant en flekke, noe
som tydei. på at det har vært aktivitet i området. Men siden området har vært
dyrket og pløyd er det antakeligvis bare siste rest, altså bunnen, av boplassen
som vi nå har fi]met.

6.  KONKLUSJON

Det ble utført utgravning ved flateavdekking og graving av prøveruter på
Kolstad, Kolstad 53/6 i Fredrikstad kommune. Ved mdersøkelsen ble det fimnet
tre kokegroper/ildstedei. og flere nedgravninger med ukjent ftmksjon. Det ble
også igjoit fiiim av flintavslag i ovei.flaten og i en av nedgravringene. Det er
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'

tydelig at det har vært forhistorisk aktivitet i området i en eller flere perioder.
Funn og høyde over havet antyder bosetning i området i yngre steinalder/tidlig
b£nåF:d:trånm|3t-ddaa#å3:ee.rji::fåtigeet|:å|fge:r:=åkrieljtgføåftsiu:åea=ågeri

området, men tidligere Onsøy kommune har et stort antall kjente fortidsminner,
og sett i sammenheng med disse har fimn og dateringer fi.a denne utgravningen
stor verdi ved vurdering av området som helhet.
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8. VEDLEGG

8,1. STRUKTURLISTE

STRJKTURLISTE

Str. Type Kont Form Dimensjon Dybde Tolkning Element/ Kom.
nr. ekst (m) (m) fyll
S1 Nedgravhing - Ujevn 1 50xl 20 25 Usikker Noe kull
S2 Nedgravning - Ujevn 70x50 26 Usikker
S3 Nedgråvning UJ`evn 1 30x60 23 Muligkokegrop Kull

S4 Nedgravning Ujevn 1 32x95 30 Muligkokegrop 4 literskjørbrentstein

S5 - Avskrevet Utgår
S6 Nedgravning1 Oval 1 20x80 30 Muligkokegrop 2 literskjørbrentstein Funnr 22.

S7 1- Avskrevet Utgår
S8 - Avskrevet Utgår
S9 - Avskrevet Utgår
S10 1 Avskrevet Utgår
S11 Nedgravning Oval 120x80 19 Usikker
S12

b Avskrevet Utgår      .`
S13 - Avskrevet Utgår
S14 Nedgravning Avlan8 126x46 18 Usikker
S15 - Avskrevet Utgår
S16 - Avskrevet Utgår
S17 - Avskrevet Utgår
S18 - Avskrevet Utgår
S19 - Avskrevet Utgår
S20 1 Avskrevet Utgår
S21

'

Avskrevet utgår
S22 - Avskrevet Utgår
S23 - Avskrevet Utgår
S24 - Avskrevet Utgår
S25 - Avskrevet Utgår
S26 ' Avskrevet Utgår
S27 - Avskrevet Utgår

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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S28 - Avskrevet Utgår
S29 - Avskrevet Utgår
S30 - Avskrevet Utgår
S31 - Avskrevet Utgår
S32 (- Avskrevet Utgår
S33 Nedgravni ng Avlang 1 55x65 30 Usikker
S34 (- Avskrevet Utgår
S35 '- Avskrevet Utgår
S36 - Avskrevet Utgår
S37 - Avskrevet Utgår
S38 Nedgravnin8 Rund 40x40 22 Usikker
S39 - Avskrevet Utgår
S40 Nedgravning Oval 160xl20 35 Usikker
S41 - Avskrevet Utgår
S42 - Avskrevet Utgår
S43 - Avskrevet Utgår
S44 - Avskrevet Utgår
S45 - Avskrevet Utgår
S46 Nedgravn ng Oval 1 1 0x50 20 Usikker Noe kull
S47 Nedgravn ng Ujevn 130xl 1 0 27 Usikker Noe kull
S48 - Avskrevet Utgår
S49 - Avskrevet Utgår
S50 - Avskrevet Utgår
S51 Nedgravn ng Avlan8 70x26 12 Usikker
S52 Nedgravn • Avlang 1 30x40 28 Usikker
S53 - Avskrevet Utgår
S54 - Avskrevet Utgår
S55 - Avskrevet Utgår

8.2. FUNN OG PRØVER
I

Funnliste C.54313
C-nr. Funn- Kontekst/stru Gi.enstand(er) St. mål Materiale. Kommentar

nr.(felt) ktur (cm)

C.54313/4 F1 Funnet vedopprensing 1  avslag 5,6 Flint

C.54313/4 F2 Funnet vedopprensing 1  avslag 2,3 Flint

C.54313/4 F3 Funnet vedopprensing 1  avslag 1,9 Flint

C.54313/4 F4 Funnet vedopprensing 1  avslag 5,0 Flint

C.54313/5 F5 Funnet vedopprensing 1  fragment 3,6 Flint

C.54313/5 F6 Funnet vedOpprensinq 1  fragment 2,2 Flint

C.54313/4 F7 Funnet vedopprensing 1  avslag 2,7 Flint

C.54813/4 F8 Funnet vedOpprensing 1  avslag 3,7 Flint

C.54813/4 F9 Funnet vedopprensing 1  avslag 7,1 Flint

i-.-:i:l::::
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C.54313/5 F10 Funnet vedopprensing 1 fragment 1,6 Flint

C.54313/4 F11 Funnet vedopprensing 1  avslag 4,3 Flint

C.54313/5 F12 Funnet vedopprensing 1 fragment 3,3 Flint

C.54313/4 F13 Funnet vedopprensing 1  avslag 2,4 Flint

C.54313/5 F14 Funnet vedopprensing 1 fragment 3,1 Flint

C.54313/5 F15 Funnet vedopprensing 1 fragment 1,7 Flint

C.54313/4 F16 Funnet vedopprensing 1  avslag 4,3 Flint

C.54313/4 F17 Funnet vedopprensing 1  avslag 4,1 F'int

C.54313/5 F18 Funnet vedopprensing 1  fragment 3,0 Flint

C.54313/5 F19 Funnet vedopprensing 1 fragment 0,9 Flint

C.54313/5 F20 Funnet vedopprensing 1 fragment 1,0 Flint

C.54313/5 F21 Funnet vedopprensing 3 fragmenter 1,1 Flint

C.54313/1 F22 S6, mulig 1  avslag, 2 4,8 Flint
082 kokegrop fragmenter
C.54313/3J F23 Funnet i 3 fragmenter,10 Flint

Prøve-kvadranter vannrullede

Liste over kullprøver
Prøvenr' Kontel(st C-nr. NTNULab.nr. Type Gram Treslag Kommentar C14_dat.

K1 S4, muligkokegrop C.54313/6 21,9 Pinus

K2 S3,  muligkokegrop1 C.54313/7 0,4 Betula,Querqus,Corylus,Tilia'Pinus

.*

K3 S3,  muligkokegrop C.54313/8 2,1

K4 S38,nedgravning C.54313/9 7,5

K5 S1,nedgravning C.54313/10 0,1

K6 S33,nedgravning C.54313/11 1,6

K7 Utgår -

K8 S6'kokegrop/ildsted? C.54313/12 0,2

K9 Utgår
K10 S2, C54313/13 0,1
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nedgravning
K11 S6'kokegrop/ildsted? C.54313/14 1,6

K12 S,1 1 ,nedgravning C.54313/15 0,2

K13 S47,nedgravning C.54313/16 0,1

K14 §46,nedgravning C.54313/17 0,1

8.3. TEGNINGER

Tegningnr. Motiv Målestokk Tegnet av
1 Oversikt over feltet Plan 1 : 100 Inger M.

]1

med struktumummerogkoordinatsystemi-tegnet Eggen (IME)

21 Oversikt over Plan 1 : 100 IME
1''

koordinatsystem medimtegnedeprøvekvadranter

3 S1,nedgravning Plan og 1:20 Stine Anette
profil Melvold(SAM)

4 S2, nedgravning Plan ogprofil 1:20 SAM

5 S3, mulig Plan og 1:20 SAM
kokegrop/ildsted profil

6 S4, mulig Plan og 1:20 Odd Einar
/

kokegrop/ildsted profil Hansen(OEH)

7 S6, mulig Plan og 1:20 SAM
kokegrop/ildsted profil

8:1 S 1 1 , nedgravning Plan ogprofil 1:20 SAM

9                    11 S14,nedgravning Plan ogprofil 1:20 OEH

10         1 S 3 3 , nedgravning Plan ogprofil 1:20 IME

11 S3 8, nedgravning Plan ogprofll 1:20 IME

12J S40, nedgravning Plan ogprofil 1:20 IME

13L S46, nedgravning Plan ogprofil 1:20 SAM

14'1 S47, nedgravning Plan ogprofil 1:20 SAM

15       t' S50, nedgravning Plan ogprorll 1:20 OEH
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'161, S51,nedgravning Plan ogprofil 1:20 OEH

1

8.5. FOTOLisTE.

Fbtoliste, Negativnr. Cf.29998 - 30000

Cf.29998

Film `1Bildenr. Motiv Retningmot Fotograf Dato

36, lD-bilde lnger M.Eggen(lME) 19.09.05

35 Såldestasjonen bygges N lME 19.09.05
34 Oversikt over feltet før avdekking SØ lME 19.09.05
33i Samme NØ lME 19.09.05
32 Samme V lME 19.09.05
31, Flateavdekking pågår NV lME 20.09.05
30' Samme NV IME 20.09.05
29t[ Flateavdekking pågår, senere på N lME 20.09.05

dagen
28, Samme N lME 20.09.05
2:J` Oversikt over feltet etter avdekking Ø lME 21.09.05
26 Samme NØ lME 21.09.05
25 Samme SØ lME 21.09.05
24, Samme Ø lME 21.09.05
23. Oversikt over feltet etter rensing Ø lME 21.09.05
22: Samme Ø lME 21.09.05
21 Samme Ø lME 21.09.05
20. Samme Ø lME 21.09.05
19 Samme Ø lME 21.09.05
18' Samme Ø lME 21.09.05
17 Samme Ø lME 21.09.05
161 Samme Ø lME 21.09.05
15 Samme Ø IME 21.09.05
14 Samme Ø lME 21.09.05
13` Utgår
12; S51  og S52, oversikt Ø lME 21.09.05
11 Oversikt over feltet etter rensing N lME 21.09.05
101 S4, kokegrop, plan S Odd  EinarHansen(OEH) 22.09.05

09      1\ S2,  nedgravning,  plan V StineAnnetteMelvold(SAM) 22.09.05

08 S4,  kokegrop,  profil N OEH 22.09.05
07 Utgår
06` Utgår
05 S2,  nedgravning,  profil Ø SAM 22.09.05
04 Utgår
03 Utgår
02 S3,  kokegrop?, plan N SAM 22.09.05
01` Utgår
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Film 2Bildenr. Motiv Retningmot Fotograf Dato

36 lD-bilde lME 22.09.05
35 S40,  nedgravning,  plan V lME 22.09.05
34( Utgår
33 S40,  nedgravning,  profil V lME 22.09.05
32 S3, kokegrop?, profil N SAM 22.09.05
31 Utgår
30 S38, nedgravning,  plan N IME 22.09.05
29 Utgår
28 S1, nedgravnin9,  plan V SAM 22.09.05
2:J. S38,  nedgravning,  profil N lME 22.09.05
26 Utgår
25 Utgår
24 Utgår
23. Utgår
22t Utgår
21, Utgår
20 Utgår
19` Utgår
18, S1,  nedgravning,  profil S-SV SAM 22.09.05
17 Utgår
16 Utgår
15' S6, kokegrop?,plan S-SV SAM 22.09.05
14 S14,  nedgravnng'  plan V OEH 22.09.05
13` Utgår
12 Utgår
11, Utgår
10 Utgår
09 S14, nedgravnng,  profil V OEH 22.09.05
08 S33, nedgravnn8'  plan V lME 22.09.05
07 Utgår
06 S6, kokegrop?, profil S SAM 23.09.05
05 S33, nedgravnng'  plan V lME 23.09.05
04 Utgår
03 Utgår
02 S11,  nedgravning,  p]an SV SAM 23.09.05
01` Utgår

Cf.30000
Film 3Bildenr. Motiv Retningmot Fotograf Dato

36 ID-bilde lME 23.09.05
35, Utgår
34 Utgår
33 S11,  nedgravnng,  profil SV SAM 23.09.05
32 S52, nedgravnno,  plan NØ OEH 23.09.05
31` S47, nedgravnn8,  plan N-NØ SAM 23.09.05
30 Utgår
29` S52, nedgravnlng,  profil NØ OEH 23.09.05
281 St ne med feltkatt N lME 23.09.05
27, St ne og Odd E inar snitter og tegner S lME 23.09.05
26 S51,  nedgravning'  plan N-NØ OEH 23.09.05
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25, Utgår
241 Utgår
23 S51, nedgravnng,  profil N-NØ OEH 23.09.05
22 S47, nedgravnng,  profil V -,SN SAM 23.09.05
21 Utgår
20 Utgår
19 Utgår
18 Elgspor i feltet N lME 26.09.05
17 Odd Einar tegner Ø lME 26.09.05
16 Stine tar ut ku Prøve NV lME 26.09.05
15 S46, nedgravnng,  plan Ø-NØ SAM 26.09.05
14 Utgår
13 Utgår
12 S46, nedgravn'ng,  profil V-NN SAM 26.09.05
11, Samme V-NV SAM 26.09.05
10 Odd  Einar sålder Ø IME 26.09.05
09 S46, nedgravnlng,  profil V-NV SAM 26.09.05
08i Stine graver ruter og lag NØ lME 26.09.05
07 S-del av feltet,vi graver prøveruter Ø lME 27.09.05
06 Samme S lME 27.09.05
05` N-del av feltet etter snitting NØ IME 27.09.05
04' S-del av feltet etter ferdig gravin.g Ø lME 27.09.05
03 Samme S lME 27.09.05
02' Feltet ferdiggravd N-NØ lME 27.09.05
01 Lagbilde V lME 27.09.05

8.6. ANALYSER

1. Treartsanalyse utført av Helge lrgens Høeg.

8.7. KART

1. Regrileringskart 1 : 1000, der utgravningsområdet er markert med skraverte
felt.

2.Fl)¢oto,derutgravningsfeltetermarkertmedskravertefelt.

Kulturlristorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomnrimeseksjonen
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Høeg  -   Pollen,   876   842   262  MVA,-Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Til  Per'  Oscar  Nybruget.

Larvik,   1/12-05.

Analvse  av  2  kullprøver  fra  Kolstad,   53/6,   Fredrikstad  kommune,
Østfold,    Tiltakskode    765052,    Prosiektkode    420726,    Stedskode
272000.

K1.
Det ble bestemt  60 biter.    Av disse var 56  Pinus  (furu)-bark

og  4  Pinus   (furu).

K2.
Det  ble  bestemt  30  biter.     Av  disse  var  6  Betula  (bjerk),

12  Quercus  (eik),1  Corvlus  (hassel),10  Tilia  (lind)  og  1  Pinus
( furu) .

w7r Jr-  #21







l\:, j`_".Æ:-)å#,::6        1
0              ,                        \(\                  1 1`-..---

',

!A                                                                                             €alRødØstre5Z'5133700

50

TegnforklaringPEi,625REGuiERiNGgFOEirÅL
§TREHsymolm  Mv.t=t=t=t=i==c=  t=  Plai`auibc*rcns``it`gfJomå`sgTc`ucRcg`ileti`oi``icg.i!"ic

'BVCBEmmÅDR(m€Z51. 1odd. nr. i)-.,--....           -1

|.'.i _"i\`    `  =}|       0mriderrorl:oimirct(sn`il"hb}.t;gcBcFEffio,,`rMwrorckskt#cndec,`cho,,gcr - F -Z- - F -Z- - omi`c`.€i-------l'ygt;l.[;rc,elciidoi``sgn!i`scGC

LANDERUESOMRÅDE(PELSZZ51..ledd nr.B)-1,ordbmkFÅREOMRdDE(PI]L0æ51..leadnt..S)K€:\mysFcnmiegt} (imnartin"mrstasjon)•OFFEN'mcETRAHmoMR^I]ER(PI]l,®Z§1..led.dnr.B)TE-lKjm\ti
---.-.-.- Rt:g,,'cf, §c,,,t:'ll,\jL!---_----------F''slk,li,,jc-.`-`.-_

t3.1600

H        £

|                                  |         GUB-oBsykkt:ls`i
r_-_____l     t,cbyggc~Ådkomsl.m aoi`` ron]buLles Ccn`€`'sitle

zEa5 FRI0HRÅDER
ø52/2'4

(PEI.  0  25   1.  ledd  nr.4)

1

'      '`Jl      r.rio,"ådeapEsnlomER(PBi,  0  2b  1.  ladd  nr.  a)EHHEmNat`ir`.cmomhdc
..................~.    Avj!jrciuc` t]mtådc ror Drkcologisk `i`gfa`'iii8bmh,:,:``;:=`,.oek`k`:n00°©

®
IE-.

~L+ Nl\       e± rJ:`lm m`Vlz1,40,#q}1
FEI.lÆSOMRÅI)E   (PBL   0   25   1.   ledd  pi..   7)

r;;f/jLZ/|      [`clhs lckcarehi rni.bari`
0           lom       Zom       ]Oi``      40r``       50m       riom                              +

Cl,Æ15

REGULERINGspLAN  MEll  BESTEbnlELSEE  FORKOLS'TAD
KÅRTGRUNNLÅO:

Z,•12'
dws-Rl fm t: redriksmd komm`ii`c

©'Pæ±Ulllo'0 FRÆllRHæTÅD  lcoMMUNE

%„1

SÅKSBEEÆIDLnlG  ml.G.  pLÅN-   oc-  B¥GN"C-sLwmr SÅ'æNR. D.lTO SIGN.

:#{£5::::8::S:,j#Ln,.**btriÅ§,:#ed:gpå,n#c„«mu,Kt,ddmT:cn

Lm\.isioNF.R            i#}:8: ::: r#'p%[#yng'g?!k°k#9"i'cB;.?ticpb« d«m"cænvådL-.

=-.iEi=-_æ_-æ-æ=±-g§=E55§-ææ====T=T======:=L==:r=====i±:iT===iE==:E:=±=:å==:=3==åE=:===j=EF===T==€=å=å±E=TT==

1           E=Vu#±FÆ¥¥fi#mEfflHEhM##K_#4Æ Vafs'i,`g  h ~..._.......  . ,i,................',...

1. gant!s bcliai`dlinE i dci rasic `it`.nlBc` ror nlmsakcr

omcnilit;c`icrsynrra.............„„iii„„....„......
1

2. gangs bcl`andliflg 1 dci rasic uwalgct ror plai`solcr

o rrcI`liig Cl`Crs} tl  rr.1................ tii

3. BonBs beliai`Uling i dc. rnstc `i`+.at#i`i riir phiitakcr

PLANBN   WAREEEIT)TjT  Avt                                                       F/L  OPPDRAG  FOR: PRO=J.NL`,, Å.19,06.OS SÅÆÆ£
ftÆoffHoii Fig-Sjgå:tgda-j,--Æ      rouDl

LriEii gmo/Åll









;=?-rå::-E.:::_::i=:¥„E?



Bf*Ti¥:*=r?i!,if;,-:,.:_?-:ij

j.'otTfl8^







1'

.\



Klo\€"   53/6
FdriLs" Lo~ri
Ø-*,a!d

1..|æ      20/i-oe  ,pæ

XF'
•,,,,,......  `,  ,

E]

E

Be5

®
*P'3

=  8&,3

c:  siJh





kolsk*    53/G
-hdÅLLe€aÅ   Lon~

®*G,d,
1..\00           2Gh-oL5

'"E-

l#rii ø- : 2

`/-J-s„n





lshd.     53lG

yiLsti   LMmu
st6ld

•.  2Jo             qq-oB   s#M

æsktisc  ;   flaLta..

#.#å##sr.dbd#
frn   Sa,A   b|aAat  m±d
la>tL€±ø?tr    i`    m*e:erthdA
bheuhhg'O-.

4)?ooå-"iå=##L
5om   hg  l,  JuaJ^   rv€m®v.kft

C>  =   s+dn

E1 =  spÆ ttDu.

ÆE  =   hJua3
```  B   4UsLtfte

m<  =  ber3

Jrr

lti - : 3

---`       *  )
iii= rL= i] L=_E

Llø`rL  bn)n`   £n  £amd     ticLhdA±
-   "   LLl,uJst®0`-

o  -kq,  hJ)upr®u€     4.|  €r®ft,".

•\

6~  Di9|dri  h5riuør
2    b®ft€r     saidæ    ,)iæm    rftjM.
KoUpvøue    k:S   =    lu)U-le<:;+=er  i]* ;m    ue.Cl  fttui.V /€ildÅ:Jg.

TO\L+j:ft;ULmuri#¥Ud
pi  fig€   6,#.





Kolftød    S3/6
FriLLsti  L|OnA~
Cbs3tGld.

| : Zo              22/1~OS   5*M

e€LLAoti   1  Flad  :

jd4    fløi)reJ4gtt
ooQ|-Oj~     L,.    SnMU2j4.

H®V.L    bvon     SHd,   noe.
hø"OsaJ^*:5    W\Ad-    f^o€   lL^)US±Ø0`

Lo3ustL*dsJi    L   pvt>fti

øÆvr

t|®v-ll  bn"   LowfcJ^*   reJa*t`rt   fc;n  C4hÅ

¥±F¢,"-sriÆ#t5å±,m#tiL
løj    4   .®LgÅi   aui7rwsJ*.

Golbwn    SdA  cg
gmv.km       SaAnd., Æåk ¥s¥

T€jri  g¥ :  ¢.

E 8 ?ft# h«

C>  =   stiv\

```  =    6ushtft€

H  =  sftdstri4j~s€iti

-,      x_
x¥*

r=T= r=r*x X

` x,x ,---

kruupnøuL    klo-d
`       M CLS SLU

9  Mør(&    bvon±   qr>siaj    "d  nyg  s±«;n.

•3  b{DJ±er     bÅA     rildÅ*   LJod-Ph;;ffl.n¢j   -izAfl[ÆA  ¢4".

TOLLw£n3 -.   N€dqriari'T





~-FL~ffir`T¥wT.+}r

?KQ(##.     €?,/`G;

£Frs.låri3ffi#-    -krdj<riJtd#

Ø*.Gl:d

7f ,   2a.i æ/q"§  Sri

!     t   F\aJ~..

#5.r4h,st
Q9,  dj.em  L¢dm.      VTr

4  b@m   .g5i.n`be    bf-ffi
Srid   -å

nd    ø`'u-sjsbft.
•flå,ii+     v

l' f-..`.rqj-

b,øDn  cahd.  #ætæ n4
g±J;i+#.l   ;`#Lfft    ma;5jg*.   '¢isti   f3±ri.

/

U,Eæj:  5   S.ftc#å  §k£U.

i'æ_:   5,  L¢

g§,  ±  .sft££n
```  5    :&ft-s`#.l@-?<

-<.
/*`

LLbu,fitiLLø:

bwn-#   ±j2Lf*.di/P~S  -  Gl#`qj'ø5*'

hÆåj±

~\c>
---)     y\           _,  3--,

1,,

/.

•  ±    tLS\UL-;P{®tK     3t€3`

J,~iø,ØDyh.       qphDs     :.B\€:U46iu!*      Wtia.      ,æ.+a=Åji     zs+¢`fl,

v`  t mri   Lowqi{±J£g      g¢J~ck       `stej^    „,{,p   S+€i±,`.

®4,`1    bwn  -   b."c~
dvvtQLr       +il       j?.

s"Gi.     i%iJj      `g+Uotiur

{¢€ÅL      £.ldj{=t-    iil    Sæ4Å*iz¢/i     4|.  bøtte£r    dAJ

* -   tffl øm-

Tl

U-`Jpq"    F2 =   P+U-bib    tz#
ftå ri'æj I §iid±T

TåLtipt8 :   mti3   L~6`LurBF

CsiLAmd6Lr   i±l     ømø.
wfi-„;rj)





ko`stcid      S3/G

FrQdJCIstad     kdt~m/nÅ

Øs;±få,d-

•.  2!o                  TI/q-Os    æH

5tu4,`oe/m       L`   FlcLh  ..

®jÆ    .^^AJ^A+eAÆ,    .reJ:a±i.J±

#s4unJ
S*åy    cm    SJcud`  :gpedd

tiL#hr;„:åLno:£4jn®nø;e

h     bsLbn>n   bL    6oV€.

li* w 1, G

Uwlø4qwi^Å<±J¢     €Jr       m>dbcAM  5aJid-   o5   m¢)S

i<00.   i,.    cl+/¢?a/a#Æ+    4æÆ¢    0+UUÅU;tig     I\£d
L.    OhdJnpvuH4.

Gæe6L   tL~hoioiw     c%e   ææiL4,   shj;LLø4Læ

Sa»     :kÅAL        Dtl±:L      å,    u?æAre     €S:jøvbinJ^*

bottw   o» ~s5eri   ldLk   SåLdp€  -;um  &oun

0     E    icf,  4.

H[tiri ..  Jc,c®+p





Kro|S+dLd      S3/G

F€d.dLS*ad     LCoftA|"4t4

®stTGld

|..   Ø0                  22.h-cis     sAtm

å6
tijtocÆSC     L    FLcm    :

m   aAqTeL.64   ®VujidL
IÆ<;U[atAÆ.d£±       mclss-e

ftft L b  ¢rgtj#e
J     FLaA

2.=  Fom  ". 2=rii4¥a"#+##å

b€stu+dsJL  :

6=lå-Æ"#tihTt-
mAd.    morl~J¢    bJri)n      Ca^cl   .t    G{±}bd4^

r=to,b£n*e*|#fhft#5*-
Lu)Usbtr

`---.-==-=:====--::;=2=-

=      knu-Frioui      t<H

8   ..  ltA)U`   ia#   eho€d    €rÅldJltg

ot+=ft±sg®# s,t*  J
-   3  Piø±turstng   buvLd  usst   ghdri¥

\ *-`_*

`r"i"ttÆ:F

E 8 sp- bd
EE = Ldug

E g  3yos
```  =   bushtftt

0 =  fid

/-\\/\*\
\

/       ffi:-`    \

1\*   //-,

lvot+H

-+\++-"r;._:
® ®\

TIUøT9 :    k=oLæmp /lLd.st€d

'llt

iF5

!n`

Hi
\.i





k:oL±d   S3/G
LS€ad      kopvum¢yuL

Øst£'d

1%            '23/q-o6     S*M

S.Il

[       pløu^     :

Obd4Aj   aTse±

Enh#€      ltÅJU.4e^+eA      {  LMcisj<4

120X    90     :    ploLA

/

E =  SfrGft  k"
```  c    6W6h4.ft.€

liglwtH3   "  :    8

_\
--`-;     \*`-_

\
vr\

q2L9uriudsIL     t    PV®&i   -..

4)*b|"n"åÆ=L;y:iå,n-fmsm

2j ###  #npnFi "  ftAøæ  a5

?)   m®r|  bvDn     SÆLhd    n~d    %hÅ^.ff

ic12  -     lÅA)U.p6®u€     t#st*     J     FVoftl

\6     cM   dip   (fo?   Z)

lq  cm    dip  c,qg  3,

*

11--

E= X

X-

_-\
X

(/  lv q#
^\

y---,

`-=`i:  ..,,   ;   -._::-=--'

td)WtiJL,`fm

TåiLhLi :   No€#U#hAii;





l=|nÅS wr :  7f

Zl

o1s±ctJd 53/6

Lst]od     Lou~v¢

Øgt5&Id_

1:  2a              22h-os   æri

'yJ-
f /cLA  .-

i#ML#Jb##D#
:dmn°€|LW."NSoec3#
ftn*.

6*  %  cm

9tm:oelci     1.    PvoG(   :

€Åloowoi4)n    SaJ`4     in^£Å   me
lM)ø~S.    U3ir-ilctu}U.   C   n*9ej..

bøtir    ei\jia£   \ftÅ`   cL;t-   ol*
bL    m'Oø€      fiøw.

Æ g  h"b-
0  =  s+dn
``1  =  4'usk;ft

----__,   o

\-J_Ji;fp7€

la4m;[iå  :    N€dLirmu;iij     L~d

Ot`J644*       4LUL#`oh





tså*di     63|6

dM:LSJtiad-      LA|auLA~wæ

*&lti

•.  2c]               Z2h-oS       iM€

L`  f'la^   ..

E=   =    L"ubiiiw

Ø  -    h®fflru`ok
`\ =   buLshJfæ

```````                              -.

------+-------
1EEE

E( ~Æ  b®n  s*d pd     vr   \\
•Je     Lu,u-¥W.

t  aftie±
K   &fs   Cøv`     ;    FICLÅ.

;    p®G:L  .-

n   SaAUL

®ViæbvDUL    sajy`d.  yri
oe*   Ldu4a4n±  L.

--_xL±--_
Ei=[i=

Trip-..,0

€s€A`    |;±.vaAjr   IOU>(^±   V\Oe    oo+€st

c-   dJP

TILri :  N€dffl*   ~d.
Ob'-    ¢ti#`o41





kols+cid     53/6

FyQdjÅh stcud     Lt-o"m)væ

ø#6ld
`1..  20                  2:2./q-oS        inE:

S.38

B£8UkidtLCQ     ``     plcm     `.

TjdAdb   am7Vim#

/ ri®wØvw` /sti   uuholdg  sAj`d
2/Noe    lT"    bvDn   md

4o J{   qo  c.-     ;   daJn

f±9twtisJL   L.    fmftl  :

%n -d,
fts86- t€o¥,`fndL#5#+.

2) mivhA#å  LMu,#å#,`3j,  Sa*

3)   '.6.i)lbM      l®S    Sa..el  -   OP4-34Øm/-PÆ.

Z2.    a4n     dHP

i<4 -    i¢Å>uPø®tB   .±q# d!'  OnÆÆr  rÅfl;"j
09    S£uri¥.

Tffrim£  y -,,,

_``  =   6uJgti`ft€

Twri|.`  N€#wj   rvrid.
ouj`øyd;        ftwLs€.on.





K:f>}g€,a*d=   Erå | 6

FridriL8S#    6Coftdjk¢„

@*G[d

1  ..  zO

S . Lto

g3h-oS   ME

gtiritrisø     L    P!CL,h :

l^*OreÆ^     leestijr    ai>

®(Å.eb¢^>n      €igtnd     ~d   ybeJ\
hÆ[ete        (^i}U(^o(di:ciÆ       4/../lÅLLr

t"rui##hho«L
ptctA1  -  lftt

®

uriri4Æ49    ci   aogyeMs¢    iLl*-.
1  ZO*     160    am   `i     plcLM

#`9t

shhdæ   C   p®6l  :

i\±ooeA      \aÆJs*aJr-       a|>
\g>*¢>n      S.ctJn,d,      n^øoL    i^j3etn

ft4tAUÅ'      at/`       mJ9(ÅLølo4¢)t4/ S<AøriÆ±
SMdj`ootL ,

V:v.\^j2Jr   v`c>e    oI^~rbtst,

3€ c-   eijp

Eii

ffiirdt3   W ;   {.2

ri--T}

\

vFl',       F#EB##   `/,--\  .#  *   /
\-___-

----- `       EE=hu¥\
J.          \      ```=G#sttJ'ft£

TILhtwj `.   N€d#rig  d
®#ri      fiNOJ3k&ti®"





`F    ;Åft3igfqd     Ei3>/ 6

FtiL"   LcopuLk~tu
Øs±Gld

1`-2!a                  qh/q-os

S.1G

rRe--tis€   L

UdJLftuwbc+
pla-  >a

oj   d£ri5  at€re4tm

qolbnJn  SpøtiF&  ol obwvibø4+    Sa*n±

.#. =  æri  rd  LLi>uFhLr
29 #~::^:d -tildAJ£ bdw5

mst  - ry®dmLæ/V+ >
HO*     60   cm      i`    PlaL4

LriousL    c   pv®å;L   ..

c5   bn)øi   sati-

roøuoI    Saj`d
sfeti*

u#s5bLaA±-LOtij   aÅft".4T3  h+  la5?  ._ -_ -'"_qi.>G) -  4iaflr ?

n  "øli
uLsb®

Æ =  hLu[b

Æ - huag

a="
``  =  «gL;fte

bmn  SjaLAol ,  b/a|4c#  4d
oj    ht7€    tigtitÅI    L,.   bom,

2O   c.m dTP

: -   UÅUP®:  -bcG*   fiti  ProftL*Lil

s.4,:.T-

TolLri :   odjL4øærb~
ryul    t„« md5 rturirg .'





16ti   63/6
Fi€dAa: LS&d      IALowm)uæ

Ø*6,d-
4  .. 2o

S. Ll+

2:3h-os    s*tJi

B€sh.rise   ;    Fh `.

#u#;-ngs3#«i-Tst
NO€    lÅJUst®tJ`    ..  rvris4A-
r-   JLth
Ltou.tib. tinLtse

|3o  *   ,,o cm    ,, f ,c-

beskri~ls4

qolb

å:-:?"¥mbaos¥d¥

\=\--=

-__\

laerift3 n# ..  /4

ff  = hubd+er

E§  =  L„"g

C3 9 Sh.y,
``- = .buguft€

3¢

Å\1_-----,\

9 #L) b#nnt ###s#Cd¥® 5
K [3  ø    ic®C^fv®ts   i3&;!;Lfi    pr®¢1

4   b#er    SJU#   ~    i`Wft  ÅØLft

ca.    2?rc"     d3P

TvstÆæ

TolhM;h3  :     N€d.ffrin5    rvtAd

ob`ewt      4hÅti`on





1€gt#,#     åå/G

FFtiLgti   hJ3n-Bu

Ø*&(d-

i:2o             Z3/q  -os    æEd

S.Sl

striuuu    L   ela^..

:#u5-0%J-#.'
ÅJ9en.

130  *   40   eM    i.   plaÅi

tiotisx.   :    ro¢L:
m®rLbn)n     å.recd     mÆd      noe
L~U.sbcL     Øær#       i.    pgbÅ;aLn

Ne{lmÅ4{iz*       (^^}e^M>S/  LuU

})     Uu¢±Å}qi^>\^i"    er     q^)Ibn)c`   *L

cÅ   30     Cm      dTP

``\

-__\
Eiiil

vr(.-----_---`

ffi¥,5t  t# ..  ,€

Æ = hug
_`.  = 6u5h.ft

E=-_

##`)L
---_,,

``\`-`?-#`,*,

lTILw*:   Nedffm   wd   uteh±
b"1,on





o[s+d €3l G)

Lstri  La-"
ø6%bld

4..2o               23/q-o6     oed

5.52

84t4`usts€     i.     f !CLA  :

qdfiA3   vvAwtLst \  Tst4
CL   CU/9reAS4  -  jaL&j   rvJ   NV,

FL   meJ/ot~bn)n     J±{     lt3SJibysnjb`
io*    åG  cm    .`   plaLn

€åtÅJtue^S4       i.      proGl   :

CtøtL`3     C}9     irtmeÆtÆ/^j    å,    ati"s4.

S    no€       LM`Øv.(^J2J¢     e/!^n     døri~
lbwoo       t)ndÆ|€njnj4m.

lzc"      dijp

•d. 8 u+ S5')

\\

T€Sgvu:rs   Vu  ..  [S

TriHLrin5  }     Nedinøm`{A\:)     4~-         .`

DW.eøuL        ø4U!9.cm




