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SAMMENDRAG

1 forbindelse med breddeutvidelsen av E6 i Østfold, ble det 4.-7. juli 2005 igangsatt en arkeologisk
undersøkelse ved Bjømstad Søndre, 2047/19. Hulvegene som kom i konflikt med veien, ble registret
allerede på slutten av 1960 tallet (Askeladden:75109, Fornmime:018741). I forbindelse med
registreringer i forkant av veiutbyggingen, fikk de benevnelsen lokalitet 43 . Hulvegen i tilknytning til
lokalitet 43, er en av flere kjente hulveger og hulvegsystemer i skogområdene mellom Galteryggen og
Kalnesskogen. En sjåkt, 2,5 m bred og 35 m lang ble åpnet i V-NV / Ø-SØ retning. En sandholdig hulveg
med kjerrespor, og to mulige hulveger på hver side av denne, ble påvist og dokumentert.

Forsidebilde: Oversikt av hulvegen i profil. Bildet er ffa luften, mot syd.

Kulturhistorisk museum, Fornminneselæj onen, Universitetet i Oslo
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

BJØRNSTAD SØNDRE, 2047/19., SARPSBORG
KOMMUNE, ØSTFOLD FYLKE

LISEIMAR]E BYE JOHANSEN

1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

De arkeologiske utgravningene av lokalitet 43, er en del av et større
utgravningsprosj ekt i regi av Kulturhistorisk Museum i forbindelse med
breddeutvidelsen av E6 fia to til fire felt gjennom Østfold. Hulvegene i tilknytning til
lokalitet 43, er en av flere kjente hulveger og hulvegsystemer i skogområdene mellom
Galteryggen og Kalnesskogen. Hrivegene som kom i konflilst med veien, ble registret
allerede på slutten av 1960-tallet. Det henvises til E6-prosjektets prosjektplan for en
mer utdypende redegjørelse for bakgrumen for utgravningene. Lokalitet 43 , imgår i
Kultumiljø 3 (Bårdseth 2004).

2.  DELTAGERE, TIDSROM

Den arkeologiske utgravingen ble utført i tidsrommet 04-07 jtii 2005. Deltakeme var;

Navn Stillin8 Tidsrom Ukeverk
Lise-Marie Bye Johansen Feltleder 1 04.07.-07.07.2005 4 dagsverk
Inger Margrethe Eggen Feltassistent 04.07.-07.07.2005 4 dagsverk
Biørnar Sæbø Feltassistent 05.07.-07.07.2005 3 dagsverk
Tilsammen 2 ukeverk & 1  dagsverk

Tabell 1: Oversikt over ansatte.

Gravemaskinarbeidet pågikk fia 4.-5. juli 2005. Tom Ridderseth, fi.a Erling Grimsrud
A/S var gravemaskinsj åfør.

Innmålinger av feltet med totalstasj on, ble utført av Bjøm Christian Edvardsen.

Metallsøk ble utført av Olav Berg 12. juli 2005.

Paula Utigård Sandvik fi.a Arkeologisk Museum i Stavanger, tok ut pollenprøver
torsdag 14. juli 2005.

3.  FORMIDLING

Det ble ikke igangsatt noen spesiell fom for fomidlingsopplegg under utgravningen.
Det var derfor fortrinnsvis turgåere som kom innom gravningen. Besøkende fikk en
kort innføring i situasj onen på feltet.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Formimeseksjonen
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Figur 1: Flyfoto. Lokalitet 43 med rød feltavgrensing. 1 :5000

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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4.  LANDSKAPET -FUNN OG FORNIvllNNER

Lokalitet 431igger i dag i skogsterreng, på et platå, ved et veikryss @ilde 1, figur 1).
Rett SØ for feltet ligger et gartneri og deler av feltet var benyttet som deponering av
avfåll etter gartnerivirksomheten. Feltet har opprinnelig vært en del av Kalnesskogen,
men før oppstari ryddet Statens Vegvesen feltet for trær. Lokalitet 43 1igger i området
hvor landskapet synes å flate ut, ca 55 moh. Platået skyldes derfor delvis nyere
veiutbygging. Rett vest for lokaliteten kommer en vei ned fia Kahesbrekka med
utkjørsel på Rv.118. Rett nordvest for lokåliteten, snor Rv.118 seg i en bue inn under
nye E6 og fortsetter på motsatt side.

Bilde 1 : Oversiktsbilde av platået med lokalitet 43 . I forkant ligger veien ned fia Kalnesbrekka.
Bildet er tatt mot syd-øst.

HUveiene på lokalitet 43 ble registrert av L. Resi i 1967 a?ornminneregistrert: ID
018741, Askeladden: ID29109). I Askeladden er hulvegene og området beskrevet på
følgende måte;

" På SV-sida cw E6 f;ortsetter oldtidsveien flokalt kalt Vikingeveien) im i

Kahesskogen fliøystammet barskost som 2 parallelle spor, her mer SSV-NNØ-
orientert. Sporcwstanden er ca 4,5m. Veien lar segfiølge ca 120m i SSV-retningfi.a E6
i:mtil den fiorsvimer i noe myrlendt terreng.

Det er i dag også flere synlige hulveger lengre opp i skogen mot syd, i den hellende
skogbunnen (Askeladden: ID11514, Fomminne: ID018742). Det er imidlertid ikke
mulig med det blotte øye å følge hulveien på lokalitet 43 innover i skogen, og hekte
den sammen med noen av de andre hulvegene. I Askeladden er hulvegene ime i
skogen beskrevet på følgende måte;

" veif iaret dukker imidlertid atter opp i høystammet barskog ca 300m S f ;or porten til

Kalnes jordbruksskole, i N-hellinga av morenen og viser seg da som 4 noenlunde

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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pc[rallelle spor på Ø- og V-siden crv den N-S-gående skogsvei mellom E6 og
Kongeveien, ett spor på Ø-sida og 3 spor på V-sida, alle omtrent parallelle med veien.
Sporet på Ø-sida aw skogsveien har flat bum og fiorholdsvis bratte ka:nter, muligens
p.g.a. tømmertiøring i eldre tid. Den S-lige enden grenser imt{l en firkantet
mosegrodd avgrcrvring. Ø-sporets 1 ca 65m, br ca 2m, dybde imtil l,5m.
De tre sporene på skogsveiens V-side: Det Ø-ligste ser ut til å ha vært rytinst brukt.
Tverrsrtittet U-f;ormet. L ca 75m, br O,5-lm, dybde i N ca O,5m Økende t{l ca 1,5m på
morenens N-brink lengst i S og også på flat mark i plantefielt videre S-civer. Det V-
f;ortiggende spor ser ut til å ha vært hovedsporet og mest brukt. Bumen flat med
t{ldels teirmelig rette kanter. L ca 135m, br 2m, dybde l-1,5m. Det V-ligste synes noe
mindre benyttet. Tverrsritt U-f;ormet. L ca 125m, br lm, dybde O,5-lm, i S på brinken
Økende til 1,5m" .

På motsatt side av E6 ligger et gravfelt (ID007071), bestående av minst 16 gravhauger
@årdseth 2004:26). Hulvegen fortsetter på denne siden av E6 og ligger her inntil
gravfeltet. I Askeladden er området beskrevet på følgende måte;

"Me[lom de 2 Ø-ligste grcwhaugene dukker f;aret ay en hulvei -oldtidsvei ftam. Den

kan fiølges i SV-retning tiemom hc[ynehagen, S fior gravfieltet i 1 Oom's lengde imtil
den oversmæres av E6. I den andre enden, over jordene på Kalnes, har veien sikkert
gått opp fta Vestvamet.
Lærer Ering Larsen, Kalnes, f;ortalte at det tidligere var flere dype, tilsvarende
hulspor i skråningen opp fta bumen av viken der græfieltet 1378 E18 R05 ligger. Før
i tida gilck den naturlige fierdselsvei vinterstid fta Skiptvet N-over gjemom Tune bl.a.
over isen på Vestvamet. Mcm tok land nettopp i deme vika. Sporene er nå Ødelagt
ved forandringer som er f ioretaf t for å lef te gårdsdrif ten" .

Landskapet øst for lokalitet 43 har også vært arkeologisk undersøkt i nyere tid.  I
forbindelse med omlegging av RV 118 @jømstad Søndre/ Nordre (2047/1,3,
2048/1 :4)) og utlegging av næringstomter (Bjømstad Søndre (2047/9)), ble det
igangsatt arkeologiske registreringer og utgravninger (Gj esvold 2000, Gj erpe 2000).
Utgravningene avdekket graver fi.a yngre j emalder, stolpehull, ildsteder og
kokegroper.

I regi av E6-prosjektet ble det sommeren 2005 undersøkt ytterligere fem lokåliteter på
Bjømstad; 1okalitet 9,10,11,13 ogl3b (Grindkåsa 2006a, 2006b og 2006c). I deme
sammenheng ble det avdekket bosetningsspor og dyrkningsspor.

Kultuminner som er registrert i tilknytning til landskapet rundt lokalitet 43, er både
fi.a yngre steinalder og jemalder. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke
fornminner som er registrert i fommimeregisteret;

i:-:_-::Ii:.::i
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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ID-nr® Gård Gnr/bnr Type fornminne Datering Merknad
6819 Øsaker 2044/1 Grop
7064 Bj ømestad nordre 2048/1 Vegetasjonsmerka.    Ca

2048/2 25   hauger   (sletta)   er
2048/4 synlige på flyfoto

7065 Bj ømestad nordre 2048/3 Vegetasjonsmerke,    Ca10hauger(sletta)ersynligepåflyfoto

7070 Kalnes   vestre   ogøstre 2045/1 To gravrøyser

7071 Kalnes   vestre   og 2045/1 Gravfelt  bestående   av Jemalder
østre minst 19 gravhauger

7072 Kalnes   vestre   og 2045/1 Gravfelt  bestående   av Jemalder
østre minst 16 gravhauger

7074 Kalnes   vestre   ogøstre 2045/1 Gravrøys

7075 Kalnes   vestre   ogøstre 2045/1 To gravrøyser

7076 Kalnes   vestre   og 2045/1 Hulveg,    synlig    i    25
østre meters lengde

7077 Kalnes   vestre    og 2045/1 Hulvegsystem,  synlig  i
østre en   utstrekning   på   ca450mN-S,50-200mØ-V

7078 BjømestadnordreBjømestadnordre 2048/42048/15 Gravfelt, delvis £emet Jemalder

7130 Bjmestad søndre 2047/89 Haugrest.              Delvisundersøkti1973.Funnavnoebrentebeinogtrekull®rannflåk) Jemalder

7131 Bjømestad søndre 2047 Gravhaug. kke synlig ida8. Jemalder

7132 Bj ømestad søndre 2047 Gravhaug. Fjemet. Jemalder
7133 Bjømestad søndre 2047 Gravhaug. Fjemet. Jemalder
7134 Bjmestad søndre 2047/7 Vegetasjonsmerke.  Tre

Bj mestad søndre 2047/21 synlige     rester      etter£emetegravhauger

7135 Bj ømestad nordre 2048/1 Gravhaug. Fjemet. C20798a-f.Gravfimn,eja

7137 Bjmestad søndre 2047/4 BOplass Yn8resteinalder C28961  a-c

18741 Kalnes   vestre   og 2045/1 Hulveg. Synlig i ca 259
østre meters lengde

18742 Kalnes   vestre    og 2046/1 Hulvegsystem.  Synlig i
østre en lende på ca 100 m

18744 Bj ømestad nordre 2048/6 Haug.

Tabell 2: Fommimer i området 03årdseth 2004:26).

::-:-..-;ii.::;
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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5.  UTGRAVNINGEN

5.1  PROBLEIVISTILLINGER -PRIORITERINGER

1 prosj ektbeskrivelsen ble det satt fokus på følgende problemstillinger (Bårdseth
2004:77);

-     Kan hulvegen dateres i forhold til andre strukturer?
-     Kan hulvegen dateres ved hjelp av metalldetektorfimn?
-     Kan det fastslås om hulvegen har flere faser?
-     Har veien vært i bruk intensivt, har det for eksempel i fomi av påjylte masser?
-     Kan det lokaliseres struktuspor ved hulvegen?
-     Hvilket omland betjente hulvegen? Hvor gikk ferdselen på hulvegen til og ffa?

5.2 UTGFmvNiNGsiviETODE

Hulvegen var allerede registrert som kulturmime i 1967, men det var vanskelig å
påvise hulvegene i overflaten av skogbunnen på lokalitet 43 før graving.
Gravemetoden som ble valgt var maskinell sj akting, på tvers av lengderetningen til
hulvegene. På denne måten ville det bli mulig å se eventuelle hulveger i profilen.

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP

Gravearbeidet gikk noe saktere enn først antatt, ettersom restene av den nedhuggede
skogen fortsatt lå som et teppe over feltet. Pga dette kvist-1aget var det heller ikke
mulig å påvise noen klar hulvei i flaten. Heller ikke skogsstien, som var synlig inne i
skogholtet, var det mulig å se ute i flaten. Etter at gravemaskinen hadde f emet og
samlet skogrestene i hauger, var det likevel fortsatt ikke mulig å påvise hulvegspor i
flaten. Sjakten ble derfor lagt i øst-vest retning for å om mulig se hulvegen i sjaktens
profil. Sjakta ble lagt i V-NV / Ø-SØ retning, og var 2,5 m bred og 35 m lang.

Massene i sjakten ble gravd mekanisk, og det var tidvis mulig å følge lagene mot
undergrunnen. De Øvre lagene besto av gammel skogbunn under nedbrytning, og
brente sorte partier med grå aske. Massene endret seg da vi påtraff hulvegen, som
inneholdt finkomet sand. Det var imidlertid først i profilen hulvegen fi.emsto som en
klar og tydelig nedskjæring, med tydelige hjulspor i øvre del. Undergrunnen besto av
gul sand i øvre del og siltholdig grå kompa]st sand lengre ned. Hulvegen skilte seg
derfor markant fi.a selve undergrumen.

Sj aktveggene ble fortløpende renset. Etter at gravearbeidet var sluttført, dokumenterte
vi profilene med foto og tegning. Begge profilene med hulvegen ble tegnet i 1 :20.
Profilen mot S ble i tillegg tegnet i hel lengde, 1 :50. Omkretsen av feltet ble målt inn
digitalt (Se kart, figu 2)

Fordi undergrunnen var godt bevart ble det i tillegg bestemt at vi skulle åpne et felt
NØ for sjakten for om mulig påvise strukturer i overflaten. Dette område ble
flateavdekket på tradisj onelt vis, men ingen struktuer ble påtruffet.

Både før og etter gravingen ble feltet gått over med metalldetektor. Det ble imidlertid
ikke fimnet noen metallgj enstander i tilknytning til hulvegen.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Formimeseksjonen
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5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD

At det ikke var mulig å se hulvegen i flaten, kan ha sammenheng med at terrenget
ikke var ryddet når vi ankom feltet og begynte å grave. Selv etter grov opprydding
med gravemaskin var det ikke mulig å se noen forsenkninger i landskapet.
Det var imidlertid mulig å se en forhøyning i landskapet, som etter sjakting viste seg å
være hulvegen.

5.5 UTGRAVNINGEN

5.5.1  FUNNMATERIALE

Det ble ikke registrert fimn i relasjon til verken hulveien eller det flateavdekkede
området. Syv pollenprøver er imidlertid registrert i fimndatabasen (C54972/1 -7).

5.5.2 STRUKTURER

Hulvegen ble gitt S-23200.

5.5.3 DATERING

Det ble ikke dokumentert verken kull eller gjenstander i tilknytning til hulvegen, som
kume bidra til en næmere datering. En hulveg er vanskelig å datere og kan i tillegg
hahattlangbrukstid(Gansum2001:21-22).

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER

Pollenprøver kan gi infomasj on om vegetasj on og vegetasj onsutvikling (Bårdseth
2004:51). Det ble derfor tatt ut en pollensøyle fia hulvegen, for å se hvilke spor etter
vegetasjon som er bevart i hulvegens ulike lag og faser ¢P23075-PP23080). I tillegg
ble det tatt ut en pollenprøve i det sorte organiske laget imtil hulvegen @P23081).
Dette for å ha grunnlag til å sammenligne hvilke pollen som er bevart i og utenfor
hulvegen.

5.5.5ANALYSER

Det foreligger foreløpig ingen resultater av analysematerialet.

=::i:i::3
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornmimeseksjonen
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5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.

Hulve8

I henhold til Terje Gansum er en hulveg en;

"veg som ligger senket i fiorhold til det omkringliggende terrengets overflate.

Senkningen i terrenget er u-f ;ormet i tverrprof iil. Senkningen står i f ;orhold til den ytre
bredden og den sk{Iles blant c[met f ta grøf iter og erosjonsspor i linjef ;Øring, prof iil og
ved f;orholdstal. Den ytre bredde delt på dybde, i hulveger har forholdstall større e[ler
/z.Æ 2" (Gansun 2002:28-29).

Hulvegprofilen på lokalitet 43 er rektangulær, med U-fomede slitasj ekanter @ilde 2).
Fomien kan karakteriseres som hulveg med kassefomet tverrsnitt ¢ f Gansum
2002:29). HUvegen var 2,45 m bred og 0,64 m dyp. Dersom vi tar utgangpun]st i
Gansums regnestykke, blir forholdstallet 3,8 (245 :64=3,8). S-23200 kan på båkgrunn
av Gansums definisjon defmeres som en hulveg.

Bilde 2: Hulveg i profilen mot syd.

Htivegen besto av sand i ulike grå og beige nyanser. De enkelte lagene ble i hovedsak
skilt ut pga fargenyanser, men innad i hvert lag var det også små sjilst i ulike
fargesjatteringer. I den øvre delen av hulvegen, er det synlig to fordypninger. Disse er
tolket som kjerrespor (se vedlegg, 8.3.1). Avstanden mellom sentnm av hjulsporene i
hulvegen er ca 1,2 m.

De tyme sandstripene i hulvegen representerer trolig nedsliting og akkumulasj on av
masser over tid Of Gansum 2001 : 19). En sandstripe kan representere vannsig i
hulvegen, eller slitasje som har fi.aktet masser med seg og som er blitt avsatt år etter
år. Akkumulasj onen representerer demed ikke nødvendigvis ødefaser, men j evnlig
bruk av vegen ¢f Gansum 2002:32). I den delen av hulvegen hvor sjakta er lagt på
tvers av vegen, er landskapet i ferd med å flates ut. Dette kan ha resultert i en større

•:::..tii::::E
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen

10



Gm. 2047, Saipsborg kommune 05/1396
m

opphopning av masse i denne enden av hulvegen enn lengre opp hvor landskapet
heller og massene i større grad blir ffaktet veldc ¢f. Gansum 2001 : 19).

To faser kan utskilles i veien. Den yngste fasen er representert ved de tydelige
kjerresporene i den øvre delen av veien. Den eldste fasen viser ingen tegn til slike
spor, kun tynne striper sand. Noen næmere datering av de ulike fasene er det ikke
mulig å gi.

Hulvegene på østsiden av veien, 1engre opp i skogen (Askeladden: ID 11514,
Fomminne: ID018742), er beskrevet som ca 2 m bred,1,5 m dyp med flat bunn og
bratte kanter @ilde 3). Fomen er forklart som resultat av tømmerkjøring i eldre tid.
Hulvegen på lokalitet 43, S-23200 er også flat i bunnen med rektangulært tverrsnitt.

Bilde 3 : Oversiktsbilde skogsvei/kjerreveg med vegetasjonsvoller på hver side.

S-23200 var som nevnt ovenfor, sandholdig. Det skulle derfor i teorien være mulig å
følge den bakover i skogen, ved hjelp av jordbor.
Vi benyttet derfor jordboret til å søkte etter S-23200s fortsettelse sydover i skogen.
Sanden, som var dokumentert i hulvegen, gjorde en svak sving mot syd og fi]lgte
samme sporet som skogsveien imover i skogen. Vi tolket det derfor dit hen at S-
23200 var identisk med skogsveien. Lengre opp i skogen, hvor terrenget var brattere
fortsatte sanden/skogsveien med tydelige voller på hver side. På disse vollene vokste
det mye trær og annen vegetasjon. Det er også stor sannsynlighet for at det er akkurat
denne skogsveien som i Askeladden er beskrevet som hulveg på den østre siden av
vegen (Askeladden: ID11514, Fornmime: ID018742). (Se figur 1 og vedlegg 8.7.1).

Kulturhistorisk museum, Uhiversitetet i Oslo
Formimeseksjonen
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Fordypninger
På begge sidene av S-23200 var det tykke brunsorte organiske lag @ilde 4). Dette
laget strekte seg på tvers av hele skogbunnen, men på hver side av hulvegen fi.emsto
det som en fordypning. Massen var svært feit og organisk, og ble først tolket som
rester etter nedbrutt vegetasjon og skogbunn, et podsol profil. U-fomen på hver side
av S-23200, kan derimot gi indikasjoner på at også dette kan dreie seg om hulveger,
men av en helt annen karakter enn S-23200.

Bilde 4: Hulveg, med to fordypninger med organisk fi711 på hver side.

Dersom S-23200 og den østre hulvegen er identisk, er det stor sannsynlighet for at
fordypningene med organisk firll, kan være rester av en lignende voll på hver side av
hulvegen på lokalitet 43 . Det at utformingen ikke er helt den sainme som lengre oppe
i skogen, kan skyldes det utflatede terrenget og at vollene derfor ikke har blitt like
store akkuat her.
Et annet altemativ, er at fordypningene kan representere hulveger, men av en annen
karakter enn S-23200.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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Figur 2: Hulveg og fordypninger sett ovenifi.a.

Det har ikke latt seg gjøre å datere hulvegen, og det er derfor vanskelig å si med
sikkerhet hvilke andre kultuminner i nærområdet den er samtidig med. Det er
imidlertid vanlig å tenke seg at hulvegene i forhistorien gikk mellom kyst, innland og
utmark, mellom gårder, ulike handels-og produksjonsplasser ¢f Gansum 2002:36).
Det er også et vanlig fenomen at hulveger går imtil og forbi gravfelt (Gansum
2002:34). Dette er også tilfelle med hulvegen på lokalitet 43, som på nordsiden av E6
fortsetter inntil gravfeltet @007071). I Askeladden ble det fortalt at lærer Erling
Larsen, hadde påpekt at oldtidsveien, 1okalt kalt "Vikingveien", kan ha gåft fia
Skiptvet, gjennom Tune og over Vestvannet før den fortsatte inn i Kalnesskogen.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornmimeseksjonen
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Utgravninger i de senere årene har også belyst bosetningssporene i landskapet øst for
hulvegene på Bjømstad. Det kan ikke utelukkes at hulvegen på lokalitet 43 km ha
vært i bruk samtidig med denne bosetningen.

6.  KONKLUSJON

1 forbindelse med breddeutvidelsen av E6 i Østfold, ble det 4-7. juli 2005 igangsatt en
arkeologisk undersøkelse ved Bjømstad Søndre, 2047/19, av hulveger registrert i
1967 (Askeladden:75109, Fomminne:018741). En sjakt, 2,5 m bred og 35 m lang, ble
åpnet i V-NV / Ø-SØ retning. En sandholdig hulveg med kjerrespor, og to mulige
hulveger på hver side av denne, ble påvist og dokumentert.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Formimeseksjonen
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8. VEDLEGG

8.1. TEGNINGER

8.2. FOTOLISTE
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Vedlegg 8.1, tegqingliste

Te8Ein8=ri+:rir."r Motiv Mål?s_toFii -xsi8p

1 Profiltegning av hulveg med fordypninger av organisk 1:20 Im
materiale.
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Vedlegg 8.2, fotoliste

FOTOLISTE

CF.29762-29766
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Vedlegg 8.3 , tilveksttekst

C54972/1-7
Veifar fi.a jemalder/riiddelalder fia BJØRNSTAD SøNDRE (2047 /19),
SARPSBORG K., øSTFOLD (ID79109).
Hulveg med antatt datering til j emalder/middelalder. Undersøkelsen er utført av E6-
prosjektet Østfold ved KIIM i 2005, og lokaliteten regnes som ferdig undersøkt innenfor
grensene til reguleringsplanen (Johansen 2005, Bårdsetii 2007). Dette er et
forvaltningsinitiert prosjekt i forbindelse med breddeutvidelse av E6 gj ennom Råde,
Saipsborg, Fredrikstad og Halden kommuner. Statens vegvesen Region Øst er
tiltåkshaver. Lokaliteten ble registrert av østfold fylkeskommune i 2002 (Vikshåland
2003).

Det aktuelle området lå i skog, og ble undersøkt ved maskinell sjåkting. Det var vanskelig
å lokalisere hulvegen i plan, og det ble derfor lagt en sjakt i Øst-vest retning for å kume
påvise hulvegen i sjaktens profil. Htivegen ble da påvist i profil. Sjakten var 2,5 m bred
og 35 m lang. Omkretsen av feltet ble målt inn digitalt. Det ble samlet og analysert inn
sju pollenprøver (Sandvik 2007).

Litieratur.
Bye l okwanse;n, Ti-:M. 2f )05.. Rapport arkeologisk utgravring. Hulvei. Unders¢kt i 2005.
Bj ¢rnstad s¢ndre, 2047/19. Sarpsborg kommune, Øsffiold fylke. UF""ise;ft ra:ppoft.
Topografisk arkiv. Kulturhistorisk museum. Oslo.

Btidseh G. A. 2;Dun .. Hus, gard og graw lcmgs E6 i Sarpsborg kommune. Vari:a 66.
Kulturhistorisk museum. Fomminneseksjonen. Universitetet i Oslo.

Sandvik, P. U. 2007: 1: G. A. Bårdsefl (red.): ÆJS, gci7id og grøi;er Jcz#g§ Æ6 z. SczpsZ7org
kommz4ne. Varia 66. Kulturhistorisk museum. Fomminneseksj onen. Uriversitetet i Oslo.

VHs§h2ahari!d, L. H. 2;008.. Kulturhistorisk registrering cw auiomatisk fredete kulturminner i
forbtndelse med breddewtvidelse cw E6 fra SNtngenskogen t{1 grensen Sarpsborg/Råde.
Upubtisert rapport. Regionalcwdelingen, Øsuold f ylkeskommune. Topog[aflsk aiki:N.
Kulturhistorisk museum. Oslo.

KczJ.fre/erø#§e.. øK, CQ 031-5-4
Pro/.ek§jo;®.. NG01948 Gauss-K; Akse 3
Koo7idz.#czfer.. N 145286, ø 18512

Pouenpr¢ver:
1)  Prøve, pollen ffa hulvei S-23200. Prøve m 1 fra bakkenivå, tatt 38 cm dypt. I
hulveien.
2)  Prøve, pollen fta hulvei S-23200. Prøve m 2 fra bakkerivå, tatt 43 cm dypt. Under
hjulspor.
3)  Prøve, pollen ffa hulvei S-23200. Prøve m 3 ffa bakkenivå, tatt 48 cm dypt. Sandlag.
4)  Prøve, pollen fra hulvei S-23200. Hdvei. Prøve m 4 fia bakkerivå, tatt 55 cm dypt.
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Sandlag.
5)  Prøve, pollen ffa hulvei S-23200. Prøve m 5 fra'bakkenivå, tatt 61 cm dypt. Sandlag.
6)  Prøve, pollen ffa hulvei S-23200. Prøve nr 6 ffa bakkenivå, tatt 68 cm dypt. Sandlag.
7)  Prøve, pollen fia hulvei S-23200. Prøve nr 7 ffa bakkenivå, tatt 50 ca dypt. Sort
organisk lag ca 4 m vest for hulvei.
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