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BAKGRUNN  FOR  UNDERSØKELSENE

I forbindelse med breddeutvidelsen av E6 gjennom Østfold ffa to til fire felt har det blitt lagt
til  ytterlige  områder  i  reguleringsplanene,  og  det  var  behov  for  å  foreta  arkeologiske
tilleggsregistreringer.   Områdene   dreier   seg   om   deponier,   tomt,   støyvoll   og  nye  veier.
Undersøkelsene   ble   utført   av   E6-prosjektet   ved   Fomminneseksjonen,   Kulturhistorisk
Museum, Uhiversitetet i Oslo, etter avtale med Østfold firlkeskommune datert henholdsvis 14.
september og 20. september 2004. Undersøkelsene i felt foregildc i perioden 27. september til
5. november 2004.

Områdene der det var behov for tilleggsregistreringer er ved massedeponi i skog ved Bakke
(1115/1), massedeponi på dyrka mark på Øiestad søndre (1108/1),  deponi i dyrka mark på
Bustgård (1003/1), tomt og ny vei til kårbolig på Bustgård (1003/1), støyvoll på Jarle nedre
(1034/3), deponi i dyrka mark på Jarle nedre (1034/3), deponi i skog på Jarle øvre (1035/1),
deponi i skog på Hauge nordre (1038/8) og ny skogsvei på Hauge nordre mellom (1037/1,3).
Alle områdene ligger i Sarpsborg kommune.

SAMMENDRAG

Ved maskinell sjakting og prøvestikking ble det påvist i alt åtte lokaliteter med automatisk
fi.edete kulturmimer under tilleggsregistreringene som det planlagte reguleringsarbeidet er i
konflikt  med.  Lokalitetene  består  av  en  lokalitet  med  et  gammelt  åkerlag  på  Bustgård
(1003/1),  en lokalitet med gammelt åkerlag og en røys på Bustgård (1003/1), to  lokaliteter
med boplass-  og aktivitetsspor på Jarle nedre (1034/3)  og Øiestad søndre (1108/1),  og fire
steinalderlokaliteter i skog på Jarle øvre (1035/1), Hauge nordre  (1038/8)  og Hauge nordre
mellom(1037/1,3).
I tillegg ble det prøvestukket på Bakke (1115/1) og i et område på Jarle nedre (1034/3) uten at
det ble påvist automatisk fiedete kulturmimer der.

Det ble åpnet et samlet areal på 5143 kvm ved tilleggsregistreringene.

Denne rapporten tar kun for seg det arbeid som ble utført i forbindelse med maskinell sjakting
og prøvestikking. Samtidig med dette arbeidet ble det også gjort søk etter helleristninger i de
samme   områdene.   For   en   utfi71lende   beskrivelse   av   dette   arbeidet   henvises   det   til
registreringsrapporten til Bj øm Berg @erg 2004).

OVERSIKT  OVER  OIV]RÅDENE

Ved tilleggsregistreringene ble i alt ni lokaliteter med automatisk fi.edete kulturmimer påvist.
For beskrivelse av helleristningsfeltene henvises det til Berg 2004.

De påviste lokalitetene er:
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Lok. 58: Mulig rest av gammelåker, Bustgård (1003/1) i Sarpsborg kommune, C.53894
Lok.  59:  Helleristningsfelt  og  mulig  gravrøys,  Bustgård  (1003/1)i  Sarpsborg  kommune,
C.53895
Lok.   60:   Helleristningsfelter  og  bosetningsspor  i   dyrket  mark,   Jarle  nedre   (1034/3)   i
Sarpsborg kommune, C. 53 896
Lok.  61:  Helleristningsfelter  og  bosetningsspor  i  dyrket  mark,  Øiestad  søndre  (1108/1)  i
Saipsborg kommune, C. 53901 og C.53902
Lok. 62: Skålgrop på bergskjær i dyrket mark, Øiestad nordre (1107/2) i Sarpsborg kommune
Lok. 63 : Steinalderlokalitet, Jarle øvre (1035/1) i Sarpsborg kommune, C.53 897
Lok. 64: Steinalderlokalitet, Jarle øvre (1035/1) i Sarpsborg kommune, C.53 898
Lok. 65 : Steinalderlokalitet, Hauge nordre (1038/8) i Saipsborg kommune, C.53899
Lok. 66: Steinalderlokalitet, Hauge nordre mellom (1037/1) i Saipsborg kommune, C.53900
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Figur 1 : Oversilst over lokalitetene med automatisk fi.edete kultuminner beskrevet i rapporten.
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STRATEGI  OG  IV]ETODE

MASKINELL SJAKTING

Maskinell flateavdekking i sjakter er en metode som går ut på at matjordlaget flemes for å
avdekke  bosetningsspor  i  form  av  ildsteder,  kokegroper,  stolpehull,  veggrøfter,  kulturlag,
ardspor, graver og andre nedgravninger. Disse vil ideelt stå i kontrast til undergrunnen som
mørkere flekker, og vil demed kume observeres. Hovedsaklig påviser man bosetning av mer
pemanent  karakter,  samt  spor  etter  forhistoriske  åkrer  med  denne  metoden.  Dette  er
kulturmimer  som  i  tid  strekker  seg  over  flere  tusen  år,  fia  yngre  steinalder  ffem  til
middelalder. Metoden er også egnet til å finne rester av aktivitetsspor og boplasser av mindre
pemanent karakter i  dyrket mark.  Slike  aktivitetsspor  og boplasser kan ha et  enda større
tidsspenn, da de i tillegg til å eksistere i de forutnevnte perioder, er dominerende i perioden
forut  for jordbrukets  introduksjon,  det  vil  si  eldre  steinalder  (Vikshåland  2003:2;  Stene
2003:2).  Selv i åkrer som har vært intensivt pløyd over flere år vil det være mulig å påvise
denne type lokaliteter dersom forholdene ligger til rette for det.

Med hjelp av gravemaskin ble matjorden fiemet i ca 4 meter brede sjakter, med ca 12 meters
mellomrom. Undergrumen i flertallet av sjaktene var leireholdig, noe som skapte problemer
raskt i regnvær. Det ble stående vann i flere av sjaktene, og strukturene var tildels vanskelige
å rense opp fordi de var ftktige. Også i sjaktene der undergrumen bestod av sand og grus ble
det problemer i regnvær, fordi vannmassene lagde remer i sanden.

Sjaktene ble ikke lagt igjen før etter at registreringene var ferdige i alle områdene som skulle
undersøkes.

PRØVESTIKKING

Prøvestikking går ut på at det i et egnet område blir gravd ruter på ca 30x30 cm ned til steril
undergrunn.    Jordmassene   under   torven   blir   såldet   for   å   kume   påvise   bearbeidet
steinmateriale, i håp om å avdekke spor etter bosetning og aktiviteter, hovedsaklig fi.a eldre
steinalder.  Bosettings-  og  aktivitetsspor  fi.a  denne  perioden  kommer  til  syne  i  fomi  av
produksjonsavfåll,  redskaper og våpen slik som  splinter,  avslag,  flekker,  skrapere,  kniver,
pilspisser, økser og lignende (Vikshåland 2003 :3 ; Stene 2003 :2).

Som  ved  sjaktingen  ble  det  også  ved  prøvestikkingen  vanseligheter  med  svært  fiiktig
undergrunn. Både på Jarle øvre, Hauge nordre mellom og Bakke ble  det stående vam ffa
undergrumen opp til  20  cm høyt i mange  av prøvestikkene.  Mange  av prøvestikkene ble
derfor avsluttet ca 30 -40 cm dypt,

OVERFLATEREGISTRERING

Denne metoden går ut på å befare et område til fots og se etter synlige automatisk ffedete
kulturminner   i   form   av   gravhauger,   gravrøyser,   hustufter,   helleristninger,   kullgroper,
fangstgroper, større ansamlinger med skjørbrent stein med mer.
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DOKUMENTASJON

Samtlige sjakter og alle striktuer og fimn ble innmålt ved hjelp av totalstasjon Leica TCA
1103, for videre digital kartbehandling etter at et område var ferdig undersøkt.
I felt ble det fortløpende ført fimnliste, strukturliste og fotoliste (se vedlegg).

DELTAGERE OG  TIDSROM

Tilleggsregistreringene fant sted 27.  september til 5. november 2004. Prosjektleder var Leif
Håvard Vikshåland.  Feltleder var Elin Hansen,  som også hadde  ansvar for utarbeidelse  av
rapport.  Ame  Tømmervåg  var  feltleder  11  og  hadde  også  ansvaret  for  innmåling.  Lotte
Eigeland var feltassistent ved prøvestikkingen.  Gravemaskin ble innleid fi.a fimaet Erling
Grimsrud AS, og Tom Ridderseth var maskinfører. Stmktur S-67 ble tatt med inn på preparat
og utgravd i Oslo med hjelp og veiledning av konservator Guo Hjulstad.
Parallelt med tilleggsregistreringene foregikk også søk etter helleristninger (se Berg 2004).
Feltleder  var  Bjøm  Berg.  Kristina  V.  Birkelund  og  Marit  Wold  var  feltassistenter.  Anne
Tømmervåg hadde ansvar for innmålingene også ved søk etter helleristninger.

Morten Hanisch fia Østfold Brlkeskommune var på befaring på Bustgård lok. 58 og lok. 59 1.
oktober   2004.   Ingrid   Ystgaard,   Ame   Dahl-01sen,   Christer   Tonning   og   Leif  Håvard
Vikshåland fia E6-prosjektet var på befring på Jarle nedre lok. 60 den 13. oktober 2004. Leif
Håvard Vikshåland og Christer Tonning var innom ved flere anledninger utover dette.

HINDRINGER  UNDERVEIS

FLOGHAVRE OG POTETÅL
Floghavre er et alvorlig ugress i komdyrkingen i Norge. Ugresset er ettårig, og konkurrerer
med kultuplantene om næring, lys og vann.
Potetålsmitte er en svært smittsom plantesykdom, og som særlig rammer potet. Smitten ligger
ijorden.
Både floghavre og potetålsmitte kan spres med blant annet jord som følger med graveutst)m
O/ikshåland 2003 :4).

For  å minimere  risikoen  for  smitteoverføring  i  forbindelse med tilleggsregistreringene  ble
gravemaskin og utst)m vasket mellom hver eiendom, selv om vi ikke hadde fått opplyst at det
var registrert floghavre eller potetålsmitte på noen av dem.
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LOKALITETER  MED  AUTOMATISK  FREDETE  KULTURMINNER

LOK.  58  BUSTGÅRD

ØK-kartblad: CR 029-5-4
Gmm.1003/1, Saipsborg kommune.
C.53894

Lokalitetstype: Gammelt åkerlag.

Topografi: Området ligger i dyrket mark, og er avgrenset av en bergvegg i sørøst, og av E6 i
sørvest. Terrenget er relativt flatt næmest bergveggen, før det faller mot nord og nordvest. To
bergskj ær ligger mot nord - nordøst i undersøkelsesområdet, parallelt med bergveggen.

Figur 2: Oversikt over Bustgård lok. 58 til høyre og  lok. 59 til venstre.

Sammendrag: Det ble åpnet tilsammen 5 sjakter i området der det er planlagt bygging av ny
kårbolig og etablering av gårdsvei. I samtlige sjakter bestod undergunnen av lys leireholdig
sand, med noen få stein enkelte steder i sjaktene. Det ble påvist to stn]kturer (S-1 og S-2) i de
to  sjaktene  (sjakt  3   og  sjakt  4)  som  ligger  parallelt  med  bergveggen  i  sørøst.  Begge
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struktuene er tolket som et mulig gammelt åkerlag, og ser ut til å være en del av samme laget.
Massen i begge er brunsvart og organisk, og dekker hele sjaktbredden.

Figur 3: Sjakt 3 med kulturlag (S-1)

Da det ikke ble fimnet andre  strukturer  eller fimn i  sjaktene på lok.  58,  ble  det innhentet
tillatelse fla riksantikvarens kontor til å ta ut makrofossilprøver fia de to lagene.
MP-prøve  1  ble tatt ffa S-1, sjalst 3. Prøven ble tatt midt i laget. Det ble laget en profilvegg
der prøven ble tatt for å se dybden og utseendet på laget. Massen var mørk brun-svart på
overflaten med spetter av lysere sand. Laget blir mer  spettet nederst i laget mot udergrunnen.
Laget var 15 cm dypt. MP-prøve 2 ble tatt fia S-2, sjakt 4.
Den andre MP-prøven ble tatt fia midt i laget, noe mot sørøstre sjaktkant. Det ble laget en
profilvegg også her. Laget virket først dypere enn i S-1, men det viste seg å være fordi laget
var mørkere brunt og mindre spettet nedover mot bunnen av profilen i forhold til S-1. Laget
var 15 cm dypt.
Det ble ikke tatt ut kullprøve av lagene fordi det ikke var synlig kull i overflaten etter hardt
regnvær.

Funn:  Det  ble  fimnet  et  lite  stykke  flint  (fimnr.  2)  og  en  brent  leire  (fimnr.   1)  under
sjaktingen. Begge fimnene er gjort i sjakt 3, utenfor det mulige åkerlaget.

Størrelse  på  lokaliteten:  Lokaliteten  antas  å  omfatte  et  areal  på  ca  360  kvadratmeter.
Lokaliteten er inntegnet på vedlagt kartblad 1.

Kulturminner  i  nærområdet:  Lokaliteten  befinner  seg  i  et  område  med  svært  mange
kultumimer. Fra gården er det kjent en rundrøys QD 41164) og helleristninger (ID 70022, ID
11376,  ID  21248,  ID  76221).  I  området ble  det  på  1970-tallet  registrert  helleristninger  i
forbindelse med ny E6-trase, der enkelte helleristninger ble ffigitt og sprengt bort (Haraldsen
1977).  I  2002  ble  det  registrert  en  rekke  nye  lokaliteter  med  helleristninger,  boplass-og
aktivitetsspor i området qok. 32 Bustgård 1, Lok.  33 Bustgård 11, Lok. 34 Bustgård 111, Lok
35  Bustgård  V,  Lok  36  Bustgård  IV),  (Vikshåland  2003:54-62).  Bustgård  ligger  like  ved
Solbergkrysset  der  det  fimes  flere  helleristningsfelt  fi.a  bronsealder  (bl.a.  ID  11539,  ID
40891, ID40892, ID 79138, ID 58564, ID 58539, ID 76221, ID 41159).
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LOK.  59  BUSTGÅRD

ØK-kartblad: CR 029-5-4
GÆ>nr.1003/1, Sarpsborg kommune.
C.53895

Lokalitetstype:   Røys,   gammelt   åkerlag,   mulig   gammel   grøft.   Kvarts-   og   flintfimn.
Helleristningsfelt @erg 2004).

Topografi:  Området  ligger  i  dyrket  mark,  sørvest  for E6  og  lok.  58  Bustgård.  Jordet  er
omkranset av skog i sør og vest, og det ligger 7 større og mindre åkerskjær spredt på jordet.
Terrenget fåller mot nord, først kraftig for så å flate noe mer ut. Høyden i sørøst består av
påj}rlte leiremasser,  og terrenget har trolig vært mer kupert tidligere.  For kari over lok.  59
Bustgård, se lok. 58 Bustgård.

Tidligere   registreringer   på   undersøkelsesområdet:   På   1970-tallet   ble   det   registrert
helleristninger på gården i forbindelse med ny E6-trase, som bleundersøkt og deretter fiigitt
og sprengt bort (Haraldsen 1977). I 2002 gjennomførte Østfold firlkeskommune registreringer
langs   E6   i   forbindelse   med   breddeutvidelsen   av   E6   fia   Svingenskogen   til   grensen
Sarpsborg/Råde (Vikshåland 2003). I den forbindelse ble det lagt søkesjåkter på det samme
jordet som lok.59 ligger på. Søkesjaktene ble lagt innenfor 25 meters bredde fia E6. Det ble
ikke gjort noen fimn i søkesjaktene.

Sammendrag:  Det ble totalt åpnet  12  sjakter i området (sja]st 6 -  17),  som ble lagt langs
åkerskjærene  og  på  flaten  i  øst.  I  flere  av  sjaktene  ble  flere  bergskjær  avdekket  under
matjorda. Undergrunnen i samtlige sjakter var leireholdig og vann ble stående i sjaktene etter
regnvær.  I sjaktene  som ble  åpnet på høyden mot sør av jordet,  viste massen seg å være
omrotet med påfi71t gråblå leire. Dette leirelaget var svært dypt, og det ble ikke lagt flere enn
to korte sjakter i området.

Det  ble påvist  struktuer  i  to  av  sjaktene,  begge  sjaktene  ligger  på  flaten mot  E6  i  øst.
Strukturene er tolket som et mulig gammelt åkerlag (S-3)  og en mulig gammel grøft (S-4).
Det mulige åkerlaget (S-3) består av brunsvart og organisk masse og var svært lilst åkerlagene
fi.a lok. 58 Bustgård, på andre siden av E6. Jordborr viste at laget var ca 10 cm dypt. Grøften
(S-4) bestod av gråbrun masse.  Den går nordøst - sørvest tvers  over sjakten og er ujevn i
kantene. Grøften er snittet og den viste seg.å være 10 cm dyp, med buede kanter, og den var
grumest mot sør.

På det største åkerskjæret mot sør ble det fimnet en røys (S-73) ved overflateregistrering. Det
er mye  trær  og  busker på  åkerskjæret,  og  røysa  er  ikke  synlig  før  man  går helt  opp  på
bergskjæret. Røysa ligger mot nordøst ved enden av skjæret. Berget forsvinner under røysa i
sørvest, og kommer ikke til syne etter dette. Røysa er stor, ca 14 meter lang, og 10 meter bred.
Steinene i røysa er tildels svært store, endel er så store som 1 meter lange. Midt på toppen av
røysa er det en grop blant steinene, og dette kan muligens være en plyndringsgrop? Det er
registrert røyser ffa gården i fomimeregisteret, men denne røysa har større mål enn disse og
passer derfor ikke med de tidligere registrerte røysene.
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Figur 4: Åkerholmen med røysen sett mot sør.

Funn: På lok. 59 ble det fimnet to biter brent leire, et kvartsavslag (fimnr. 6) og en flintkniv
(fimnr.  5).  Kvartsavslaget ble fimnet ca  s  meter fta grøften.  Flinten er  av god kvalitet  og
kniven er laget på et opprettingsavslag som etterpå har vist seg å være godt egnet som kniv.
Denne ble fimnet mellom to åkerskjær nord på området.

Størrelse  på  lokaliteten:  Lokaliteten  antas  å  omfatte  et  areal  på  ca  6900  kvadratmeter.
Lokaliteten er imtegnet på vedlagt kartblad 1.

Kulturminner  i  nærområdet:  Lokaliteten  befimer  seg  i  et  område  med  svært  mange
kultuminner. Fra gården er det kjent en rundrøys (ID 41164) og helleristninger (ID 70022, ID
11376,  ID  21248,  ID  76221).  I  området  ble  det  på  1970-tallet  registrert  helleristninger  i
forbindelse med ny E6-trase, der enkelte helleristninger ble ffigitt og sprengt bort (Haraldsen
1977).  I  2002  ble  det registrert  en  rekke  nye  lokaliteter  med  helleristninger,  boplass-og
aktivitetsspor i området qok. 32 Bustgård 1, Lok. 33 Bustgård 11, Lok. 34 Bustgård 111, Lok
35  Bustgård  V,  Lok  36  Bustgård  IV),  0/ikshåland  2003:54-62).  Bustgård ligger  like  ved
Solbergkrysset  der  det  finnes  flere  helleristningsfelt  fi.a  bronsealder  @1.a.  ID  11539,  ID
40891,  ID  40892,  ID  79138,  ID  58564,  ID  58539,  ID  76221,  ID  41159).  Samtidig  som
tilleggsregistreringene fant sted ble det også fimnet helleristninger i form av to skip og fem
skålgroper på lok. 59 Bustgård @erg 2004:6-9).

LOK.  60 JARLE  NEDRE

ØK-kartblad: CR 029-5-2
Gmnr.1034/3, Sarpsborg kommune.
C.53896

Lokalitetstype:   Bosettingsspor   i   fom   av   veggrøfter,   stolpehull,   kokegroper/ildsteder,
kulturlag, stauhull og udefmerbare nedgravninger. Helleristningsfelt @erg 2004).
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Figur 5: Oversiktskart over sjaktene og struktuene på Jarle nedre.

Topografi: Det aktuelle området ligger i inngjerdet beitemark og delvis i dyrket mark sør for
beiteområdet. Området er avgrenset mot vest av berg og et lite skogbelte opp mot en gårdsvei,
og i nord av denne gårdsveien. I øst er området avgrenset av bergskjær utenfor beitemarka, og
området med dyrket mark avgrenses i sør av skog. Terrenget er flatt med noen bergskjær på
beiteområdet, og friler mot Øst utenfor beitet. Søndre del av området skråner mot øst og jordet
som ligger på flaten nedenfor.
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Figur 6: Lokaliteten sett mot sff.

Sammendrag: Det ble åpnet ni sjåkter (sjakt 20 -28) og i samtlige sjakter var undergrunnen
leireholdig. Det finnes spor av modeme aktiviteter over hele undersøkelsesområdet i fom av
grøfter, plogspor, og påfirlte leiremasser lengst mot nord. Det ble påvist 59 strukturer i fomi
av veggrøfter, stolpehull, ildstederÆokegroper, kulturlag og udefmerte nedgravninger.

Veggrøftene  (S-6,  S-14,  S-18,  S-20)  kunne  sees  i  tre  sjakter.  Grøftene  ligger  nord/sør-
orientert,  noe  mot vest på beiteområdet,  og passer fmt  sammen.  Grøftene  i  de  to  ytterste
sjaktene buer seg mot øst (se figur 6).  Det er fimnet stolpehull i tilknytning til veggrøftene
som kan tyde på at det er et treskipet hus.  I både veggrøftene og i stolpehullene er massen
ensartet og består av grå-og rødbrun spettet leireholdig masse. S-18, som er en del av S-20,
består av brent leire, og har kullkanter på yttersidene. Det ble fimnet brent leire i flere av de
andre stmkturene, og i tillegg er det fimnet mye brent leire i alle sjaktene på beiteområdet. En
annen grøft (S-22) i den nordligste delen av husområdet strekker seg lenger mot øst enn de
andre grøftene, men det er usikkert om den tilhører huset eller ikke. Det kan se ut til at den
passer sammen med S-20. Grøften ligner de andre ved at massen er grå- og rødbrun spettet,
men den er samtidig smalere, mer ujevn og noe mer utydelig enn de andre. Den skjæres av en
modeme dreneringsgrøft og man kan ikke fåktisk se om den går sammen med S-20.
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Figur 6: Kart over husområdet på Jarle nedre. Kartet viser veggrøfter og stolpehull i tilknytning til disse, samt
kulturlaget som ligger øst for huset.

I østre del av området ble det fimnet kulturlag i flere sjakter. Laget er mørk brunt og organisk
i alle sjaktene,  og inneholder enkelte steder brent leire. I  sjakt 23  fantes  stauhull på skrå
nord/sør over hele sjaktbredden i kulturlaget. I samme sjalst ligger det også fem store steiner i
området  der  kulturlaget  begymer.  I  nordre  del  av  beiteområdet,  nord  for  veggrøftene  og
kulturlaget, ble det fimnet en samling på 12 ildstederÆokegroper. Disse kan indikere at det
finnes et kjøkkenområde i denne delen av beitet. Helt nord er det også fimnet en grøft til (S-
39). Den ligger nord/sør-orientert og massen består av finbrent leire og har en svak rød farge.
Den er difiis mot undergrunnen.

Det ble  lagt tre  sjakter i  området med dyrket mark sør for beitemarka. Det ble  innhentet
tillatelse fia Statens vegvesen, etter at det viste seg at grunneier ønsket massedeponi i dette
området  fi.emfor  lenger  nord  som  opprimelig  planlagt.  Det  ble  fimnet  mulige  grøfter,
kulturlag,  ildstederÆokegroper,  mulige  stolpehull  og  flere  udefinerbare  nedgravninger.  De
fleste strukturene ble fimnet i sjakt 26.

Sjalst 26 ble utvidet mot sør på to steder for å undersøke to strukturer som kunne se ut som
mulige  graver  (S-46  og  S-49),  som  forsvant  i  sjaktkanten.  Fyllmassen  var  lik  i  begge
stmkturene, mørk brun og spettet masse med noe grus.  S-46 avgrenses av modeme grøfter i
nord og sør, og strukturen utvidet seg ikke sør for den sørligste grøften. Den ble snittet ved
grøften i nord,  helt i utkanten av  struktuen.  Den var ca  10  cm dyp,  og ikke  dypere  enn
grøften.
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S-49  kunne  opprinnelig  se  ut  som  tre  nedgravninger  som  gikk  i  hverandre,  men  under
forsøket på å avgrense strukturen viste laget seg å utvide seg mot sør. Laget skjæres av en
modeme grøft i sør, og sør for denne blir massen brunere og virker mer omrotet. Laget er ikke
avgrenset. Det lå to samlinger med stein i laget,  S-53  og S-54. Begge strukturene er runde,
inneholder ubrent stein og ligger 45  cm fi.a hverandre.  S-49  og  S-46  kan ikke tolkes mer
konkret em som udefinerte fi711skifter.

Figur 7: S-49 sett mot vest.

Funn:  Det er fimnet et flintavslag og to keramikkskår på lokaliteten. Keramikkskårene satt
opprimelig sammen og ble fimnet i en udefinerbar nedgravning (S-11).

Størrelse  på  lokaliteten:    Lokaliteten  antas  å  omfatte  et  areal på  ca  8600  kvadratmeter.
Lokaliteten er inntegnet på vedlagt kartblad 2.

Kulturminner   i   nærområdet:   Det   ble   fimnet   13   skålgroper   fordelt  på   fem   felt   i
undersøkelsesområdet samtidig som sjaktingen pågikk (Berg 2004). Tidligere er det levert im
flere fimn fla gården i fom av flint- og bergartsfimn (ID 25412, ID 55056), malesteiner (ID
25412,  ID  72744,  ID  25411),  bryne  (ID  45280),  beltestein  (ID  55055),1  fi.agment  av  en
jemring  (ID  35269),  en bøylefomet  spenne  av bronse  (ID  45279)  og  en øks  av jem fia
middelalder  (ID  6262).  Området  med  bergskjær  og  trær  øst  for  beiteområdet  kalles  for
Gullhaugen.  I  tillegg  til  innleverte  fimn  ffa  gården  er  det kjent  flere  helleristningsfelt  fia
området rundt, bl.a to store helleristningsfelt fia nabogården Jarle øvre (ID 40927, ID 70167).
På denne gården er det også registrert en rundhaug (ID 20996).
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LOK.  61  ØIESTAD SØNDRE

ØK-kartblad: CS 28-5-1
GÆnr.1108/1, Sarpsborg kommune.
C.53901
C.53902 -grawme

Lokalitetstype:     Bosettings-     og     aktivitetsspor     i     fom     av     flintfimn,     umegrav,
ildstederÆokegroper,  ardspor,  grøft og udefmerbare nedgravninger.  Helleristningsfelt (Berg
2004).

Figur 8: Oversikt over Øiestad søndre.

Topografi: Lokåliteten ligger i dyrket mark og undersøkelsesområdet er avgrenset i nord av
riksvei 127, Ingedalsveien. I sør og øst avgrenses den av skog, og i vest av et lite område med
natur som strekker seg nordover på jordet. Vest for denne faller terrenget kraftig ned mot den
vestligste   delen   av  jordet,   som   ligger   utenfor   undersøkelsesområdet.   Mot   sørvest   i
undersøkelsesområdet er det en flate i terrenget før det faller mot nord. Flaten ligger ca 40
m.o.h. Mot øst er terrenget noe mer bølget og ligger noe lavere, men også her faller terrenget
svakt mot nord.
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Figur 9: Lokaliteten fim sjakting, sett mot sør-vest.

Sammendrag: Det ble i alt åpnet 10 sjakter av varierende lengde på Øiestand søndre (sjakt
29-34 på den vestre delen av jordet, sja]st 35-38 på den østre delen). Undergrunnen varierte
mellom grusholdig sand med spor etter natur som steinopptrekk og røtter, og mer leireholdig
masse. I områdene i sørvest ble det fimnet flere bergskjær og noe større stein under matjorda.

Det   ble   påvist   s   strukturer   i   det   aktuelle   området.   Disse   er   tolket   som  umegrav,
ildstederÆokegroper,  ardspor,  grøft  og udefinerbare nedgravninger.  IldstedeneÆcokegropene
er samlet på flaten i sørvest. I den ene, S-64, ble det fimnet brent bein, brent flint og keramikk.
Struktuen er stor,  ca 240  cm i  diameter og består av kullholdig jord.  Den kan se ut til  å
forsvime i sjaktkanten i nord, eller at flere strukturer ligger tett ved under matjorda, men dette
var vanskelig å bestemme da strukturen lå delvis i vann etter regnvær.
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To andre ildstederÆokegroper ligger på flaten før terrenget begynner å helle mot nord (S-65,
S-66). Disse er mindre enn S-64, og det er ingen fimn i tilknytning til dem.

Det ble fimnet mulige ardspor (S-69) nedenfor flaten, i området der terrenget faller mot nord.
Mot  øst  i  ardsporlaget  ble  det  fimnet  en  ca  en  meter  bred  grøft  (S-68)  med  brunsvart
kullblandet masse. Den er ikke synlig i sjaktene sør eller nord for denne. Ardsporlaget kan se
ut  til  å  fortsette  i  neste  sjakt  (sjalst  34),  men  på  grunn  av hardt  regnvær  var  det  svært
problematisk  å rense  opp  og  dokumentere  dette  laget.  I  de  fleste  sjaktene  ble  det  fimnet
skjørbrent stein, med unntak av de korte sjaktene mot øst.

Det var tildels kraftig regnvær de dagene undersøkelsen på Øiestad ble gj ennomført, noe som
vanskeliggjorde opprensing av sjaktene. Det ble stående mye overvann der undergrunnen var
leireholdig, og regnvannet gravde dype renner i den løse sandundergrumen. Det la seg raskt
et lag med sand og jord over undergrunnen i sjaktene, noe som var for tidkrevende å Seme
med den tiden vi hadde til rådighet.

Mot sørøst i undersøkelsesområdet, i sjakt 35, ble det fimnet en struktur som er tolket som en
gravurne (S-67). Det ffemkom kull og noen keramikkbiter i sjåktkanten og sjakten ble derfor
utvidet mot sør.  Stmkturen var ca 28  cm i diameter. Det lå keramikk (fimnr.  20) og brente
bein  øverst  i  den  kullholdige  massen,  og  fimnene  så  ut  til  å  gå  dypere  i  strukturen.
Keramikken hadde rødlig farge og lå konsentrert i den vestlige delen av strikturen. Det var
ikke synlige keramikkskår i den østlige delen av strukturen.  De brente beina lå i senter av
struktuen,  men var  svært  skjøre  og  gikk i  oppløsning ved berøring.  Massen i  strukturen
bestod av kullholdig jord. På grunn av dårlig vær var strukturen svært fi]Istig.
Strukturen ble tatt inn på preparat og ble gravd ut i Oslo.

Figur 11: Gravumen (S-67) sett mot sør.

Det viste seg raskt under utgravningen at urnen var svært skjør og keramikkskårene som var
bevari i den vestlige delen av umen gikk lett i stykker ved berøring, Massen på innsiden av
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umen,   som  inneholdt  mange  store  kullbiter,  ble  gravd  ut  først.   Kullet  lå  konsentrert
hovedsaklig i sentnm og mot nordøst i strukturen. Det ble tatt ut kullprøve fia de Øverste ca 7
centimeteme av strukturen. Det ble også tatt ut to jordprøver fi.a massen, den ene ca 0,5-1 cm
dypt, den andre ca 3-5 cm dypt. Prøvene ble tatt ffa hele overflaten av urnen. Det lå noe brent
bein spredt i massen i toppen av umen, og disse fiilgte utstrekningen til kullet i sentrum og
mot nordøst i strukturen. Beinmaterialet var veldig skjørt, og det var umulig å ta opp de som
lå i sentnm av struktuen uten å ødelegge dem. De som lå mot nordøst var litt lettere å få opp,
selv om også disse var svært skjøre.

I sør går umeveggen fia å bestå av  keramikk til å bli pulverisert keramikk i fom av rødlig,
finbrent sand med svart sentrum, slik keramikkskårene også ser ut. Også i den nordlige delen
av strukturen går keramikkskårene over til å bli pulverisert. Der keramikken er pulverisert er
urneveggene opptil tre cm tykke. Det så først ut som bunnen begynte å komme tilsyne i sør,
ca fem cm dypt, men dette viste seg imidlertid å være keramikkskår. Dette kan tyde på at
toppen  av  umen  har  rast  innover.  Også  i  kanten  i  vest-nordvest  finnes  både  stående  og
liggende keramikkskår, noe som underbygger at urnen er rast sammen.  Under keramikken
som var innrast i den vestlige delen av umen, begynner det ca syv cm dypt å komme til syne
en ny samling med brent bein. Dette beinmaterialet er ikke så skjørt som det som lå i toppen
av strukturen, og de er også større em de øverste. Samlingen med bein utvider seg til å dekke
hele bunnen av urnen. Det er   mindre jordmasser og kull blandt disse beina. Beinmaterialet
ble sortert slik at de som ble fimnet øverst er separert ffa de som ble fimnet lenger ned i umen.
Materialet vil bli sendt til Anatomisk institutt ved Uriversitetet i Oslo for analyse, og for å
avgjøre hva slags bein det er.
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Figur 12:  Umen etter å ha gravd ca 3  cm. Kull og brente    Figui.13: Brente bein mot bunnen av umen.
bein i sentrum.

Figur l4: Nærbilde av samlingen med bein, ca l0 cm dypt.       Figur l5: Bildet viser umen med brente bein mot bunnen
og innraste keramild(.

Det  var  vanskelig  å  grave  nedover  i  umen  uten  at  umen  blir  skadet,  og  det  var  derfor
nødvendig å fleme keramikkskårene i vest-veggen da beinamterialet mot bunnen av umen
skulle flemes, slik at ikke umen skulle gå i stykker. Keramikkskårene viste seg å være enda
skjørere enn først antatt, og det var vanskelig å unngå at keramikken delte seg opp og gikk i
stykker ved berøring. Etter å ha gravd ut alt beinmaterialet og all massen oppe i strukturen ble
resten av urnen konsolidert i håp om at det skulle være mulig å grave ut jordmassene rundt
den uten at den kolapset. Umen stod og tørket i fem dager før utgravingen av massen rundt
urnen kunne begyme. Umen ble sterkere av konsolideringen, men var fortsatt skjør. Det gikk
ikke å grave ut resten av umen hel, men den delte seg i flere deler. Bunnen av umen sprakk
o8så opp.
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Konservatorene mente det ikke vil være mulig å lime umen sammen, siden den er så skjør.
Limet vil være for hardt for keramikken og umen vil sprekke mer. Den er derfor ikke satt
sammen igj en.

Figur      16:      Umen      er     tømt      innvendig,
keramikkskårene i vestveggen er fiemet.

og    Figur  17:  Umen  etter  at keramikkskårene  i vest-  og
nordveggen ble £emet.

Figur 18:  Umen ferdig utgravd,  den sørlige delen sett
utenfi.a

Figur 19:  Den sør-østlige delen der keramikkskår går
over til å bli pulverisert keramikk.

Det ble ikke fimnet strukturer i noen av de andre sjaktene som ble lagt på den østre delen av
åkeren, men det ble gjort flere fimn i sjakt 35. Det ble fimnet to udefinerbare nedgravninger
(S-71, S-72) i den nordvestre delen av sjakten. Disse nedgravningene er runde/ovale og ligger
en meter fi.a hverandre. Massen er ulik den som finnes i de andre strukturene og består av lys
gråbrun  og  spettet  sand  og  grus.  Det  er  ikke  vanlig  undergrum  og  heller  ikke  åkerjord.
Stmkturene kan se ut som groper som er ftrlt opp med grusmasser.

I tillegg til disse nedgravingene er det fimnet et lag med mørk brun masse omtrendt midt i
sjakten der det også er en forsenkning i undergrunnen der laget ligger. Det er fimnet flint like
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ved og i dette laget. På grunn av det dårlige været Sltes sjakten raskt opp i denne delen av
sjakten, og det lot seg ikke gjøre å dokumentere laget og avgjøre om det er natur eller kultur.

Funn: Det ble fimnet flint, keramikk og brente bein på lokaliteten.
Mye flint ble fimnet både ved sjakting, i strukturer og som løsfimn. En god del av flinten ble
fimnet ved helleristningssøket.  En høy andel av flinten er bearbeidet, noe  som gir en høy
redskapsprosent.  Blant redskapene ble  det fimnet to  veldig fme  skrapere  i tillegg til  andre
retusjerte stykker. Flinten er fimnet over hele den sørlige delen av undersøkelsesområdet, men
det ble gjort fimn i tilknytning til bergskjæret i nordøst. Keramikken ble fimnet i tilknytning
til strukturene S-64 og S-67. Det er også i disse stn]kturene det er fimnet brente bein.

Størrelse  på  lokaliteten:  Lokaliteten  antas  å  omfatte  et  areal  på  ca  7150  kvadratmeter.
Lokaliteten er inntegnet på vedlagt kartblad 3 .

Kulturminner i  nærområdet:  Det er tidligere registrert boplassmateriale  i  form  av flint,
keramikk, (ID 35282, ID  5810, ID 5811, ID 25426, ID 45288, og ID 32850) og en steinøks
(ID  72754)  på  Øiestad  søndre.  I  tillegg  er  det  registrert  en  rundhaug  (ID  30754)  på
eiendommen.  Parallelt med  sjaktingen ble  det  søkt  etter  helleristninger.  Det ble  fimnet  5
skålgroper,  og to menneskefigurer i kombinasjon med et skålgropmønster bestående  av 27
små  skålgroper.  Det  ble  også  fimnet  helleristninger  utenfor  undersøkelsesområdet  @erg
2004:16-22).

LOK.  63 JARLE ØVRE

ØK-kartblad: CR 029-5-2
Gmm.1035/1, Sarpsborg kommune.
C.53897

Lokalitetstype: Steinalderboplass.

Topografi:   Undersøkelsesområdet  ligger  i  et  område  med  granskog  og  hogstfelt.   Det
avgrenses  mot  sør  og  øst  av  vei,  mot  vest  av  skog,  og  mot nord av  skog  og  hogstfelt.
Terrenget faller mot øst - nordøst, mot en stor flate omtrendt midt i undersøkelsesområdet. På
denne flaten, noe mot nord, ligger hogstfeltet delvis i og delvis utenfor undersøkelsesområdet.
Øst for flaten faller terrenget bratt mot øst, og det er det mye fiell, bergknauser og stor stein,
og grunne jordmasser her. Lokaliteten befinner seg 50 -55 m.o.h.

Sammendrag: Det ble tilsammen tatt 14 prøvestikk på Jarle øvre. Det ble påvist en lokalitet
helt sørvest i området i fomi av 4 positive prøvestikk med fimn av s stykker bearbeidet flint
(fimnr. 38, 39, 40, 41). Funnene ble gjort fia 10 til 40 cm dypt, og de fleste fimn lå 15-25 cm
dypt. Terrenget fåller mot øst, og er avgrenset i denne retning av flere negative prøvestikk.
Inntrykket under prøvestikkingen var at lokaliteten heller strekker seg vestover og høyere opp
i terrenget enn nedover mot øst.  Lokåliteten er ikke  avgrenset mot vest og nord idet disse
områdene fåller utenfor undersøkelsesområdet. I sør er lokåliteten avgrenset av veien.
Funntettheten er størst mot sør, og å avtok i midten ved et negativt og et prøvestikk med en
liten splint, for så å øke igjen mot nord. Massene er tørrsåldet, da det ikke var vann å finne i
nærheten.
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Figur 20: Oversilst over prøvestikkene på lok. 63.

Størrelse  på  lokaliteten:  Lokaliteten  antas  å  omfatte  et  areal  på  ca  510  kvadratmeter.
Lokaliteten er inntegnet på vedlagt kartblad 4.

Kulturminner i nærområdet: Det er registrert steinalderlokaliteter (ID 32401, ID 70512, ID
70514, ID  80176) i nærheten av lokaliteten fi.a registreringer i  1990  og  1997  (ID  78385).  I
åkeren  øst  for  undersøkelsesområdet  er  det  kjent  et  helleristningsfelt  (gammelt  ID-nr.
007301). I tillegg er det kjent to helleristningsfelt @ 40927, ID 79167) og en rundhaug (ID
20996) ffa eiendommen.
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LOK.  64 JARLE ØVRE

ØK-kartblad: CR 029-5-2
GÆnr.1035/1, Sarpsborg kommune.
C.53898

Lokalitetstype: Steinalderboplass.

Figur 21: Oversikt over prøvestikkene på lok. 64.

Topografi:   Undersøkelsesområdet  ligger  i  et  område  med  granskog  og  hogstfelt.  Det
avgrenses  mot  sør  og  øst  av vei,  mot  vest  av  skog,  og  mot  nord  av  skog  og  hogstfelt.
Terrenget faller mot øst - nordøst, mot en stor flate omtrendt midt i undersøkelsesområdet. På
denne flaten, noe mot nord, ligger hogstfeltet delvis i og delvis utenfor undersøkelsesområdet.
Øst for flaten faller terrenget bratt mot øst,  og det er mye f]ell, bergknauser stor stein,  og
grunne jordmasser her. Lokaliteten befinner seg 45 -50 m.o.h.

Sammendrag: Av de 14 prøvestikkene som ble tatt på Jarle øvre, ble det registrert to positive
på den store flaten ca midt i undersøkelsesområdet (fimnr. 42, 43). Flinten ble fimnet fia ca 6
- 30 cm dypt. Lokaliteten er avgrenset mot sør og vest av et negativt prøvestikk. Områdene
her er svært ftktige, og tilsig av vann gjør at det raskt blir stående mye vann i prøvestikkene.
De positive prøvestikkene er tatt i et område med tørrere masser, og det er enklere å grave.
Lokaliteten  er  avgrenset  mot  nord  ved  negative  prøvestikk  samt  at  det  er  i  enden  av
undersøkelsesområdet.

23



UNIVERSITETET   I   0SL0
Kulturhistorisk   museum

Lokaliteten  er  avgrenset  mot  øst  ved  at  terrenget  faller  kraftig.   I  dette  området  blir
jordmassene veldig grume, og berg blir synlig. Det er ikke tatt prøvestikk i de østligste delene
av undersøkelsesområdet på grunn av at massene er så grume og at tiden var for knapp.

Størrelse  på  lokaliteten:  Lokaliteten  antas  å  omfatte  et  areal  på  ca  780  kvadratmeter.
Lokaliteten er inritegnet på vedlagt kartblad 4.

Kulturminner i nærområdet: Det er registrert steinalderlokaliteter (ID 32401, ID 70512, ID
70514, ID  80176) i nærheten av lokaliteten fi.a registreringer i  1990  og  1997  (ID  78385).  I
åkeren  øst  for  undersøkelsesområdet  er  det  kjent  et  helleristningsfelt  (gammelt  ID-m.
007301). I tillegg er det kjent to helleristningsfelt (ID 40927, ID 79167) og en rundhaug (ID
20996) ffa eiendommen.

LOK.  65A OG  8  HAUGE  NORDRE

ØK-kartblad: CR 029-5-2
GÆm.103 8/8, Sarpsborg kommune.
C.53899

Lokalitetstype: Steinalderboplass.

Figur 22:Oversikt over prøvestikkene på lok. 65.
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Topografi:  Undersøkelsesområdet ligger i et hogstfelt som  strekker seg nord/sør mot E6 i
nord, 1angs en vei ved dyrka mark i øst og med et pukkverk i vest. Området ligger lavt og
terrenget er relativt flatt mot øst, mens det stiger mot vest der terrenget blir mer kupert med
bergknauser og fiell. Lokaliteten befimer seg ca. 45 m.o.h.

Sammendrag:  Helt  sør  i undersøkelsesområdet ble  det påvist en  steinalderlokalitet på en  stor,  fin
flate i terrenget i fom av seks stykker flint i to prøvestikk (fimnr. 36 og 37). Lokaliteten har
fått betegnelsen 658. A11e flintstykkene er tydelig slått. Det fimnbærende laget er mellom 10
- 30 cm dypt. Flaten er avgrenset mot nord og øst av at terrenget faller. I vest avgrenses den
av en bergknaus og et negativt prøvestikk vest for denne. Det er dessuten lite jordmasser i
området på og vest for denne bergknausen. Flaten strekker seg   mot sør, og lokaliteten kan
dekke   hele   eller   bare   deler   av   denne   flaten.   Store   deler   av   flaten   ligger   utenfor
undersøkelsesområdet og  er  derfor ikke undersøkt næmere.  Beliggeriheten er klassisk for
steinalderboplasser, med fin innseiling og noe beskyttelse ffa sørvest.

Midt  i  undersøkelsesområdet ble  det registrert to  positive prøvestikk på en flate mot vest
(fimnr.  34  og  35).  Flaten  er betegnet  som  65A,  og  avgrenses  mot nord,  øst  og  sør  av at
terrenget faller. I vest avgrenses det av bergknausen som strekker seg nord/sør i området. Det
ble  også registrert et negativt prøvestikk ved denne bergknausen.  Flere  steder på flaten er
jordmassene svært grume.  Det ble fimnet to  stykker med flint i to prøvestikk.  Det ene er
tydelig slått, mens det andre er vamrullet.

I de lavereliggende delene av undersøkelsesområdet var jorden svært fiktig og vann ble raskt
stående hø}ri i prøvestikkene.  Prøvestikkene ble  derfor konsentrert til flate  områder høyere
opp i terrenget mot vest. Flere av stedene viste det seg å være berg under grume jordmasser.

Størrelse på lokaliteten: Lokaliteten som er inndelt i felt A og 8, antas å omfatte et areål på
ca 410 kvadratmeter. Lokaliteten er inntegnet på vedlagt kartblad 4.

Kulturminner i nærområdet: Det er registrert steinålderlokåliteter (ID 32401, ID 70512, ID
70514, ID 80176 og ID 78385) i nærheten av lokaliteten fi.a registreringer gjennomført i 1990
og 1997. Det er også kjent flere helleristningsfelt i området (ID 40927, ID 79167, gammelt
ID-nr. 007301).

LOK.  66  HAUGE  NORDRE  MELLOIVI

ØK-kartblad: CR 029-5-2
Gmnr.1037/1,3, Saipsborg kommune.
C.53900

Lokalitetstype: Steinalderboplass.

Topografi: Undersøkelsesområdet ligger i skog. Terrenget faller bratt mot nordøst, og stiger
sva]st mot  sørvest.  Undersøkelsesområdet  er  et  smalt,  1angstra]st  område  som  strekker  seg
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sørøst/nordvest.   Terrenget  er  noe  kupert,  med  mye  synlig  berg  og  grunne  jordmasser.
Lokaliteten befinner seg ca. 55 m.o.h.

Sammendrag:  I hele området der det skulle prøvestikkes var det grunn jord. Mange steder
var det ikke annet enn torv rett på berget. Prøvestikkene ble derfor tatt der jordborr viste at det
var litt tjukkelse påjordmassen under torven. A11 masse ble vannsoldet i en bekk i nærheten.
Det ble tatt tre positive prøvestikk, og tilsammen fire stykker med flint ble fimnet (fimnr. 44,
45 og 46). A11e stykkene er små. De er fimnet mellom ca 30 -40 cm dypt.
To av de positive prøvestikkene er tatt på grensen til undersøkelsesområdet, og fiinnene ser ut
til å tilhøre en liten flate øst for den planlagte veien.

`,liT'`        -:+j'\\t*r.,_:

\O

E6-prosjekte[Ostro]d

ffiTå¥riri.-m
€hn±mLosLo
Forklaring

•       Prøvestikk

•       Posft.we|)røvestikk

Figur 23: Oversikt over prøvestikkene på lok. 66.

Størrelse på lokaliteten: Lokaliteten antas å omfatte et areal på ca 1600 kvadratmeter, og er
inntegnet på vedlagt kartblad 5 .

Kulturminner i nærområdet: Lokaliteten ligger i et område hvor det i 1990 ble registrert en
rekke steinalderboplasser, blant amet ble det registrert en steinalderboplass (gammelt ID-nr.
006862) i utkanten av området hvor prøvestikkingen forgikk. Denne er referert til som lok. 48
i Østfold firlkeskommunes registreringsrapport fi.a 2003 (Vikshåland 2003 :72). I tillegg finnes
det     gravrøyser,     steinsettinger,     rydningsrøyser,     steingjerder,     en     hulvei     og     en
helleristninglokalitet i området.
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Figur 24: Steinalderlokalitetene 63, 64, 65 og 66 sett i forhold til hverandre.

ØVRIGE  UNDERSØKTE  OMRÅDER  -UTEN  FUNN  AV  AUTOMATISK
FREDETE  KULTURMINNER

BAKKE

ØK- kartblad: CS 028-5-3
GÆ)nr. : 1115/1, Saipsborg kommune.

Topografi:  Undersøkelsesområdet ligger i tett granskog med flere bekker, med litt vann i.
Terrenget er flatt, men det begynner å skrå svakt oppover i de sørligste delene av området.
Området er avgrenset mot øst av en fiellknaus,  og i vest av bergknauser som strekker seg
nord/sør, og i nord av E6. Området var svært ftktig.

Sammendrag: Totalt ble det tatt 12 prøvestikk på Bakke, samtlige var negative. Det ble tatt
10 prøvestikk fordelt over hele undersøkelsesområdet, og 2 prøvestikk litt vest for området,
ved bergknausene. Bekkene i området muliggjorde solding av massene fta prøvestikkene, selv
om det ikke var mye vann i dem. Undersøkelsesområdet var stort sett veldig fi]ktig, og tilsig
av vann som ble  stående hø)ft (opptil ca 20  cm) i prøvestikkene gjorde  det vanskelig å se
profilveggene. I de to prøvestikkene som ble tatt utenfor undersøkelsesområdet var massene

27



UNIVERSITETET   I   0SL0
Kulturhistorisk   museum

tørrere,  og  stikkene viste her vanlig podsolprofil.  Det var  svært vanskelig å se  i  den tette
skogen før kl.10 og etter kl.14.

Kulturminner i nærområdet: Det er kjent flere helleristningsfelt fia gården (ID  10975, ID
20399,  ID  75701,  ID  78543,  ID  78563,  ID  69535).  I  tillegg  er  det  fimet  en  ring  av
messing/bronse (ID  55076), en slagstein av bergart (ID  55077),  en skafthulløks (ID 55078),
keramikkfiagment  (ID  55079),  og  boplass-  og  gravmateriale  (ID  55080).  Alle  er  fimnet
næmere gården og riksveien i forhold til undersøkelsesområdet ved tilleggsregistreringene,
untatt en av hQlleristning (D 69535), ringen av messing/bronse og slagsteinen av bergart som
har ukj ent fimnsted.

JARLE NEDRE

ØK-kartblad: CR 029-5-2
GÆ)nr.1034/3, Sarpsborg kommune.

Topografi:  Undersøkelsesområdet  ligger  i  dyrket  mark parallelt  med  E6  i  vest-sørvest.  I
sørøst avgrenses området av fiell, i nordvest av et bergskjær og en eldre støyvoll bak denne.
Terrenget er flatt.

Sammendrag: Det ble åpnet en sjalst ca 18 meter fi.a E6, og mellom bergskjæret og Sellet.
Undergrumen bestod av lys leire. Midt i sjakten lå en modeme grøft som var firlt opp med
gråblå leire og mye plastikk, tegl og sprengstein. Det fantes ingen andre struktuer i den ca 45
meter lange sj akten.

Kulturminner i nærområdet:  Det ble  fimnet  automatisk ffedete kultuminner i fomi av
boplasspor og skålgroper lenger sørvest på eiendommen under registreringene (se lok. 60 og
Berg 2004). Det er levert inn flere fimn ffa gården i fomi av flint-og bergartsfimn (ID 25412,
ID  55056), malesteiner aD  25412,  ID  72744,  ID  25411),  bryne  (ID  45280), beltestein  (ID
55055),  1  ffagment av en jernring ¢D 35269), en bøylefomet spenne av bronse (ID 45279)
og en øks av jem fi.a middelalder (ID  6262).   I tillegg til innleverte fimn fia gården er det
kjent flere helleristningsfelt fia området rundt, bl.a to store helleristningsfelt ffa nabogården
Jarle øvre  (ID  40927,  ID  70167).  På deme  gården er det også registrert en rundhaug  (ID
20996).

SALTA

ØK-kartblad CS 028-5-1
GÆ)nr.1003/2, Sarpsborg kommune.

Topografi: Området ligger i dyrket mark med et stort bergskjær i sør og et mindre bergskjær i
nord. E6 avgrenser området i øst.

Sammendrag:   En   sjakt  ble   åpnet  på   Salta.   Den  var   orientert   nordvest/sørøst   langs
bergskjærene, og undergrunnen bestod av gråbrun leire. Arbeidet ble avbrutt på grunn av at
grunneier ikke ønsket massedeponi på eiendommen.

28



UNIVERSITETET   I   OSI|O
Kulturhistorisk   museum

Kulturminner i nærområdet: Salta ligger nær Solbergkrysset og Bustgård, og det henvises
til kultuminnene i nærområdet nevnt for Bustgård lok. 58 og Bustgård lok. 59

KONKLUSJON

Ved  de  arkeologiske  registreringene  som  ble  stennomført  i  perioden  27.  september  til  5.
november 2004 i Sarpsborg kommune ble det ved bruk av maskinell sjakting, prøvestikking
og   overflateregistrering   påvist   åtte   lokaliteter   med   automatisk   fi.edete   kultuminner.
Lokalitetene består av en lokalitet med kulturlag (lok. 58 Bustgård), en lokalitet med kulturlag
og røys (lok. 59 Bustgård), to lokaliteter med bosettings- og aktivitetsspor (1ok. 60 Jarle nedre
og lok. 61  Øiestad søndre) og fire steinalderlokaliteter (1ok. 63 Jarle øvre, lok. 64 Jarle øvre,
lok. 65 Hauge nordre og lok. 66 Hauge nordre mellom).

OSLO 17.12.2004

Feltleder / Saksbehandler
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VEDLEGG

1.  TILVEKSTTEKST

2.  STRUKTURLISTE
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4.  PRØVELISTE

5.  KART
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KARTBLAD  1 :  LOKALITET 58 0G  59.
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Vedlegg 1, tilveksttekst

C53894-C53902
Forhistoriske bosetnings- og aktivitetsspor i fom av en mulig rest av gammelåker, en
mulig gravrøys, bosetningsspor og fire steinalderlokaliteter. De forhistoriske strukturene
er fordelt på åtte ulike lokaliteter som ble registrert av E6-prosjektet Østfold ved KHM i
2004 ¢Iansen 2004, se også Berg 2004).

Dette er et forvaltningsinitiert prosjekt (2003-2007) i forbindelse med breddeutvidelse av
E6 gjennom Råde, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden kommuner. Området ble i denne
sammenheng registrert i 2002 (Vikshåland 2003). Ettersom reguleringsplanen ble utvidet
i etterkant av denne registreringen, var det nødvendig å foreta en tilleggsregistrering etter
avtale med Østfold Slkeskommune (Vikshåland 2005).

Litteratur..
Be;xg, B. 2;004.. Rapport E6-prosj ektet Øsf lold. Kulturhistoriske registreringer av
automatisk f tedete helleristrtinger i f iorbindelse med breddeutvidelse ay E6. Lokaliteter
med helleristringer: Bustgård (1003/1), Jarle nedre (1034/3), Øiestad søndre (1108/1)
og Øiestad nordre (1107/2). Øvrige undersøJ¢e områder: Ekeberg æ Lislegård (1124/2),
Flatberg øvre (103 0/1, 1031/2). Sarpsborg kommune . UpubLiseft ra;pport. Topogra:fisk
arkiv. Kulturhistorisk museum. Oslo.

Bøe, J.1931 : Jer#cz/dere7?s ÆG7'cz77ez.ÆÆ z. jvorge. Bergens Museum Skrifter;  14.

Tlz]rrsen,E. 2;f )04.. Rapport E6-prosj ektet Øsf lold. Kulturhistoriske registreringer av
automatiskftedete kulturmimer i f;orbindelse med breddeutvidelse ay E6. Påviste
lokaliteter i Sarpsborg kommune: Bustgård (1003/1), Jarle nedre (1034/3), Øiestad
søndre (1108/1), Jarle over (1035/1), Hauge nordre (1038/8) og Hauge nordre mellom
(1037/1,3). Andre undersøkte områder: Balcke (1115/1), Sarpsborg kommune. Upnibriise;ri
rapport. Topografisk arkiv. Kulturiiistorisk museum. Oslo.

Vfl5!sHHari!d, L. H. 2;003.. Kulturhistorisk registrering av automatisk f tedete kulturmimer i
f iorbindelse med breddeuf videlse ci:v E6 f ta Svingenskogen til grensen Sarpsborg/Råde.
Upublisert rapport. Regionalavdelingen, Østfold firlkeskommune. Topografisk arkiv.
Kulturhistorisk museum. Oslo.

V.rksHtiari!d,L. H. 2;OOS.. E6-prosj ektet Øsf lold. Arkeologiske undersøkelser i Fredrikstad,
Råde og Sarpsborg kommuner, Øsf iold. Årsrapport 2004. TopogFa;fi:sk aH:ki:N .
Kulturhistorisk museum. Fomminneseksj onen. Oslo.

C53894/1-4
Dyrlmingsspor fia jemalder fia LOK. 58, BUSTGÅRD (1003 /1), SARPSBORG K.,
ØSTFOLD (ID 102635).
Mulig rest av gammelåker påvist ved maskinell sjakting. Det aktuelle området ligger i
dyrka mark, og er avgrenset av en bergvegg i sørøst og E6 i sørvest. Det ble åpnet opp til
sammen fem sjakter og påvist to strukturer (S-1 og S-2). Begge strukturene er tolket som
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mulige rester av et gammelt åkerlag. S-1 målte 6-7 x 4 m, S-2 hadde noe lengre
utstrekning og mørkere fige enn S-1. Strukturene antas å representere samme åkerlag.
Laget var 0,15 m tykt. Lokaliteten antas å omfatte et område på 360 kvadratmeter.

Kczrø'e/ercz7cse: ØK, CR 029-5-4
Pro/.eÆsjo7z: NG01948 Gauss-K; Akse 3
Koorc7z7øczfer: N 134624, Ø 26012

Fum cw flint:
1)  Fragment av flint, løsfimn. Å4ij/.. Z..  1,2 cm. 8.. 0,7 cm.  7reÆ7.. 0,5 g.

2-4)  Undemummer 2-4 utgår.

C53895/1-4
Boplassfunn fi.ajernalder ffa LOK. 59, BUSTGÅRD (1003 /1), SARPSBORG K.,        ,
ØSTFOLD (ID102652, ID102653).
Røys, gammelt åkerlag og mulig gammel grøft påvist ved maskinell sjakting. Det aktuelle
området ligger i dyrka mark, sørvest for E6 og lokalitet 58 (ID102635). Det ble åpnet opp
til saminen 12 sjakter, og påvist to strukturer (S-3 og S-4). S-3 er tolket som en mulig rest
av gammelt åker i fom av et 0,1 m tykt lag med brunsvart, organisk masse. S-4 er tolket
som en mulig gammel grøft. Grøften bestod av gråbrun masse. Et profilsnitt viste at S-4
var 0,1 m dyp, og hadde buede kanter. Det ble registrert helleristninger innenfor det
samme området (Berg 2004, ID102630).

Kcrr#e/G7.c}7cse: ØK, CR 029-5-4
Pro/.eÆJy.o7?: NG01948 Gauss-K; Akse 3
Koorc7z.J?øfGr: N 134526, Ø 25829 ®s) / N 134562, Ø 25890 (Dyrkningsspor).

Fum æ f tnt ..
1)  Kniv av flint,1Øsfimn. Kniven er laget på et opprettingsavslag, og har tydelig retusj og
bruksretusj. A4i£/.. £.. 2,9 cm. 8.. 2,6 cm. r.. 0,5 cm.  yeø.. 3,3 g.

Funn ay kvarts:
2)  Avslag av kvarts, 1Øsfimn. Avslaget har plattfomi og slagpunkt. Å4i£/.. £.. 2,2 cm. 8..
0,9 cm.  r.. 0,8 cm.  7reÆf..  1,1  g.

3-4)  Undemummer 3 utgår.

C53896/1-8
Boplassfunn fia jernalder fi.a LOK. 60, JARIÆ NEDRE (1034 /3), SARPSBORG K.,
ØSTFOLD (ID102639).
Bosetningsspor i fom av veggrøfter, stolpehull, kokegroper/ildsteder, kulturlag, stauhull
og udefmerbare nedgravninger påvist ved maskinell sj åkting. Det aktuelle området ligger
i innerierdet beitemark og dyrka mark, og er avgrenset mot berg og skog i vest og en
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gårdsvei i nord. I øst er området avgrenset mot bergskjer og i sør mot skog. Det ble åpnet
opp til sammen ni sjakter og påvist 59 strukturer. Lokaliteten antas å omfatte et område   .
på 8600 kvadratmeter. Det ble registrert helleristninger innenfor det samme området
a3erg 2004, ID102655, ID102807-102810).

Kartref ieranse: ØK, CR 029-5-2
Pro/.eÆsy.o7e..  NG01948 Gauss-K; Akse 3
Koo7.dz.#crfer.. N136995, Ø24126

Funn cw keramiJck:
1)  Skår fi.a kar av keramikk fimnet i udefinert nedgravning S-11. Å4:jJ.. Sf/.. 2,8 cm. SfzJ..
2,5 cm. S#..  1, cm.  7reø.. 5,2 g.

Fum cw flint:
2)  Avslag av flint, løsfimn. Å4ij/.. £.. 4,3 cm. 8.. 3,3 cm. r..  1,6 cm.  7re#.. 9,2 g.

Kullprøver:
3)  Prøve, kull fia ildsted/kokegrop S-27. 7reø..14 g.
4)  Prøve, kull fia ildsted/kokegrop S-29. 7re#.. 11 g.
5)  Prøve, kull fi.a ildsted/kokegrop S-30. Trekull fia prwen ¢jørk) er [4C-datert til 2265
±40 BP, 390 calBC-210 calBC (Tua-5842). yG#..18 g.
6)  Prøve, kull fia ildsted/kokegrop S-33. 7reÆf.. 5 g.
7)  Prøve, kull fia mulig ildsted S-9. 7reÆf..13 g.
8)  Prøve, kull fia veggrøft S 18. Trekull fi.a prøven @jørk) er 14C-datert til 2195±35 BP,
355 calBC-170 calBC (Tua-5841). yeø.. 2 g.

C53897/1-5
Prøvestikk fia steinalder fi.a LOK. 63, JARLE ØVRE (1035 /1), SARPSBORG K.,
ØSTFOLD (ID102646).
Steinalderboplass påvist ved fire positive prøvestikk med til sammen åtte fimn av
bearbeidet flint. I alt ble det tatt 14 prøvestikk. Det aktuelle området ligger i skog og
hogstfelt ca 50-55 m.o.h. Funnene ble gjort fia 10 til 40 cm dypt, og de fleste fimn lå 15-
25 cm dypt. Terrenget faller mot øst, og er avgrenset i denne retning av flere negative
prøvestikk. Inntrykket under prøvestikkingen var at lokaliteten heller strekker seg
vestover og høyere opp i terrenget enn nedover mot øst. Lokaliteten er ikke avgrenset
mot vest og nord idet disse områdene fåller utenfor undersøkelsesområdet. I sør er
lokaliteten avgrenset av en vei. Fumtettheten er størst mot sør, og avtok i midten ved et
negativt og et prøvestikk med en liten splint, for så å øke igjen mot nord. Lokaliteten
antas å omfatte et område på 5 1 0 kvadratmeter.

Kartref ieranse.. ØT€, CR 029-5-2
Pro/.ehjo7e..  NG01948 Gauss-K; Akse 3
Koordinater: N 137133, Ø 23724
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Fum ay oNslag aw flint:
1)  3  Avslag av flint fimnet 25, 30 og 40 cm dypt i prøvestikk AT6. A4£/.. Sf/.. 2,5 cm.
Sfa..  1,8 cm. S#..  0,8 cm.  7reÆ}.. 3,9 g.
2)  Avslag av flint fimnet 10-15 cm dypt i prøvestikk AT7. Å4]j/.. £.. 3, cm. 8..1,6 cm. r..
0,9 cm.  7re#.. 2,7 g.
3)  2  Avslag av flint fimnet 20 cm dypt i prøvestikk AT10. Det minste avslaget er
fiostskadet. A4i#/.. Sf/.. 5,3 cm. Sf6.. 3,1  cm. S#..1,9 cm.  7reÆf..16,2 g.

Fum cN splinter aw flint:
4)  Splint av flint fimnet 15-20 cm dypt i prøvestikk AT8. Avslaget er brent. A4iå/.. £.. 1,
cm. 8.. 0,8 cm. r.. 0,1 cm.  7re#.. 0,1 g.
5)  Splint av flint fimnet i prøvestikk AT6. Splinten har rester av cortex. Å4iå/.. £.. 0,9 cm.
8.. 0,6 cm. r.. 0,1  cm.  yeÆf.. 0,1  g.

C53898/1-3
Prøvestikk fi.a steinalder fi.a LOK. 64, JARLE ØVRE (1035 /1), SARPSBORG K.,
ØSTFOLD (ID 102647).
Steinalderboplass påvist ved to positive prøvestikk med ubearbeidet flint. I alt ble det tatt
14 prøvestikk. Det aktuelle området ligger i skog/hogstfelt ca 45-50 m.o.h. Flinten ble
fimnet fia ca 6 -30 cm dypt. Lokaliteten er avgrenset mot sør og vest av et negativt
prøvestikk. Områdene her er svært fiktige, og tilsig av vann gjør at det raskt blir stående
mye vann i prøvestikkene. De positive prøvestikkene er tatt i et område med tørrere
masser, og det er enklere å grave. Lokaliteten er avgrenset mot nord ved negative
prøvestikk. I øst er lokaliteten avgrenset ved at terrenget faller kraftig. I dette området er
jordmassene veldig grume, og berget synlig. Det er ikke tatt prøvestikk i de østligste
delene av undersøkelsesområdet på grunn av at massene er så grunne og at tiden var for
knapp. Lokaliteten antas å omfatte et område på 780 kvadratmeter.

Kartref ieranse.. ØK, CR 029-5-2
Pro/.eÆ§/o7e: NG01948 Gauss-K; Akse 3
Koorc7z.7cczfer: N 13 7222, Ø 23 815

Fum cw æslag ay flint:
1)  Avslag av flint fimnetl2-22 cm dypt i prøvestikk EH9. Det største flintavslaget er
fi.ostskadet og har cortex. Å4i£/.. Z.. 3,1  cm. 8.. 3,1 cm. r..1,8 cm.  ye#.. 4,6 g.

Fum cN splinter cw flnt:
2)  Splint av flint fimnet 20-30 cm dypt i LE1. Patinert. Å4i#/.. Z;..1,3 cm. 8.. 0,8 cm. r.. 0,3
cm.  yeÆr.. 0,2 g.
3)  Splint av flint fimnet i prøvestikk EH9. Splinten har cortex. A4ij/.. £.. 1, cm. 8.. 0,6 cm.
r.. 0,2 cm.  7reÆr.. 0,1  g.

C53899/1-5
Prøvestikk ffa steinalder fi.a LOK. 65, HAUGE NORDRE (1038 /8), SARPSBORG K.,
ØSTFOLD (ID102648, ID103223).
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Steinalderlokalitet på en stor, fin flate i terrenget i fom av seks stykker flint i to
prøvestikk. Lokaliteten har fått betegnelsen 658. Alle flintstykkene er tydelig slått. Det
fimribærende laget er mellom 10 -30 cm dypt. Flaten er avgrenset mot nord og øst av at
terrenget faller. I vest avgrenses den av en bergknaus og et negativt prøvestikk vest for
denne. Det er dessuten lite jordmasser i området på og vest for denne bergknausen. Flaten
strekker seg mot sør, og lokaliteten kan dekke hele eller bare deler av denne flaten. Store
deler av flaten ligger utenfor undersøkelsesområdet og er derfor ikke undersøkt nærmere.
Beliggenheten er klassisk for steinalderboplasser, med fin innseiling og noe beskyttelse
fia sørvest. Midt i undersøkelsesområdet ble det registrert to positive prøvestikk på en
flate mot vest. Flaten er betegnet som 65A, og avgrenses mot nord, Øst og sør av at
terrenget ffller. I vest avgrenses det av bergknausen som strekker seg nord/sør i området.
Det ble også registrert et negativt prøvestikk ved denne bergknausen. Flere steder på
flaten er jordmassene svært grume. Det ble fiinnet to stykker med flint i to prøvestikk.
Det ene er tydelig slått, mens det andre er vannrullet. Lokalit6ten antas å omfatte et
område på 410 kvadratmeter 6a 45 m.o.h.

Kartref ieranse: ØK, CR 02;9-S-2
Pro/.eÆsy.o73.. NG01948 Gauss-K; Akse 3
Koordinater: N 137648, Ø 23800 (Lokalitet 65A) /N137476, Ø 23810 (Lokalitet 658).

Fum cw cwslag cw ftnt:
1)  Avslag av flint fimnet 15 cm dypt i prøvestikk EH4. Flintavslaget har cortex. Å4i£/.. £..
2, cm. 8..  1,4 cm. r.. 0,9 cm.  7reÆf.. 0,8 g.
2)  Avslag av flint fimnet 20 cm dypt i prøvestikk AT5. Flintstykket er vannrullet. A4£i£J..
Z;..1,5 cm. 8..1, cm. r.. 0,7 cm.  yeø.. 0,6 g.
3)  2  Avslag av flint fimnet 12-25 cm dypt i prøvestikk EH15. Å4æJ.. SfJ.. 4, cm. Sfzp.. 2,3
cm. S#.. 0,9 cm.  7reÆf.. 4,5 g.
4)  2  Avslag av flint fimnet 20-30 cm dypt i prøvestikk LE16. Avslag med cortex. Å4:jJ..
£.. 2,4 cm. 8..1,6 cm. r.. 0,5 cm.  yeÆ}.. 2 g.

Fum cN splint æ ftnt:
5)  2  Splint av flint fimnet 10-20 cm dypt i prøvestikk LE16. A4i£/.. SfJ..1, cm. Sfø.. 0,7
cm. Sff.. 0,5 cm.  yeÆf.. 0,2 g.

C53900/1-3
Prøvestikk fia steinalder fia LOK 66, HAUGE NORDRE hÆLLOM (1037 /1,3),
SARPSBORG K., ØSTFOLD (ID 102651).
Steinålderboplass påvist ved tre positive prøvestikk med til sammen fire fimn av flint.
A11e fimnene lå mellom 30 og 40 cm dypt. Det aktuelle området ligger i skog ca 55 mo.h.
Terrenget faller bratt mot nordøst, og stiger sva]st mot sørvest. Undersøkelsesområdet er
et smalt, 1angstra]st område som strekker seg sørøst/nordvest. Tenenget er noe kupert,
med mye synlig berg og grunne jordmasser. To av de positive prøvestikkene er tatt på
grensen til undersøkelsesområdet, og fimnene ser ut til å tilhøre en liten flate øst for den
planlagte veien. Lokaliteten antas å omfatte et område på 1600 kvadratmeter.
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Kartref ieranse.. ØK. CR 029-5-2
P7`o/.eÆyjoJ?: NG01948 Gauss-K; Akse 3
Koo7'dz.7eczfGr: N 138107, Ø 23643

Fum aw ftagmerit ay flint:
1)  2 Fragment av flint fimnet 30-40 cm dypt i prøvestildc LE6. Et brukket avslag og et
ffagment med en patinert side og cortex. Å4i£/.. SfJ..1,3 cm. Sfz7..  1,2 cm. Sff.. 0,3 cm. 7reÆt..
0,2 g.
2)  Fragment av flint fimnet 30-40 cm dypt i prøvestikk LE8. Cortex og rød patina. A4:£/..
£..1, cm. 8.. 0,7 cm. r.. 0,2 cm.  7rG#.. 0,1 g.
3)  Fragment av flint fimnet 12-30 cm dypt i prøvestikk AT12. Fragmentet har rester av
cortex. Å4:j/.. Z;..  1,1 cm. 8.. 0,6 cm. r.. 0,4 cm.  yeÆf.. 0,2 g.

C53901/1-34
Boplassfunn fia jernalder ffa LOK. 61, ØIESTAD SØNDRE (1108 /1), SARPSBORG
K., ØSTFOLD (ID102642).
Bosetnings- og aktivitetsspor i foim av urnegrav (se C53902) ildsteder, kokegroper,
ardspor, grøft og udefmerbare nedgravninger påvist ved maskinell sj akting. Det aktuelle
området ligger i dyrka mark ca 40 mo.h. I nord er lokaliteten avgrenset mot riksvei 127, i
sør og øst mot skog og i vest mot naturområde. Det ble åpnet opp til sammen 10 sjakter
og påvist åtte strukturer. Lokaliteten antas å omfatte et område på 7150 kvadratmeter. Det
ble registrert helleristninger i det sainme området @erg 2004, ID 102659, ID 102834-
102836).

Kc}rfre/ercr77se.. ØK, CS 028-5-1
Pro/.eÆry.o73.. NGO 1948 Gauss-K; Akse 3
Koordj.#øfer.. N132349, Ø27857

Funn cw keramilck:
1)  19 skår,169 g, fta minst et kar av keramikk fimnet ulike steder i ildsted/kokegrop S-
64. I felt ble disse gitt ulike fimnummer etter fimnsted. I felt ble det opprettet et skjema
for hvert fimnummer. Keramikken er magret med glimmer og knust skjørbrent stein. Tre
av skårene er randskår, og har kort, rett kant. Ligner kokekar fta romertid, jf. Bøe.
2)  Skår fi.a kar av keramikk, løsfimn. A4i#/.. £.. 2,7 cm. 8.. 2,5 cm. r.. 0,8 cm.  7rGÆ7.. 2,9 g.
3)  Skår fi.a kar av keramikk, løsfimn. Mulig middelalderkeramikk. A4i£J.. £.. 6, cm. 8.. 2,4
cm. r.. 0,9 cm. yeÆf..  12,9 g.

Fum ay ayslag crv ftnt:
4)  Avslag av flint fimnet i ildsted/kokegrop S-64. Avslaget er brent og har cortex. Å4i£/..
£..  1,6 cm. 8.. 3,5 cm. r.. 0,3 cm. ye#..  1,3 g.
5)  Avslag av flint med diverse retusj, løsfimn. Skraper i grov flint. Å4ij/.. £.. 6,3 cm. 8..
5,1  cm.  r..1,1  cm.  7reÆf.. 25,2 g.
6)  Avslag av flint med diverse retusj, løsfimn. Skraper med retusj på tre kanter. Å4:j/.. £..
3,2 cm. 8.. 2,3 cm. r.. 0,5 cm. Jre#.. 3,4 g.
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7)  Avslag av flint med diverse retusj, løsfimn. Skraper med fm retusj i enden, trolig laget
med indirekte teknikk. Mulig bruksretusj på langsidene. Flinten er brent. Å4iåJ.. £.. 3,9 cm.
8.. 2,3 cm. T.. 0,5 cm. 7re#.. 3,6 g.
8)  Avslag av flint med diverse retusj, løsfimn. Skraper med rund form, retusj rundt hele
untatt på plattfomien. A4i£/.. £.. 3,6 cm. 8.. 3,2 cm. T.. 0,6 cm.  7reÆf.. 6,2 g.
9)  Avslag av flint med retusj, løsfimn. Retusj på langsidene, trolig bruksretusj. Å4i£/.. £..
4,2 cm. 8.. 2,9 cm. r.. 0,4 cm. 7reÆf.. 4,6 g.
10)  Avslag av flint med diverse retusj, løsfimn. Mulig skraper med stor retusj på to sider.
Cortex. A4iå/..1.. 4, cm. 8.. 3,5 cm. r..1,4 cm. yeÆf..14,3 g.
11)  Avslag av flint med retusj,1øsfimn. Skraper med retusj i den ene enden. Å4i£/.. £.. 5,
cm. 8.. 4,3 cm. r.. 2,4 cm. 7re#.. 21,5 g.
12)  Avslag av flint med diverse retusj,1øsfimn. Retusj på den ene langsiden. Flinten er
brent og har cortex. A4ij/.. £.. 4,5 cm. 8.. 3,4 cm. r.. 0,8 cm.  yGÆf.. 5,8 g.
13)  Avslag av flint med diverse retusj, løsfimn. Retusj langs hele den ene langsiden samt
retusj som møter cortex i en liten spiss på den andre langsiden. A4i£J.. £.. 4,9 cm. 8.. 3,1
cm. r.. 0,5 cm. ye#.. 5,5 g.
14)  Avslag av flint med retusj, løsfimn. Mtiig retusj. En spiss på den ene langsiden,
lignende Um 13. Mye cortex på flintstykket. A4iå/.. Z;.. 4,5 cm. 8.. 3, cm. T.. 0,7 cm.  7reÆf..
2,7 g.
15)  Avslag av flint, løsfiinn. Mulig bruksretusj på den ene langsiden. Å4]jJ.. Z,.. 3,3 cm. 8..
2,5 cm. r.. 0,6 cm. 7re#.. 2,9 g.
16)  Avslag av flint med diverse retusj,1øsfimn. Avslaget har retusj på den ene siden som
møtes i en liten spiss. Stykket har cortex. Å4i£J.. Z;.. 2,9 cm. 8.. 3,4 cm. r.. 0,6 cm.  7reÆr.. 2,8
8.
17)  Avslag av flint med retusj,1øsfimn. Retusj på en side. Å4:j/.. £.. 2,7 cm. 8.. 2,8 cm. r..
0,7 cm. 7re#.. 3,3 g.
18)  Avslag av flint,1øsfimn. Avslaget har mulig bruksretusj på den en kant. Å4i£J.. Z;.. 2,8
cm. 8.. 2,4 cm. r.. 0,5 cm.  yeÆf.. 3,4 g.
19)  Avslag av flint med diverse retusj,1øsfimn. Stykket har retusj på den buede
langsiden, bruksretusj og mulig finere retusj. Cortex. A4j/.. £.. 3,7 cm. 8..1,9 cm. r..1,5
cm.  7re#.. 4,4 g.
20)  Avslag av flint med diverse retusj, 1øsfimn. Stykket har retusj på en side. Å4i£/.. £.. 3,6
cm. 8..  1,8 cm. r.. 0,5 cm.  7reÆf.. 2,3 g.
21)  5  Avslag av flint,1øsfimn. Et stykke har cortex, tre ser lettere brent ut. A4ij/.. S£/.. 3,5
cm. Sf6.. 3, cm. S#..1, cm.  yeÆf.. 23,3 g.
22)  5  Avslag av flint, løsfimn. To stykker har cortex, en er vannrullet, en er ffostskadet.
Mdl: Stl: 4>3 cm. Stb: 3,2. cm. Stt: 1,8 c;m. Vekt: 39,9 g.
23)  Avslag av flint, løsfimn. A4i£J.. £.. 4,2 cm. 8..  1,9 cm. r.. 1,3 cm. ye#.. 6,2 g.
24)  Avslag av flint,1Øsfimn. A4i£/.. £.. 4,8 cm. 8.. 3, cm. r.. 0,6 cm.  7re#.. 6,7 g.
25)  Avslag av flint,1øsfimn. Brent. A4ij/.. Z;.. 3,3 cm. 8.. 2,2 cm. T.. 0,3 cm.  7rGÆf..1,7 g.
26)  Avslag av flint, løsfimn. Cortex. A4i£J.. Z;.. 2,8 cm. 8.. 2,7 cm. r.. 0,2 cm. ye#.. 2,0 g.

Fum c" øerne cw flint:
27)  Kjeme av flint , løsfimn. Stykket er slått ffa flere kanter. Å4:jJ.. L.. 3,1 cm. 8.. 3, cm.
r..1,9 cm.  7reÆf..12,1  g.
28)  Kjerne av flint , løsfimn. Kjemen er vannrullet. Å4i#/.. £.. 4,7 cm. j}.. 3,9 cm. r..1,4
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cm. 7reø.. 21,7 g.

Fum cN fi.agment cw flint:
29)  3 Fragment av flint,1øsfimn. A4]jJ.. SfJ.. 2,3 cm. Sfb..1, cm. Sff.. 0,6 cm.  yeÆf..1,2 g.
30)  2 Fragment av flint,1øsfimn. A4iå/.. SfJ.. 2,3 cm. Sfø..1,3 cm. S#.. 0,8 cm.  ye#..1,4 g.
31)  Fragment av flint,1øsfimn. Å4£i£Z.. £.. 2,3 cm. 8..  1,3 cm. r.. 0,6 cm.  ye#.. 0,8 g.
32)  Fragment av flint, løsfimn. Å4ij/.. £..1,9 cm. 8..1, cm. r.. 0,3 cm. yeÆf.. 0,3 g.

Funn av brente bein:
33)  3 Fragment brente bein fimnet i ildstedÆcokegrop S-64. Beina er ikke analysert.
Mål.: Stl: 1,8 c;m. Stb: 0>8 cm. Stt: 0,2, cm. Vekt: 0,] g.

Kullprøve:
34)  Prøve, kull fi.a ildsted/kokegrop S-64. 7reÆf.. 6,5 g.

C53902/1-8
Umegrav i fomi av nedgravning S-67 med ume av keramikk og brente bein. S-67 var ca
28 cm i diameter og bestod av kullholdig masse med et kar av dårlig bevart keramikk og
brente bein. Strukturen ble tatt inn som preparat og gravd ut ved KHM.

1)  200 Skår,1210 g, fia kar av keramikk fimnet i umegrav S-67. Keramikken er nesten
ikke magret og består nesten bare av leire. Skårene er svært skjøre og delvis pulverisert.
Ved etterarbeidet ble urnen forsøkt gravd ut. Skår som passet/1å sammen ble da lagt egne
poser. Bunnen av umen ligger i eske for seg. Materialet var for skjørt til at det lot seg
gjøre å lime urnen sammen. A4i£/.. Umen var 28 cm i diameter.

Funn æ brente bein:
2)  Bein, brente fia de øverste ca 10 cm av massen i umen. Ikke analysert. Oppbevares
ved K". 7reÆ7..1,1 g.
3)  Bein, brente fi.a den nederste halvdelen av umen. Ikke analysert. Oppbevares ved
F". 7reÆf.. ca 51,8 g.
4)  Bein, brente fia solling av massene fi.a urnegrav S-67. Ikke analysert. Oppbevares
ved K". yeø.. 0,2 g.

Kullprørve:
5)  Prøve, kull fi.a umegrav S-67.  yeÆZ.. 8 g.

Makrof;oss{lprøve:
6)  Prøve, makro fi.a urnegrav S-67. Prøven er tatt ca 0,5-1 cm dypt i massen i umen.
Prøven er ikke analysert.
7)  Prøve, makro fia umegrav S-67. Prøven er tatt fi.a ca 3-5 cm dypt i massen i umen.
Prwen er ikke analysert.

Amenprøve:
8)  Prøve, annet fi.a umegrav S-67. Til pollen.
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VEDLEGG 2, STRUKTURLISTE

S-nr Se Beskrivelse Lok./sjåktnr. Fum Gnr.Æ)nr.
S1 Mulig Massen er mørk Lok. 58 Bustgård

gammelt bmsvart og organisk. Bustgård/sjakt 1003/1
åkerlag Enkelte kullbiter. Dekkerhelesjaktbredden,ca6-7meterlangt.Ca15cmdypt.Masseniprofilenernoebmereogmerspettetmedlyseremasseemdetsomsynespåtoppen. 3

S2 Mulig gammelt Massen er mørk Lok. 58 Bustgård
åkerlag brunsvart og organisk. Bustgård/sjåkt 1003/1

Ikke synlig kull. Dekkerhelesjaktbredden,oger1engreiutstrekningemdeterisjakt3.Ca15cmdypt,mentettereogmørkerebrunemisjåkt3. 4

S3 Mtiig ga-elt Massen er mørk brun til Lok. 59 Bustgård
åkerlag svart. Organisk. Ikke Bustgård/sjakt 1003/1

synlig kull i overflaten.Ca10cmdypt¢ordbor) 10

S4 Mdig ga-el Gråbrun masse med Lok.59 Bustgård
8røft? rødbrune spetter. Skrår Bustgård/sjåkt 1003/1

SVAVØ over hele sjakten.Ca50cmbred.Snittet:10cmdypnmuedekanter,grumeremotSemN. 11

S5 Stolpehull Oval fom. Grå og Lok. 60 Jarle 1034/3
rødbm spettet masse.Bruttavmodemegrøft isør.62x74cm Jarle/sj akt 20

S6 Veggrøft Buet fom. Grå og Lok . 60 Jarle 1034/3
rødbrun spettet masse.GårisjåktkantiN.Ca250x400cm. Jarle/sj akt 20

S7 Stolpehull Rmd fom. Grå og Lok . 60 Jarle 1034/3
rødbm spettet Jarle/sj akt 20
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1eireholdig masse. 25x26Cm

S8 Stolpehull Rund fom. Grå og Lok . 60 Jarle 1034/3
rødbm spettet1eireholdigmasse. 23x24Cm Jarle/sj akt 20

S9 Mdig ildsted? Oval fomi. Kullflekk. Lok . 60 Jarle 1034/3
90x58 cm Jarle/sjakt20

S10 Ildsted/ Rund fom. Kullholdig Lok . 60 Jarle 1034/3
kokegrop masse. Mye skjørbrentstein.Ca90xl00cm. Jarle/sjakt20

S11 Udefinerbar Ujevn fom. Grå-brm Lok . 60 F-m. 8 Jarle 1034/3
nedgravning 1eireholdig masse.Forsvimerisjaktkant iN.Ca100cmlangNV/SØ. Jarle/sj akt 20 Keramikk

S12 Udefinerbar Rund fom. Brun til Lok . 60 Jarle 1034/3
nedgravning brun-svart masse medlysespetter.Kull.Organisk.88x98cm. Jarle/sj akt 20

S13 Stolpehull Oval fom. Grå og Lok . 60 Jarle 1034/3
rødbm spettet1eireholdigmasse m noebrentleire.Ca70x40cm. Jarle/sjakt25

S14 Veggrøft Går N-S over hele Lok . 60 Jarle 1034/3
sjakten. Grå og rødbrunspettetmasse.Leireholdig.Noekull.62cmbrediN,45cmbrediS.Bredereemisjakt20o821. Jarle/sjakt25

S15 Stolpehull Oval fom. Grå og Lok . 60 Jarle 1034/3
rødbrun spettetleireholdigsand. Brent1eire,noenkullbiter.SteiniSØ,ca10x4cm.Strukturenerca65x36Cm. Jarle/sj åkt 25

S16 Stolpehull Oval til rund form. Grå Lok . 60 Jarle 1034/3
og rødbrun spettet masse.Grusogsmåsteinimassen.Brentleire,noe Jarle/sjakt25
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kull. 59x45 cm.

S17 Ildsted/ Oval fom, men går i Lok . 60 Jarle 1034/3
kokegrop sjåktkant i S. Svartmasse,kull,noebrent1eire.Ca67x92cm. Jarle/sjakt 25

S18 Del av Lag med brent leire. Lok . 60 Jarle 1034/3
veggrøft Avgrenset av ca 2-3 cmbredekullstriperpåyttersiden.GåroveridetgråspettetlagetiN,ogisjaktkantiS.Ca43xl00-Cm. Jarle/sjakt21

S19 Mulig ildsted Svart leireholdig masse Lok . 60 Jarle 1034/3
med mye kull. Går isjåktkantiN.Synligemål82x39cm Jarle/sjakt21

S20 Veggrøft Uj evn/utflytende fom. Lok . 60 Jarle 1034/3
Buet. Går im i sjåktkantiS.Gråogrødbmspettetleireholdigmasse. Jarle/sjakt21

S21 Muig veggrøft Massen er grå og Lok . 60 Jarle 1034/3
1eireholdig. Mange småbitermedbrentleire.OrientertN/S.ForsvinnerisjaktkantiS,ogforsvimervedsteinÆ)ergflateiN.Ca95cmlang,30cmbrediNog15cmbrediS. Jarle/sjåkt21

S22 Grøfl/ Massen er grå med Lok . 60 Jarle 1034/3
veggrøft? rødbrune spetter. Kull,noebrentleire.SkjæresavmodemegrøftiNV.Ca6meterlang,forsvimerisjaktkantogkultulagiØSØ.Kanseuttilågåsa-enmedS-20,mengrøftaerlittmerujevnemS-20 Jarle/sjakt21

S23 Kultulag Massen er mørkebrun Lok . 60 Jarle 1034/3
med rødbrune spetter.Noebrentleire.5storesteinderområdetbegymermotN. Jarle/sjakt21
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Dekker helesjaktbredden. Ca 6 meterftasjaktendeiSligger5stauhullorientertN/S.

S24 Kultulag Spettet mørkebm til Lok . 60 Jarle 1034/3
svart masse. Dekker helebreddenisjakten. Jarle/sjakt22

S25 Ildsted Oval fom. Brent stein, Lok . 60 Jarle 1034/3

(stolpehull?) noe stein dratt opp.Kullholdigmasseibumen,brmjordover.60x36cm. Jarle/sj åkt 23

S26 Ildsted Oval fom. Brent stein, Lok . 60 Jarle 1034/3
(stolpehull?) askegrå masse rmdt.Kullbiter.Massenernestensvartmedspetteravbrmjord.66x38cm. Jarle/sj akt 23

S27 Ildsted/ Rund fom. Massen er Lok . 60 Jarle 1034/3
kokegrop svart, m kullbiter, ogspettetmedbrun-gråsand.Leireholdig.Matjordgårstedvisdypt.10stk.brentstein,konsentrertiS-SVdelavstrukturen.72x79cm. Jarle/sjakt23

S28 Ildsted/ Kullsvart masse blanda Lok . 60 Jarle 1034/3
kokegrop med gråbrun jord. Ikkebrentstein.SkjæresiSavmodemegrøft.GårisjaktkantiN.80cmlang. Jarle/sj akt 23

S29 Ildsted/ Rmd fom. Kullholdig Lok . 60 Jarle 1034/3
kokegrop masse med spetter avgråbrunjord.Noebrentstein.Skjæresavmodemegrødtimidten.92x85cm. Jarle/sjakt23

S30 Ildsted/ Forsvimer i sjaktkant i S. Lok . 60 Jarle 1034/3
koke8rop Store kullbiter i gråbrun Jarle/sj akt 23

masse. Stein i NV.Synligemålca50x27cm,umuligåsiomdenermdellerovål. '
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S31 Ildsted/ Struktuen skj æres av Lok . 60 Jarle 1034/3*
kokegrop modeme grøft, men ersynligsørfordemegrøfta.61cmlang,breddesynligerca24Cm. Jarle/sj akt 23

S32 Ildsted/ Rund fom. Grå-brun Lok . 60 Jarle 1034/3
kokegrop leireholdig masse somgårdypt,medkullholdigmasseunder.Noebrentstein,knyttnevestoreog1ittstørre.Steinenliggerhøytidetgrå-brunelaget.74x67cm. Jarle/sjåkt 23

S33 Ildsted/ Rund til oval fom. Grå- Lok . 60 Jarle 1034/3
kokegrop brun leireholdig masseoverkullholdigmasse.Noebrentsmåstein.75x64cm. Jarle/sj åkt 23

S34 Ildsted/ Rund fomi. Grå-brun Lok . 60 Jarle 1034/3
kokegrop 1eireholdig massemellomskjørbrent stein imidtenavstrukturen.Kullringmdtstruktuen,ogkdlmderdengrå-bmejorda.97x97cm. Jarle/sjakt 23

S35 Ildsted/ Går i sjåktkant i N, lite Lok . 60 Jarle 1034/3
kokegrop av struktuen synlig. Ca50cmlang. Jarle/sj akt 23

S36 Ildsted/ Går i sjaktkant i S. Lok . 60 Jarle 1034/3
kokegrop Kullsvart masse blandamedgrå-brmleireholdigjord.Brentsteinihelestruktuen.Synligemål59x38cm. Jarle/sjakt 23

S37 Udefinerbar Kullflekk, forsvinner ved Lok . 60 Jarle 1034/3
nedgravning opprensing. Ligger helt iNsjåktkant,barelittsynlig.Muligdenfortsettermdermatjordlaget. Jarle/sjakt23

S38 Gammel Skrår over sja]d ffa S mot Lok . 60 Jarle 1034/3
drenerings- N-N. Mye brent stein, Jarle/sj akt 24
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grøft særlig i sørlige halvdel.

S39 Grøft Ca 35 cm bredt felt som Lok . 60 Jarle 1034/3

går i sjaktkant i N. Fintbrentleire,svakrødfarge.EnderiSimdtfeltmedgrå-blåleire(ca100cmidiameter),troligsteinopptrekk. Jarle/sjakt24

S40 Ildsted/ Rund fom. Kullholdig Lok . 60 Jarle 1034/3
kokegrop masse, askegrå farge.Kullkantrundt.3storestein.Ca80x85cm Jarle/sj akt 24

S41 Ildsted/ Oval fom. Kullholdig Lok . 60 Jarle 1034/3
kokegrop masse, kullbiter. Myebrentstein.Ca90x50 cm Jarle/sjakt24

S42 Stolpehull Rund fom. Grå og Lok . 60 Jarle 1034/3
rødbrun spettetleireholdigmasse. 29x26Cm Jarle/sj akt 20

S43 Stolpehull Rund fom. Grå og Lok . 60 Jarle 1034/3
rødbrm spettet1eireholdigmasse. 27x26Cm Jarle/sj akt 20

S44 Udefinerbar Går i sjaktkant i S., Lok . 60 Jarle 1034/3
nedgravning synlige mål 90x75 cm.Gråogrødbrunspettet1eireholdigmasse,fi.emstårgråereemandrespettetstruktuer.Noegrusogsmåstein. Jarle/sjakt25

S45 Mulig Går i sjaktkant i N. Oval Lok . 60 Jarle 1034/3
stolpehull? fom? Grå-brun massemedrødbrunespetter.Noenfåsmåsteiner. Jarle/sj åkt 26

S46 Udefinerbar Mørkebrun masse med Lok . 60 Jarle 1034/3
Nedgravning rød-brune spetter enkeltesteder.Leireholdigjord,noegrusogsmåstein.SkjæresavmodemegrøfteriNogiS.114xl00cm.SnittetvedgrøftiN,struktuener Jarle/sj akt 26
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ikke dypere em deme(ca10cmdyp).

S47 Mulig Rmd fom. Grå Lok . 60 Jarle 1034/3
stolpehull? 1eireholdig masse medrødbrunespetter.22x23Cm. Jarle/sj akt 26

S48 Grøft Mørkegrå masse med L'ok . 60 Jarle 1034/3
rødbrune spetter. GrøftabuermotNogforsvimerisjaktkantiN.Ca100cmbredvedsjaktkanten,ogca45cmbredmotNV.INVforsvinnergrøftaietgråfargetlagsomliggeroverundergrumen.Muligdenfortsetteridettelaget,menvanskeligåsepgahardtregnvær. Jarle/sj akt 26

S49 Mulige Bm, spettet masse med Lok . 60 Jarle 1034/3
nedgravninger? noe småstein, veldig likS-46.Skjæresavdreneringsgrøft,ogSfordenneblirmassenmerbrmogvirkeromrotet.Ktmeseutsom3muligenedgravniner,menetteråhautvidetsjaktmotSblirlagetstørreogmeddifiisavgrensinger.S-53ogS-54liggeriS-49.Struktuenerca700cmlangNV/SØ,ikkeavgrensetmotS. Jarle/sjakt26

S50 Kulturlag Leireholdig masse med Lok . 60 Jarle 1034/3
kull. Brm-svart farge.Myesmåstein.Dekkerhelesjaktbredden.Ca800cmlangtNV/SØ. Jarle/sj akt 26

S51 Ildsted/ Oval fom. Mye brent Lok . 60 Jarle 1034/3
koke8rop stein, ligger høyt istruktuen,matjord liggerdyptnedmellomdem.Massenergråsvartog Jarle/sj akt 26
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1eireholdig sand. Ligger iS-50kultulag.Ca80x60Cm.

S52 Ildsted/ Rmd fom. Leireholdig Lok . 60 Jarle 1034/3
stolpehull? masse med kull. Svartfarge.Noesmåstein.41x40cm. Jarle/sj akt 26

S53 Samling Ligger i S-49. Rund til Lok . 60 Jarle 1034/3
steiner oval fom. Massen ergråbrunogleireholdig,ikkelettåskillefiaS-49.2storeubrentesteinmotSistrukturen,brentsteinmotN.Ligger45cmNVfo,rS-53.60x50cm. Jarle/sjakt26

S54 Samling Ligger i S-49. Rund Lok . 60 Jarle 1034/3
steiner fom. Gråbm masse,1eireholdig.Vanskelig åskillefi.aS-49.Ubrentesteineristruktuen.Ligger45cmfi.aS-53.48x55cm. Jarle/sj akt 26

S55 Grøfl/del av Grå masse med brune Lok . 60 Jarle 1034/3
større lag? spetter. Steiner istruktuen.Buer mot oggårisjåktkantiS.Ca12mlang. Jarle/sj akt 26

S56 Kulturlag Brmsvart leireholdig Lok . 60 Jarle 1034/3
jord. Noe stein.Kullholdig.Mot SØ blirmassenmergrusholdig.Lagetdekkerhelesjaktbreddenogerca8meterNV/SØ. Jarle/sjakt27

S57 Udefinerbar Ujevn fom. Grå og Lok . 60 Jarle 1034/3
nedgravning/ rødbrun spettet Jarle/sj akt 26
Grøft? leireholdig masse. Virkerutflytende.GårisjaktkantiS.SkjæresavmodemegrøftmotN.

S58 Grøft? Ujevn rmd. Grå og Lok . 60 Jarle 1034/3
rødbrm spettet masse.Skjæresavmodemegrøft Jarle/sj akt 26
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i S. Kan høre sainmenmedS-57.Synligemål46x46cm.

S59 Udefinerbar Vanskelig å dokumentere Lok . 60 Jarle 1034/3
nedgravning etter regnvær. Grå1eireholdigmassemedrødbrunespetter. Jarle/sj akt 26

S60 kultulag Grålbmjkdlholdig Lok . 60 Jarle 1034/3
masse. Leireholdig. Ca12mNV/SØ. Jarle/sj akt 20

S61 Staurhull 5 stk. orientert N/S over Lok . 60 Jarle 1034/3
hele sj åktbredden. Rundfom,ca10cmidiameter.Mørkbruntilsvartmasse.LiggerikulturlagS-23. Jarle/sjakt21

S62 Ildsted/ Grått spettet lag med Lok . 60 Jarle 1034/3
kokegrop? mindre spetter av brunjord.Kullstripelengstmotnord,ca50cmlangNV/SØ.Skjæresavdreneringsgrøft.Dengråmassenvirkersomden1iggerdypt.MuligildstedÆokegropunderdetgrålaget? Jarle/sj akt 23

S63 Ildsted/ Rund form. Grå-brun Lok . 60 Jarle 1034/3
kokegrop masse med kull. Brent1eire,storeskjørsteiner iSØdel.106xl10cm. Jarle/sj akt 23

S64 Ildsted Rund form. Ca 240x230 Lok. 61 F17 Øiestad
cm. Brm-svart masse, Øiestad/ sj akt F18 1108/1

kullholdig. Skj ørbrentstein. 30 F19

S65 Ildsted Rund fom. Samling Lok. 61 Øiestad
brent stein. Askegrå Øiestad/sjakt 1108/1

masse i bunnen. Noenkullbiter.39x45cm. 30

S66 Ildsted/ Går i sjaktkant i S, men Lok.61 Øiestad
kokegrop? ser ut til å være rund. Øiestad/sjakt 1108/1

Kullholdig masse, 31
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blandet med litt brunjord.Myegrus.Skjørbrentsmåstein.139xl43cm.

S67 Umegrav 28 cm i diameter. Svart Lok. 61 F20 Øiestad
struktu, med noen røde Øiestad/sjakt 1108/1

keramikkbiter i vestredel.Kullsvartmasseimidten,medbrentebein.Tattimpåpreparat. 35

S68 Grøft Mørk brun til brunsvart Lok. 61 Øiestad
masse. Kullblandet.noe Øiestad/sjakt 1108/1

brent leire. Ca 1,2 meterbred,liggerN/Sihelesjakt.Fimesikkeisjakt31eller34. 32

S69 Mulig Sees mot lys gul-beige Lok. 61 F15 Øiestad
ardsporlag undergrum som brune Øiestad/sjakt 1108/1

felter. Noen tyme, andrebredere,ca5cm.(fortsettertroligisjakt34?). 32

S70 Mulige Rund foi.m. Ca 5 cm i Lok. 61 Øiestad
stauhull diameter. Kullholdig Øiestad/sjakt 1108/1

sand. Oppdaget etter å harensetca3cmimdergrumen.Snittet,ca2cmdyp.Avskrevet.... 35

S71 Udefinerbar Rund fom. Grop firlt opp Lok. 61 Øiestad
nedgravning/ med grusmasse. Massen Øiestad/sjakt 1108/1

Grop? er brun med spetter av1yseresand.Noekull.122xl30cm. 35

S72 Udefinerbar Oval fom. Lys grå-hvit Lok. 61 Øiestad
nedgravning masse med spetter av Øiestad/sjakt 1108/1

brun grusholdig sand.76x63cm. 35

S73 Røys Ligger på NØ ende av Lok. 59 Bustgård
bergskjær. Består avstoresteiner,opptil1 mstore.Gropisteinenepåtoppenavrøysen.Ca14x10meter. Bustgård 1003/1
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VEDLEGG 3, FUNNLISTE

Funn C-nr, Gjenstand/ Kontekst/ Kommentar Gnr.Ænr.
nr. Beskrivelse/Materiale Struktur
01 C.53894/2 Brent leire. Løsfimn Sjakt 3 Bustgård

Utgår. 1ok. 58 1003/1
02 C.53894/1 1 flintffagment. Løsfimn1ok.58 Sjakt 3 Bustgård1003/1

03 C.53895/3 Brent leire. Løsfimn Sjakt 7 Bustgård
Utgår. 1ok. 59 1003/1

04 C.53895/4 Brent leire. Løsfim Sj akt 7 Bustgård
Utgår. 1ok. 59 1003/1

05 C.53895/1 Flintkniv. Kriven er laget Løsfim Sj akt 9 Bustgård
på et opprettingsavslag.Denhartydeligebrukssporpåenesiden,ogergodåholdeiftabeggeender.Flinteneravgodkvalitet. 1ok. 59 1003/1

06 C.53895/2 Avslag, kvarts. Plattfom Løsfim Sjakt 11 Bustgård
og slagpunkt tydelig. 1ok. 59 1003/1

07 C.53896/2 1 flintavslag. LØsfim I løsmassene på Jarle
lok. 60 bergskjærm/skålgroper Nedre1034/3

08 C.53896/1 2 keramikkskår. Bitene S-11 Fumet i overflaten Jarle
satt opprimelig sammen. lok. 60 av udefinerbarnedgravning,sj akt20 Nedre1034/3

09 C.53901/33 1 flintavslag, mulig Løsfim Sjakt29 Øiestad
brent. 1ok. 61 Søndre1108/1

10 C.53901/5 1 flintavslag med retusj Løsfim Sjakt29 Øiestad
på alle kanter bortsett fi.a 1ok. 61 Søndre
plattfomen. Skraper. 1108/1

11 C.53901/3 Keranrikk. Løsfim1ok.61 Sjåkt 29 ØiestadSøndre1108/1

12 C.53901/19 1 flintavslag med fm eller Løsfimn Sjakt 29. Fumet i Øiestad
bruksretusj på den buede 1ok. 61 område m/grus og Søndre
1angsiden. Cortex. småstein 1108/1

13 C.53901/ Tam. Løsfim Sjakt 29 Øiestad
Utgår. 1ok. 61 Søndre1108/1

14 C.53901/32 2 flintffagmenter. Løsfim1ok.61 Sjakt31 ØiestadSøndre1108/1

15 C.53901/15 1 flintavslag med mulig S-69 Fumet i Øiestad
bruksretusj . Avslaget har 1ok. 61 ardsporlag. Sj akt Søndre
brukket i enden. 32 1108/1

16 C.53901/31 1 flintavslag. Avslaget Løsfim Sjakt34 Øiestad
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har brukket. lok. 61 Søndre1108/1

17 C.53901/34 Brent bein, 3 stk. S-641ok.61 Ildsted/ kokegrop ØiestadSøndre1108/1

18 C.53901/1 7 keramikkskår, magret S-64 Ildsted/ kokegrop Øiestad
med gli-er og 1ok.  61 Søndre
skjørbrent stein.  3randskår.Randener kortogrett,lignerkokekarjf.Bøe.3avskåreneerstore. 1108/1

19 C.53901/25 1 flintavslag med cortex. S-64 Ildsted/ kokegrop Øiestad
Brent. 1ok.  61 Søndre1108/1

20 C.53902/1 Keramikk. S-671ok.61 Umegrav ØiestadSøndre1108/1

21 C.53901/23 1 flintavslag. Løsfim Fumet midt i sjakt Øiestad
lok. 61 35 Søndre1108/1

22 C.53901/22 1 kjeme av grå flint. Slått Løsfimn Fumet  ved mulig Øiestad
ffa flere kanter. 1ok.  61 lag i sjakt 35 Søndre1108/1

23 C.53901/24 1 flintavslag. Løsfim Fumet ved mulig Øiestad
1ok. 61 1ag i sjakt 35 Søndre1108/1

24 C.53901/6 1 skraper i flint. Fin Løsfim Sjakt29 Øiestad
kvalitet. Retusj en er tolig 1ok.  61 Søndre
1aget med direkteteknikk. 1108/1

25 C.53901/20 1 flintavslag med retusj . Løsfim I massene ved lite Øiestad
En liten spiss i en ende. 1ok. 61 bergskjær i SSØ Søndre
Litt cortex ved spissen. for sj akt 29 1108/1

26 C.53901/10 1 flintavslag med tydelig Løsfim Fumet ved Øiestad
retusj . En liten spiss i lok. 61 opprensing i sjakt Søndre
enden. Cortex på 32. Lå nederst i 1108/1
baksiden. matjordlag

27 C.53901/28 Samlepose med 5 Løsfimn Fumet ved de 2 Øiestad
flintavslag. Ett vannrullet 1ok.  61 bergskj ærene SSØ Søndre
avslag, ett avslag medfi.ostskader.2stykker harcortex. for sjakt 29 1108/1

28 C.53901/26 1 brent flintavslag med Løsfim Fumet i åker bak Øiestad
krakkelering og lok. 61 skogkanten S for Søndre
"potlids". sjakt33 1108/1

29 C.53901/7 Skraper i flint. Brent. Fin Løsfim I massene i Øiestad
og jevn retusj i enden, lok. 61 drenering i Søndre
trolig laget med indirekte matjordaved 1108/1
teknikk. Retusj på begge bergskjæret Ø for
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langsidene. sjåkt 29
30 C.53901/27 1 flintavslag med cortex. Løsfim I massene overfor Øiestad

1ok.  61 bergskjæretm4skålgroper,S SØforsjåkt29 Søndre1108/1

31 C.53901/11 1 skraper i flint. Tydelig Løsfim I massene Øiestad
retusj. 1ok.  61 nedenforbergskjær m 4skålgroper,SSØforsjakt29 Søndre1108/1

32 C.53901/29 Samlepose med 5 Løsfim Fumet i Øiestad
flintavslag. 3 ser brent ut, 1ok.  61 løsmassene Søndre
1 avslag har cortex. hoveds akelig rundtbergskjærenepååkerenvestiundersøkelses-området. 1108/1

33 C.53901/12 1 flintavslag med retusj Løsfimn VÆ)ergskj ær ca Øiestad
på en kant. Brent. Litt 1ok. 61 30m Ø for S-67 Søndre
cortex. 1108/1

34 C.53899/1 1 flintavslag m cortex. Prøvestikk EH4, ca 15 cm Hauge
lok. 65 dypt Nordre1038/8

35 C.53899/2 1 flint, vannrullet. Prøvestikk AT5, ca 20 cm Hauge
1ok. 65 dypt Nordre1038/8

36 C.53899/3 2 flintavslag, det største Prøvestikk EH15, ca 12-25 Hau8e
med mulig retusj . 1ok. 65 cm dypt Nordre1038/8

37 C.53899/4 2 flintavslag. Prøvestikk LE16' Hauge
1ok. 65 20-30 cm dypt Nordre1038/8

38 C.53897/1 3 flintavslag. Det som er Prøvestikk AT6, 1 ca 25cm, 1 Jarle Øvre
fimnet 40 cm dypt ser 1ok. 63 ca 30 cm, 1 ca 40 1035/1
ikke ut som typisk flint.Muligpatinert.Seruttilåhaslagpunkt. cm dypt

39 C.53897/2 1 flintavslag.. Prøvestikk AT7,10-15 cm Jarle Øvre
1ok. 63 dypt 1035/1

40 C.53897/4 1 1ite flintffagment, Prøvestikk AT8,15-20 cm Jarle Øvre
brent. 1ok. 63 dypt 1035/1

41 C.53897/3 2 flintavslag. Det minste Prwestikk AT10, ca 20 cm Jarle Øvre
er fi.ostskadet. 1ok. 63 dypt 1035/1

42 C.53898/2 1 flintffagment. Patinert. Prøvestikk LE1, 20-30 cm Jarle Øvre
1ok.   64 dypt 1035/1

43 C.53898/1 1 flintavslag. Det har Prøvestikk EH9, fimnet 12-22 Jarle Øvre
cortex og er fi.ostskadet. lok. 64 cm dypt. 1035/1

44 C.53900/1 2 flintfi.agmenter, det Prøvestikk LE6, 30-40 cm Hauge
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nrinste er rødt med 1ok. 66 dypt Nordre
cortex. mellom1037/1,3

45 C.53900/2 1 flintffagment, rød på Prøvestikk LE8, 30-40 cm Hau8e
den enesiden, cortex på 1ok. 66 dypt Nordre
den andre siden. mellom1037/1,3

46 C.53900/3 1 flintfiagment, med Prwestikk AT12, 12-30 cm Hauge
cortex. 1ok. 66 dypt Nordremellom1037/1,3

47 C.53901/4 Keramikk, mulig Løsfimn Fumet i Øiestad
middelalder. Lok. 61 1øsmassene vedsjaktenevestpåområdet. Søndre1108/1

50 C.53901/35 Kullprøve 1 . S-64 IldstedÆokegrop. Øiestad
1ok.  61 Tatt fi.a overflatenavstruktuen,sjakt30 Søndre1108/1

51 C.53896/3 Kullprøve 2. S-27 IldsteMcokegrop. Jarle
1ok. 60 Tatt fi.a overflatenavstruktuen,sjakt23 Nedre1034/3

52 C.53896/4 Kullprøve 3 . S-29 1ok. 60 IldstedÆokegrop.Tattffaoverflatenavstruktuen,sjakt23 JarleNedre1034/3

53 C.53896/5 Kullprøve 4. S-30 IldstedÆokegrop. Jarle
1ok. 60 Tatt fia overflatenavstruktuen,sjakt23 Nedre1034/3

54 C.53896/6 Kullprøve 5 . S-33 IldstedÆokegrop. Jarle
1ok. 60 Tatt ffa overflatenavstrukturen,sjakt23 Nedre1034/3

55 C.53896/7 Kullprøve 6. S-9 Mulig ildsted. Tatt Jarle
1ok. 60 fi.a overflaten avstruktuen,sjakt 20 Nedre1034/3

56 C.53896/8 Kullprøve 7. S-18 Del av veggrøft. Jarle
1ok. 60 Tatt fia overflatenavstruktuen,sjakt21 Nedre1034/3

57 C.53902/5 Kullprøve 8. S-67 Gravume. Tatt fi.a Øiestad
lok. 61 øverste 7 cm avmassenepåimsidenavgravumenmderutgravningpålab. Søndre1108/1

58 C.53894/3 Makrofossilprøve 1. S-1 Mulig gammelt Bustgård
lok. 58 åkerlag. Tatt ffa 1- 1003/1
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1 0 cm dypt i laget,sjakt3

59 C.53894/4 Makrofossilprøve 2. S-2 Mulig gammelt Bustgård
1ok. 58 åkerlag. Tatt fi.a 1-10cmdyptilaget,sjakt4 1003/1

60 C.53902/6 Makrofossilprøve 3 . S-67 Tatt fi.a 0,5-1 cm Øiestad
1ok. 61 dypt i massen påimsidenav8ra-en'sjakt35 Søndre1108/1

61 C539URJ7 Makrofossilprøve 4. S-67 Tatt fia 3-5 cm Øiestad
1ok. 61 dypt i massen påimsidenavgravmen,sjakt35 Søndre1108/1

62 C.53899/5 2 flintsplinter. Prøvestikk LE .1 6 Hauge
lok. 65 10-20cm dypt Nordre1038/8

63 C.53901/2 Samlepose med 1 1 Fra S-64 Ildsted/ Øiestad
keramikkskår. 1ok. 61 kokegrop, Søndre
Keramikken er magretmedglimmerogskjørbrentstein,mensernoeanderledesutenndestørrekeramikkbitenesomerfimnetisammestriktuG-18). sjakt30 1108/1

64 C.53901/9 Flintavslag med retusj på Løsfimn Sjakt 29, ikke i Øiestad
begge langsidene. Størst lok. 61 sammenheng med Søndre
retusj på den buede1angsiden.Kanhaværtbruktsomknivellerskraper. struktm. 1108/1

65 C.53901/8 Skraper i flint. Rund Løsfimn Fumet i Øiestad
fom med retusj rundt 1ok. 61 1øsmassene Søndre
hele bortsett fia på hovedsakelig rmdt 1108/1

plattfomen. bergskjærenepååkerenvestimdersøkelses-området.

66 C.53901/14 Flintavslag med mye Løsfimn Fumet i Øiestad
cortex. En side av 1ok.  61 1Øsmassene Søndre
avslaget har en spiss, og hoveds akelig rundt 1108/1

ikke cortex. Trolig retusj bergskjærenepå
på deme delen av åkeren vest i
avslaget. Ligner andre mdersøkelses-
flintavslag med spiss. området.

67 C.53901/16 Flinavslag med retusj på Løsfim Fumet i Øiestad
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høyre side. Retusjen 1ok.  61 1øsmassene Søndre
møtes i en liten spiss. hovedsåkelig rundt 1108/1

Cortex. bergskj ærene pååkerenvestiundersøkelses-området.

68 C.53901/17 Flintavslag med retusj på Løsfim Fumet i Øiestad
dle sidene bortsett fi.a 1ok.  61 1øsmassene Søndre
plattfomen. hovedsakelig rundtbergskjærenepååkerenvestiundersøkelses-ormådet. 1108/1

69 C.53901/18 Flintavslag med tydelig Løsfim Fumet i Øiestad
slagbule. Trolig lok. 61 løsmassene Søndre
brukssretusj , mest i hovedsåkelig rmdt 1108/1

enden. bergskj ærene pååkerenvestiundersøkelses-området.

70 C.53901/21 Kjeme av flint. Løsfimn Fumet i Øiestad
Vannrullet eller slitt, men 1ok.  61 1øsmassene Søndre
med tydelige spor av å ha hovedsåkelig mdt 1108/1

vært slått. bergskj ærene pååkerenvestiundersøkelses-omådet.

71 C.53901/13 Flintavslag med retusj på Løsfim Fumet ved de 2 Øiestad
begge langsider. På den 1ok. 61 bergskj ærene S SØ Søndre
ene langsiden møterretusjencortexienlitenspiss. for sjakt 29. 1108/1

72 C.53901/30 3 flintfi.agmenter. 2 er Løsfim Fra åker vest i Øiestad
brent. lok. 61 undersøkelses-området,mestrundtbergskjærene. Søndre1108/1

73 C.53902/2 Brent bein. S-67 Fra de øverste 7 Øiestad
1ok. 61 cm av massen istruktuen. Søndre1108/1

74 C.53902/3 Brent bein. S-67 Fra den nederste Øiestad
lok. 61 del av massen istruktuen. Søndre1108/1

75 C.53897/5 1 splint, flint. Prøvestikk AT 7,10-15 cm Jarle Øvre
1ok. 63 dypt. 1035/1

76 C.53898/3 1 splint, flint. Cortex. Prøvestikk EH9, fimet 5-12 Jarle Øvre
1ok. 64 cm dypt. 1035/1

77 C.53902/4 Brente bein. S-67 Fra solding av Øiestad
1ok. 61 massene fi.a helestruktuen. Søndre1108/1
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VEDLEGG 4, LISTE OVER NATURVITENSKAPELIGE PRØVER

Prøve Nr. C-nr. Kontekst Kommentar

Kullprøve 1 C.53901/35 S-64 ildstedÆokegrop, Tatt fi.a overflaten av
lok.61 struktuen.Vekt:4,1

Kullprøve 2 C.53896/3 S-27 ildstedÆokegrop, Tatt fi.a overflaten av
1ok. 60 struktuen.Vekt:10,6 g

Kullprøve 3 C.53896/4 S-29 ildstedÆokegrop, Tatt fi.a overflaten av
lok. 60 struktuen.Vekt:7.6g

Kullprøve 4 C.53896/5 S-3 0 ildstedÆokegrop, Tatt ffa overflaten av
lok. 60 struktuen.Vekt:11.8 g

Kullprøve 5 C.53896/6 S-3 3 ildstedÆokegrop, Tatt ffa overflaten av
1ok. 60 struktuen.Vekt:4,4g

Kullprøve 6 C.53896/7 S-9 mulig ildsted, Tatt fia overflaten av
1ok. 60 striktuen.Vekt:9,4g

Kullprøve 7. C.53896/8 S-18 del av veggrøft, Tatt fi.a overflaten av
1ok. 60 struktuen.Vekt:2g

Kullprøve 8 C.53902/5 S-67 gravume, Tatt fi.a øverste 7 cm av
1ok. 61 massene på innsiden av umen.Vekt:8,1g

Makroprøve 1 C.53894/3 S-1 mulig gammeltåkerlag,1ok.58 Tatt fi.a 1-10 cm dypt i laget.

Makroprøve 2 C.53894/4 S-2 mulig ga-eltåkerlag,lok.58 Tatt fi.a 1 -10 cm dypt i laget.

Makroprøve 3 C.53902/6 S-67 gra~e, Tatt fla 0,5-1 cm dypt i massen
lok. 61 på imsiden av grawmen.

Makroprøve 4 C.53902/7 S-67 grawme, Tatt fta 3-5 cm dypt i massen
lok. 61 på imsiden av gravumen.


