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1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Tiltakshaver Egil Nicolaysen ffarnla plan om reguleringsendring for Heimveien 6,
del av Bjømstad, Store og H11e Tune (gnr 2047,bnr 9 og 24), Sarpsborg, med
forinål å tilrettelegge for næringsutbygging. På grunn av tidligere funn av
automatisk ffedede kulturminner i nærområdet ble det foretatt registreringer i        -
planområdet ved Østfold fylkeskommune. Registreringene foregikk i to omganger
(Gjerpe 2001 Q]elt A), Lundø 2002 Gelt 8)) da planområdet er delt i to og søknad
om reguleringsendring skjedde i to omganger.

Ved registreringene, som besto av maskinell søkesj åkting, ble det påtruffet
automatisk ffedede kultuminner på begge felt. Det ble påvist 16 struktuer til
sammen, derav en kokegrop, et kulturlag, og flere ildsteder og stolpehull. Det ble
også funnet forhistorisk keramikk, flintavslag og brent leire i sammenheng med
disse.

Kulturhistorisk museum anbefålte i brev av 30. april 2004 til Riksantikvaren at det
ble gitt dispensasjon i henhold til 1ov om kulturmimer av 1978 § 8, 41edd, med
vilkår at det foretas arkeoloriske undersøkelser av de automatisk ffedede
kultuminner som bH berørt av tiltaket og at utgifter bæres av tiltakshaver.

Ved brev av 31. august 2004 aksepterer tiltakshaver Egil Nicolaysen budsjett og
vilkår for utgravningen.

2.  DELTAGERE, TIDSROIVI

Utgravningen foregikk fra 27. september til 15. oktober 2004. Den første uka var
det svært bra vær, men andre uka regnet det veldig mye. Felt 8 hadde dårfig
drenering og laveste del i øst lå delvis under vann store deler av uka, til tross for
iherdig bruk av øsekar..,Den siste uka i felt var imidlertid været svært pent, men med
antydning til ffost et par morgener.

Navn Stilling Tidsrom Antall uker
Inger M.Eggen Feltleder 27.09-15.10.2004 3
Marit Johansson Feltassistent 27.09-15.10.2004 3
Lotte Eigeland Feltassistent 04.10-15.10.2004 2
Til sa-en: 8 uker

-`-:.=.rt-±`              .
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Itilleggtilfeltarbeidemevarriet.alldetektorsøker,ÅgeOlsen,påfeltetifiredager,
to dager før flateavdekking og to dager etter. Egil Nicolaysen AS stilte med
gravemaskinførere.

Distriktsansvarlig Per Oscar Nybruget`var på feltet i to dager, og vi hadde besøk av
fykesarkeologeneMortenHanischog`LindaNordeideffaØstfoldfylkeskommune
en gang den første uka. Vi-fi]dc også besøk av Øysteih Dahle og Sikke Viste sori
arbeidet for Østfold fylkeskommune, og Elin Hansen og Bjøm Berg, med
feltassistenter og gravemaskinfører, som registrerte for E6-prosjektet.

3.  FORMIDLING

"Sarpsborg Ai.beiderblad" skrev en liten artikkel om utgravningen den 8. oktober

2004 under overskriften "Arkeologer sjekker fortida før utbygging". (se vedlegg 1.)

Vi hadde lite besøk på feltet, men noen ganger kom det innom bygningsarbeidere
som arbeidet på næringsbygg like ved.

4.  LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER

Planområdet består av to felt med dyrket mark atskilt av en driftsbygning som
ligger mellom dem. Feltene grenser mot Bjømstadveien i nord, mot nybygd
næringsbygg i sør, til boligfelt i vest og til RV 118 i Øst. Begge felt har lett helling
mot Øst. Tunevannet som har beliggenhet Ø-SØ for utgravningsområdet ligger på
40 meters høyde over havet.

På felt A besto undergrumen for det meste av lys gulbeige sand som hadde god
drenering og var lett å krafse i, men mot Nø i feltet var det et område med mørkere
sand som ble tolket som kultulag. Felt 8 hadde også lys gulbeige sand som
undergrunn, men denne var mer brunspettet og med dårfigere drenering. Særlig det
lavest liggende område ble forvandlet til gjøme av regn, og nederst kom det ffam et
skille med mørkere sand som ble tolket som mulig gammel myrbunn. Begge felt var
så godt som ffi for stein, utenom kulturlaget som imeholdt en del skjørbrent stein.

De siste årene har det blitt foretatt flere utgravninger på Bjømstadgårdene. I
forbindelse med ny RV 1 18 ble det funnet fotgrøfter, flatmarksgraver og
bosetningsspor på Bj`Ømstad Søndre 47/1,3,4 og Bjømstad Nordre 48/1,4 (Gjesvold
2000), og samme år ble det funnet bosetningsspor etter omregulering av Bjømstad
Søndre 2047/9 (Gjerpe 2000). Gården Bjømstad ligger på raet, et belte av
sandmasser som går gjemom Østfold der det er stor tetthet av kultuminner ffa de
fleste forhistoriske perioder. I nærområdet ligger gårdene Opstad, Kalnes og
Grålum som alle har vært gjenstand for arkeologiske utgravninger med spemende
fum.

::--`,`Ei:---.:-::
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I boligområdet like vest for felt A har det blitt registrert flere gravhauger som nå er
helt eller delvis forsvunne€ -(Askeladden 81302, 52381, 3626 osv)

5.  UTGF]AVNINGEN

5.1  PROBLEMSTILLINGEFl - PFlloRITERINGER

Østfold fylkeskommun6 påviste i planområdet strrikturer som ble tolket som
stolpehull, ildstederÆokegroper og kulturlag. Ut ffa beskrivelse og skisse av
bosetningssporene virket det trolig at det kunne ligge et langhus der. Det er ikke
funnet sikre langhus på Bjømstad tidligere, og da undersøkelser av hustufter er et
satsingsområde ved Kulturhistorisk museum er det viktig at bosetningsspor blir
grundig undersøkt. Feltene har også nær beliggenhet til tidligere utgravde områder
på Bjømstad der det ble funnet flatmarksgraver, fotgrøfter, ildsteder, kokegroper og
bosetningsspor (Gjesvold 2000, Gjerpe 2000).

I hovedsak skulle undersøkelsen bestå av dokumentasjon og datering. Datering av
bosetningssporene er særlig interessant med tanke på deres beliggenhet i forhold til
tidligere utgravde bosetningsområder på Bjømstadgårdene.

Det er tidligere fumet mange løse kultuminner av metåll med metalldetektor i
området rundt Bjømstad. Det ble derfor søkt med metalldetektor både i løsmassene
og etter flateavdekking med mulighet for å finne gjenstander ffa utpløyde graver
eller boplasser.

5.2 UTGRAVNINGSMETODE

Ved undersøkelse av bosetringsspor i dyrket mark foretas det maskinell
flateavdekking (Løken, Pilø, Hemdorff 1996). Det vil si at en gravemaskin med
bred skuffe og flatt skjær fjemer matjordlaget slik at mulige spor etter bosetning vil
komme til syne i undergrunnen. Under utgravningen ble det brukt en del tid på å
flytte store mengder løsmasse unna feltet. Til å rense opp feltene brukte vi krafse
både under avde]dcingen og ved opprensing ettepå. Alle strukturer ble så renset
med graveskje og ble merket med nummer fra S20 og oppover. Det ble valgt å
begynne på stmktumummer 20 da fylkeskommunen hadde brukt m 1-16 og vi
håpet å finne itien disse struktuene, men det ble ikke aktuelt da stmkturene ikke
var merket med nummer.

På feltene ble struktu.rene snittet og dokumentert ved fotografering, og tegning med
beskrivelse i plan og Pr.bfil. I tillegg ble det tatt ut kullprøver ffa kokegropa og
ildstedene som inneholdt kull. Det ble også tatt ut en leireprøve ffa mulig
leirebasseng S81 og makroprøver ffa nedgravning med kerami]dc S82 og stor
nedgravning S 87.

Det ble ført fotolister, og tegninger og prøver ble gitt fortløpende nummer. Funn ble
også ført i lister og samlet inn, og funnene ffa kultulaget ble tegnet im på

-  `*..€-... ' _- `
=-     +-   .+,    .=              '•,-
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plantegning. Det ble tegnet plantegning med oversikt over alle strukturene på
feltene i  1 : 100.

Fig 2: Opprensing med krafse ved maskinell flateavdekking.

Metalldetektor ble brukt i til sammen 30 timer -det ble søkt 15 timer på
markoverflaten før maskinell flateavdekking, og 15 timer over strukturene og på
jordhaugene med løsmassen som lå utenfor feltet etter avdekkingen.

Det ble valgt å bruke et C-nummer som alle funn og prøver ble katalogisert under.
Dette har senere vist seg å være upraktisk da funn fra strukturer og løsfunn blir
katalogisert under samme nummer. Dette er forsøkt løst ved å gi strukturene
fortløpende nummer, og løsfunnene kommer til slutt. C-nummer er C.53745 og det
er 32 undernummer.

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP

Som nevnt består utgravningsområdet av 2 felt som skilles av en gård som ligger i
midten. Vi valgte å begynne å flateavdekke på sørlig side av driftsbygningen, kalt
felt 8. Til sammen ble det avdekket ca. 500 kvm her. Vi fortsatte fortløpende på
den andre siden av låven, felt A, og avdekket ca.1100 kvm her. Til sammen brukte
vi fem arbeidsdager på avdekkingen. Mye tid ble brukt på å flytte masse såpass
langt fra feltet at den ikke lå i veien for videre avdekkjng.

Den første uka besto mannskapet av feltleder og en feltassistent som mesteparten av
tida fulgte maskinen og renset bort løsmasser med krafse. Feltleder nummererte i
tillegg strukturer og samlet inn funn. De to siste ukene ble gravelaget forsterket med
en feltassistent.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen
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Etter at vi ble ferdige med-gravemaskin, begynte arbeidet med å rense ffam
strukturer med krafse og graveskje. Det ble naturlig å begynne på felt A, da nedre
del av felt 8 lå delvis under vam. For å hjelpe oss med vannproblemet satte
tiltakshaver seg i gravemaskinen og gravde en åpning ned til ei grøft så vannet
kume renne ut. Selv om 'bassenget" forsvant var vi plaget av regnbyger hele den
andre uka og på grunn av dårlig drenering på felt 8 ble det ffemdeles stående
vanndammer som bl.e forsøkt fjemet med Øsekar og bøtte, men som kom tilbake ved
nesteregnskyll.VikonsentrerteossderforomfeltAsomhaddemyebedr.e
drenering. Vi snittet nesten alle strukturene på felt A før vi gi]dc tilbake til felt 8.
Den siste dagen i den andre uka tørket det opp og vi fikk renset og tatt bilder av felt
8.

På felt 8 hadde vi fått ffam en stolperekke ved avdekking, den besto av 15
stolpehull som var 30-40 cm i diameter og med ca en meter mellom stolpene. I
tillegg hadde vi flere mulige stolpehull uten å kume finne noen sammenheng. Da vi
begynte å snitte mulige stolpehull viste det seg at de fleste imeholdt tegl, rustne
spiker, modeme glass eller porselen. Vi vflgte derfor å ikke snitte alle da de hadde
veldig lik farge, fom og konsistens. Da det senere ble gått over med metalldetektor
og den fikk utslag på jem, ble stolpehullene tømt med spade med det resultat at de
imeholdt "modeme" funn. Stolperekka er derfor tolket som mulig gjerde fra nyere
tid.

Vi gikk så tilbåke til felt A og konsentrerte oss om den store nedgravningen S87 og
kulturlaget S102. Det ble lagt en 50 cm bred sja]st Ø-V tvers igjennom
nedgravningen S87 for å undersøke dybde, mulige $1lskifter og se etter funn.
Sjakten ble dokumentert med tegning og fotografi. Da nedgravningen viste seg å
være temmelig dyp, opp til 70 cm, og det ble funnet både flint, kerami]dc og brent
leire, valgte vi å grave ut en kvart del av struktuen. Her fant vi mer kerami]dc og
også en kullholdig, sirkulær flekk. Etter dokumentasjon ble en kvart del til gravd ut
uten at nye funn eller synlige struktuer kom for dagen.

Kulturlaget ble renset ffem med krafse, funn ble merket med spiker og samlet inn,
og laget ble dokumentert i flaten. Det ble gravd en to meter lang sja]st N-S som var
50 cm bred for å undersøke dybde på laget.

Fylkeskommunen hadde registrert til sammen 16 stmkturer på de to feltene, der de
flestevarildstedere.Uerstolpehull.Iprosjektplanenvardetestimertmedca75
strukturer, og vi fant 74 stmkturer innbefattet de som var registrert ffa før. Av disse
ble 58 avskrevet.

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD

Planområdet består av dyrket mark og enkelte steder var pløyelaget ganske tykt,
blant annet i SV del der det var godt over en halv meter. Det var også noen

Kultuhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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dreneringsgrøfter som gikkpå.kryss og tvers, mest på felt 8 der den ene sneier
ildsted S29.

Ved fylkeskommunens reristreringer i 2001 og 2002 ble sjaktene med strukturer i
ikke fylt isten før etter flere måneder. Strukturene var heller ikke dekket til og vi
kunne ikke æ enfinne noen struktumummer under avdekkingen. Dette gjorde at
enkelte struktuer ikke ble fmnet iæen, og a`t vi ikke kunne vite hvilke strukturer
somfåktiskblerimetisten.

5.5 UTGRAVNINGEN

Undergrunnen på feltene besto av gulbrun sand som det var lett å se struktuer i, og
lett å krafse og grave i. Det var omtrent ikke noen steiner i undergrunnen.  Nederste
del av felt 8 var mer siltaktig og i NØ var det dessuten et mørkere lag som kan ha
vært et gammelt myrlag. Pløyelaget som ble fjemet var ffa 30 til 60 cm tykt. Ellers
var det et område på felt A med mørkere sand og skjørbrent stein sdm ble tolket
som kultulag (S 102).

5.5.1   FUNNMATEF}IALE

Det ble til sammen gjort 21 funn under utgravringen. I flere nedgravninger og i
kulturlaget ble det funnet keramikk, flint og brent leire. I en av sjaktene etter
fylkeskommunens registreringer ble det funnet en flekke av flint og et annet
retusjert ffagment av flint. Ved hjelp av metalldetektor ble det fumet en del ffa
mulig bokspenneÆ]Øyle av fibula i sølv og en blybarre med rektangulært tverrsnitt.

5.5.2 STRUKTUF}ER

Vi avdekket i alt 74 strukturer, der 58 ble avskrevet i felt og etterpå. Struktuene
som ble igjen oinfatter en kokegrop, et kulturlag og flere ildsteder. I tillegg var det
flere nedgravninger med usikker funksj on.

KOKEGFIOPER

Kokegroper er et av de vanligste kulturminnene å finne i dyrket mark. Som oftest
består gropene av et kullag og skjørbrente stein, og de kan ha varierende stønelse,
form og dybde. Kokegr.opene tolkes gjeme som spor etter matlaging, men de kan
også ha hatt andre funksjoner QTarmo 1996, Gustafson 1999).

$2| Kokegrop som lå V på felt A og målte i plan 210x203 cm. I overflaten var den
tilnæmet rund og besto av en del skjørbrent stein som for det meste lå samlet i NV.
Massen besto av kullspettet brun sand i midten med mer konsentrert kull ut mot
kantene som tydelig avgrenset strukturen mot undergrunnen. Ved snifting viste det

Kultuhistorisk museum, Uriversitetet i Oslo
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seg at kokegropa var 27 cip. dyp med rette sider og flat bunn. Øverst i profilen er
den preget av kullholdig brun §and, mens det under er mer konsentrerte masser med
kull og stein. Enkelte kullstriper "renner" ned i undergrumen til 40 cm dybde, og
det er brent sand i nordlig ende. Til sammen kom det ffam 24,2 1iter skjørbrent stein
ved snitting.
TOHring: Kokegrop
Funn: Funnr:  1 -Avslag av flint funnet i SØ kant (C.53745/17)

lLDSTEDEF]

På felt A var det flere ildsteder eller bunn av ildsteder, og på felt 8 var det et trofig
ildsted. ndstedene skiller seg ffa kokegropene med at de ikke inneholder like mye
skjørbrente stein, og at de vanligvis heller ikke er like dype. ndsteder blir gjeme
funnet i bosetningsområder, og ofte ime i huskonstruksjoner. hgen av ildstedene
som ble funnet under utgravningen kan settes i sammenheng med hverandre eller
med bosetning utover at noen av dem ble funnet i nærheten av kulturlaget.

§22 ndsted på felt 8 som i plan målte 77x65 cm. I overflaten var selve ildstedet
tilnæmet rundt, men ble omgitt av mørk sand som stråkte seg mot Ø og med
sanden målte strukturen 180x95 cm. Massen på overflaten av ildstedet besto av grus
og mørk sand blandet med kull og noen små skjørbrente stein, i kanten var det
tydeligere konsentrasjon av kull. Ved snitting viste profilen at ildstedet var 13 cm
dypt med buede kanter og svalst buet bum. Øverst i midten var det et kullblandet
sandlag og ut mot sidene og i bumen var det mer konsentrert kull. Det ble funnet til
sarnmen 0,5 liter skjørbrente stein etter snitting. Ildstedet er den eneste strukturen
som kan være automatisk ffedet på felt 8 og lå ikke langt fra den modeme
stolperekka.
Tolkning: ndsted?

Sj& Mulig ildsted på felt A som ligger NØ for kulturlag S 102. I plan målte
stmkturen 56x56 cm og var åltså rund, den besto av rødbrent sand med noen spetter
av mørk brun sand og kullffagmenter. En tydelig struktur men ikke tydelig
avgrenset. Ved snitting var sandlaget 6 cm dyp med slåke kanter og svakt buet
bunn, og to skjørbrente steiner ble funnet.
TOHming: Ildsted?

§J2Q Mulig ildsted som ligger SV for kokegrop S91. I plan målte strukturen 65x54
cm og var oval i formen, og besto av kull blandet med sand. Kullet ble mindre
dominerende ut mot kantene. Etter snitting viste det seg at struktuen var opp til 10
cm dyp, med unntak -av-. en rand på som går 24 cm dypt. Denne randen har annen
konsistens enn resten av strukturen og inneholdt brun sand. Selve stmkturen var
dypest på sørlig side og besto av et 3 cm tykt kullag Øverst og brun sand blandet
med kml under.
Tolkning: ndsted?

-\.*= .... _-.-~     .r-.`-.'..i          '
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SJ22 Mulig ildsted som ligger ø-NØ for kokegrop S91 og inn i kulturlaget S 102. I
plan målte strukturen 70x70 crii og var rund, og i overflaten var det et lag kull
blandet med mørk brun sand. Stru]sturen er tydelig men har utydelig avgrensing og
er mest kullholdig i midten. Ved snitting har den slake kanter og går ned i en spiss i
nordlig del som går 17 cm dypt.
Tolkning: ndsted?

KULTUF}LAG

SJQ2 Kultulag på felt A som strekker seg 19 m Ø-V og 10 m N-S. Selve
kulturlaget besto av mørk brungrå sand blandet med kullfragmenter og en del
skjørbrente stein spredt utover. Laget hadde et tydelig avgrenset område, og S for
dette et mindre tydelig område som var mindre i utstrekning. Det var ikke mulig å
se noen strukturer i sammenheng med kulturlaget utover ildsted S92 helt SV i laget.
Under opprensing ble det gjort noen funn i form av keramikk, flint og brent leire.
Ved graving av sjakta viste det seg at laget var ca 25 cm dypt, og det var særlig
Øverst at det var mørkest og mest kullholdig, nedover ble det mer sandblandet. Ca:
20 cm ned i sjakta ble det funnet et keramikkskår.
Tolkning: kultulag
Funn: Funnr: 7, 8, 13,17,19, 21, 29 -Sju skår av leirkar, der ett antakelig er

randskår. (C.53745/22)
Funnr: 35 -Ett skår funnet i sjakt i kulturlag (C.53745/23)
Funnr: 20, 26 - To ildflint (C.53745/24)
Funnr: 23, 24, 27, 28 -Sju ffagment av flint (C.53745/25)
Funnr: 15, 25 -To avslag av flint (C.53745/26)
Funnr: 6, 22 -Brent leire (C.53745/27)

NEDGF]AVNINGEF` MED UKJENT FUNKSJON

§j| Struktur som lå SV på felt A. I plan målte strukturen 73x74 cm og var
tilnæmet rund. I overflaten besto struktuen innerst av et lag med brent leire som
hadde tydelig rødbrun farge, og ytterst et lag med ubrent grå leire. Rundt strukturen
var det brent sand. Ved snitting viste det seg at det massive leirelaget ikke gikk
dypere enn 5 cm men strukturen fortsatte som brm sand 40 cm nedover med tydelig
avgrensning mot undergrunnen og hadde rette kanter og flat bunn. I det brune
sandlaget var det enkelte leireflekker og på 35 cm dybde kom det i bumen av snittet
fi.am et grått leirelag som gi]dc som en halvsirkel inn i profilveggen. I midten av
sirkelen var det et sandlag iblandet litt leire men ikke like massivt som selve
sirkelen. Dette laget var ca 3-5 cm tykt og vistes som to flekker med leire i profilen
etter ferdig snitting. Leirelaget var bunnen av strukturen men da det ble gravd enda
et stykke lenger ble d6t-^fumet steiner under. Det er vanskelig å si om steinene har
hatt noen funksjon i forhold til strukturen eller om de fantes naturlig i
undergrunnen. Det ble ikke funnet noe under steinene.
TOHming: leirebasseng?

SJ22 Struktur som lå rett NØ for S81. I plan målte strukturen 65x64 cm og var
tilnærmet rund. I plan besto den av en indre kjeme av brent leire blandet med sand
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og som var rødbrun på farg£ og som målte ca 32x32 cm. Rundt den brente leira var
det et lag med brent sand blandet. med noe kull og Nø for kjemen var det
mørkebrun sand blandet med kull. Ved snitting viste det seg at stnikturen var ca 20
cm dyp med buede kanter og lett buet bunn. Laget med brent leire blandet med sand
gikk bare ett par cm ned og under fortsatte strukturen med mørk brun sand. Men
som en lomme i den mørke sanden kom det et lag med lysere brun sand. Strukturen
var tydelig avgrenset mot undergrunne'n. Ved opprensing av overflaten ble det
funnet ett keranrikkskår og ved snitiing ble det fumet flere. Til slutt ble hele
struktuen tømt og enda flere keramikkskår kom fi-am. Det ble også funnet et
fi.agment av flint og noen klumper med brent leire.
Tolkning: usikker
Funn: Funnr:  11 -12 skår av leirkar (C.53745/3)

Funnr: 12 - 1 ffagment av flint (C.53745/4)
Funm:  10 -Brent leire (C.53745/5)

SJQQ Stmlstur like NØ for S81 og S82. I plan målte strukturen ca. 70x70 cm til    -
sammen og besto av flere små flekker som syntes å danne en stmktur. En avlang
flekk i N imeholdt brent sand og litt kull, og flekken i S imeholdt mørkebrun sand.
Ved snitting viste det seg at flekken med brent sand gikk 12 cm ned, mens den med
mørkebrun sand bare gikk ett par cm ned.
Tolkning: bunn av ildsted?

§jQ| Stm]stur like N for S 100 og ganske lik deme. I plan besto strukturen av to
flekker som sammen syntes å danne ytterkantene i en sirkel. Denne sirkelen ville i
så fåll målt 80x78 cm. Begge flekker inneholdt mørk brun sand, rødbrent sand og
kull men flekken i S er størst og tydeligst og der kan man se at den mørke sanden er
innerst og rødbrent sand og kull omslutter denne. I den andre flekken er massen mer
blandet. Mellom disse flekkene er det undergrunnssand og det er derfor en mulighet
at de ikke har hørt sammen. Ved sritting var den tydeligste flekken 13 cm dyp og
viste at den brente sanden danner bunnen av strukturen og at det er kull i kantene.
Den minste flekken gildc bare 3 cm ned.
Tolkning: bunn av ildsted?

Sj2 Stmktur SØ for S81 som målte 30x40 cm i plan og besto av grå leire som ble
omsluttet av brun sand. Profilen viste at det bare var leira som fortsatte nedover.
Struktuen var 20 cm dyp og hadde buede kanter og buet bunn.
Tolkning: usikker

Så4 Struktur SØ for S83 som i plan målte 84x50 cm og hadde dermed avlang fom.
På overflaten var deri.utydelig avgrenset men hadde brun sand som var mørkere i
midten av strukturen og som inneholdt små kullffagmenter. Ved snitting strakte den
mørke sanden seg 17 cm ned. Det ble funnet ett par skjørbrente stein under
snittingen.
Tolkning: bunn av ildsted?

®
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§j5 Struktur NØ for S84 som.i plan målte 61x59 cm og var tilnæmet rund. På
overflaten besto den av brun sand med enkelte kullffagmenter. Ved snitting viste
den seg å være ca. 17 cm dyp og utydelig, og det ble funnet en skjørbrent stein.
Tolkning: bunn av ildsted?

SJ25 Struktur Ø for S83 og veldig lik denne. I overflaten målte den 54x55 cm og
var altså rund. Den besto av grå leire o'msluttet av brun sand med spredte
leireflekker. Ved snitting viste stmkturen seg å være 38 cm-dyp der leira var
konsentrert til de 18 Øverste cm og det var en blanding av mørk og lys sand under.
Touming: usikker

$2£ Struktur NØ for S95 som i plan målte 60x60 og demed var tilnæmet rund
umtatt i NØ hvor det går en flik ut. I overflaten besto den av gråbrun sand sp6ttet
med noen mørkere flekker av mørkebrun sand. Ved snitting var stmkturen opp til
15 cm dyp med skrå kanter og tydelig dypest i N. Massen i profilen var den samme
som i plan.
Tolkning: usikker

§22 Stmktur NV for kulturlag S 102 som i plan målte 85x82 cm og var rund. I
overflaten besto den av mørk brun sand med noen kullffagmenter og 3 skjørbrente
stein, og i NØ var det noe lysere sand. Ved snitting hadde strukturen skrånende
kanter og tilnærmet flat bunn og gi]dc 35 cm dypt. Den inneholdt mørk brun sand og
7 skjørbrente steiner.
Tolkning: bunn av ildsted?

Sjz Struktur i SØ hjøme av felt A. Struktuen målte 6,75x4,95 m og var avlang i
fomen, omtrent fomiet som et stort uformelig rektangel 5x4 m med en utstikker i
Sø på 3x2,20 m. Massen i strukturen var mørk gråbrun sand med en del
kullffagmenter i. Ved opprensing ble det funnet brent leire og et par flintffagmenter.
Omtrent i midten av rektangelet lå det en ca 40x30 cm stor stein, siden det ikke
fantes stein naturlig i undergrunnen i det hele tatt ble dette spesielt lagt merke til.
Det ble lagt en 50 cm bred sja]st som gildc Ø-V æennom stmkturen og steinen ble
liggende i den ene profilveggen. Ved sritting ble det oppdaget at struktuen var opp
til 50 cm dyp, og det ble gjort funn av mer flint og brent leire, og i tillegg ble det
funnet et par keramikkskår. Struktuen hadde ganske rette kanter og flat bunn og
laget inni virket som kulturlag med gråbrun sand med noen lommer med mørkere
sand i, særlig mot bunnen. Siden struktuen viste seg å være såpass dyp og
inneholdt funn ble den SV delen gravd ut. Underveis viste det seg at det lå flere
steiner under steinen ffa overflaten. 0g det ble funnet en større bit av et leirkar
@unn og nedre del). På. ca 25 cm dyp ble det funnet en kullholdig fleldc som var
tydelig avgrenset i ø og N men mer utydelig i S og V, den målte ca 80x80 cm. Det
er uvisst om dette er snakk om et ildsted eller en muhg rotbrann. Det var ikke funn
etter noe under steinene, og denne profilen kunne vise at strukturen har vært opp til
75 cm dyp, der massen har vært ganske homogen gjennom hele struktuen, men i
bunnen og i sørlig del kan det sees et svakt mørkere lag. Strukturen er dypest mot
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midten og skråner opp mot.sørlig kant. Det ble ikke funnet stolpehull i eller ved
struktuen.
TOHming: grophus?

Funn: Funnr: 34 -Ett skår av leirkar (C.53745/7)
Funm: 32 -To skår av leirkar (C.53745/8)
Funnr: 33 -Fem ffagmenter av flint (C.53745/9)-     Funnr: 33 -Ett fragmeht av flint med konveks retusj (C.53745/10)

Funnr: 33 -Ildflint (C.53745/11)
Funnr: 31 -Brent leire (C.53745/12)

5.5.3 DATEF]lNG

Det er vanskelig å sette noen datering før resultatet av C14dateringene komm.er im.
Alle leirkarskårene er uten dekor, og de fleste skårene er så ffagmentariske at det
ikke er mulig å se hvilken form karet(ene) kan ha hatt. Det store skåret med bevart
bunn og nedre del av et kar ffa nedgravningen S87 er såpass stor at-man kan se at
karet har hatt flat bunn. Det som er spesielt med skåret er at det buer svakt inn rett
overfor bumen.

Av flinten som ble fumet er det tre ffagmenter som er blitt katalogisert som ildflint.
Ellers er det funnet to fragmenter med retusj uten at de er diagnostiske for noen
spesiell periode.

Med hjelp av metalldetektor ble det i løsmassene funnet et fi.agment ffa en
gjenstand av sølv som kan være del av en bokspenne eller bøyle av fibel? 0g en
blybarre med rektangulært tverrsnitt. Det er tidligere funnet en blybarre på gården
Bjømstad Søndre (C.52755). Denne hadde også rektangulært tverrsnitt men var
mindre og hadde sva]st tilspissede, avrundede ender, og denne ble datert til mulig
vikihgtid etter Oldeberg (fig 14, 1966).

5.5.4 NATUF}VITENSKAPELIGE PF}ØVEF]

Det ble til sammen tatt 11 prøver. Av disse var 5 kullprøver, 1 leireprøve og 5
makroprøver. Kullprøvene og 2 av makroprøvene ble vasket, tørket og veid.

5.5.5 ANALYSEF]

Av naturvitenskapelige prøver som ble analysert er det utført treartsanalyse av tre
kullprøver (se nste over kullprøver, kapittel 8.2). Kullprøvene var tatt fi.a den store

i::;dg|a|V4¥:åea:yss::'kokeffopasglogildstedikultulagsg2.Kullprøveneersendt

Det ble utført metållanalyser av de to gjenstander av Unn Plather ved
konserversingseksjonen, Uio. Hun kunne se at mulig bokhempeÆ)Øyle av fibula
(C.53745/31) var av rent sølv og at barre (C.53745/32) var av nesten rent bly og
inneholder kun en liten mengde kobber (se analysevedlegg 2 og 3).
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5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG  DISKUSJON.

Ved utgravning ble det funnet 74 strukturer, av disse ble 58 avskrevet etter snitting,
på grunn av likhet med tidligere avskrevede strukturer eller ved etterarbeidet. De 16
strukturene som så ble igjen består av  1 kokegrop,  1  kulturlag, 4 mulige ildsteder og
10 nedgravninger med ukjent funksjon. Av de 10 nedgravningene kan 5 være bunn
av ildsted,  1  kan være leirebasseng for oppbevaring av leire og 1  kan være mulig
grophus eller lignende. I sammenheng med kulturlaget S102, i den store
nedgravningen S87 og i liten nedgravning S82 ble det funnet keramikkskår,
flintfragmenter og brent leire. Ellers ble det med metalldetektor funnet et fragment
av en stenstand av sølv, kanskje en mulig bokspenne eller bøyle til fibula, og en
avlang blybarre med rektangulært tverrsnitt.

Av aktivitetsområder på utgravningsfelt A er kulturlaget det tydeligste. Dette er på
grunn av funn av keramikkskår, flint (bla ildflint og brent flint) og brent leire, som
lå spredt utover kulturlagsområdet. Ved gravning av sjakt i den mørkeste delen ble
det slått fast at laget gikk ned til 25 cm dybde, og det ble funnet keramikk på 20 cm
dybde. Det var ikke mulig å se noen form for strukturer i kulturlaget, annet enn et
mulig ildsted (S92) som lå i NV kant. Ikke langt fra dette ildstedet lå kokegrop S91.

For seg selv i SØ hjøme av felt A kom den store nedgravningen S87 fram. Den var
avlang -4,95x6,75 m og orientert SØ-NV. Formen var ikke jevn, den ble smalere i
NV, og den hadde flere mindre utvekster. Ved snitting ble det påvist at strukturen
hadde ganske rette kanter og flat bunn, men var likevel dypere i NV enn i midten.
Under snitting ble det funnet en mulig struktur i V-NV del på 20 cm dybde som
besto av noe kull og som kanskje kan tolkes som et ildsted. Det ble funnet
keramikkskår, flint (bla ildflint og brent flint) og brent leire i nedgravningen. Form
og masse i nedgravningen kan vise til likheter med grophus fra neolittikum eller
bronsealder (Bj6rhem & Såfvestad  1989), men da gjenstandsmaterialet er lite
diagnostisk er det umulig å slå fast.

Fig. 2: S87. Mulig grophus?
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Flere av nedgravningene med ukjent funksjon inneholder brent eller ubrent leire.
Leire finnes ikke naturlig i under.grunnen, i hvert fåll ikke så der vi fikk avdekket,
og må være bralst til stedet med et mål for Øye. S81 er den største og mest
interessante stm]sturen av disse og kan mungens tolkes som en grop til oppbevaring
av leire. Stmkturen har visse likheter med leirebasseng funnet på Augland,
Kristiansand datert til romertid (Rolfsen 1980). Likhetene er at begge steder er det
funnet struktuer med ren, massiv leire' som er gravd ned i bakken. Men S81 er•rnindre i størrelse og man8ler fordypninger dannet av- stokker som ble funnet i  .

leirebassengene på Augland. S811igger i sammenheng med nedgravningen S82 der
det ble funnet 12 keramildcskår som kommer ffa samme kar.

I henhold til prosjektplanen var det estimert med 75 strukturer og vi fant 74. På felt
8 var vi plaget av dårlig drenering og brukte en del tid på å rense ffam feltet med ca
40 stolpehull og flere andre nedgravninger. Det var forventet at det kunne bn funnet
et langhus her, men ved snitting viste det seg at stolpehullene og nedgravningene
var av nyere dato og de ble derfor avskrevet. Den eneste strukturen.som ble igjen på
felt 8 var et ildsted. På felt A ble det fumet 22 strukturer, derav 7 ble avskrevet.
Her gildc undersøkelsen stort sett ut på å snitte og dokumentere stmkturene.

6. KONKLUSJON

Det ble utført utgravning ved flateavdekking på Heimveien 6, Bj ømstad Søndre
(2047/9,24) i Sarpsborg kommune. Ved undersøkelsen ble det funnet en kokegrop,
flere ildsteder eller bunn av ildsteder, et kulturlag og flere nedgravninger med
ukjent funksjon. I sammenheng med kulturlaget og flere av nedgravningene ble det
funnet flint, keramikkskår og brent leire. Det er tydelig at det har vært forhistorisk
bosetningsaktivitet på området i en eller flere perioder. Fum og strukturer antyder

E:eseåÆeo=ågtetv=esliå:g¥g:å:e:edrdne;yoåålgduetj:T4åfå::e=ångednaerg:teåeffer
tidligere vært utført utgravninger på Bjømstad, og sett i sammenheng med disse har
funn og dateringer stor verdi ved vurdering av området som helhet.
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8.1. STRUKTURLISTE

01/225

Str- Type Kontek Form Dimensjon (m) Dybde Tolkning Element/ Kom.
nr- st (m) fyll

S20 - avskrevet utgår
S21 avskrevet utgår
S22 - avskrevet utgår
S23 - avskrevet utgår
S24 avskrevet utgår
S25 - avskrevet utgår
S26 - avskrevet utgår    _
S27 - avskrevet utgår     ..-
S28 - avskrevet utgår
S29 Ildsted F]und 0,77xO,65 0,13 lldsted? 0,51skjørbrentstein

S30 - avskrevet utgår
S31 - avskrevet utgår
S32 - avskrevet utgår
S33 - avskrevet utgår
S34 - avskrevet utgår
S35 - avskrevet utgår
S36 - avskrevet utgår
S37 - avskrevet utgår
S38 - avskrevet utgår
S39 - avskrevet utgår
S40 - avskrevet utgår
S41 - avskrevet utgår
S42 - avskrevet utgår
S43 - avskrevet utgår
S44 _ avskrevet utgår
S45 - avskrevet utgår
S46 - avskrevet utgår
S47 - avskrevet utgår
S48 - avskrevet utgår
S49 - avskrevet utgår
S50 - avskrevet utgår
S51 - avskrevet utgår
S52 - avskrevet utgår
S53 - avskrevet utgår
S54 -

_ avskrevet utgår
S55 - avskrevet utgår
S56 _ avskrevet utgår
S57 - avskrevet utgår
S58 - avskrevet utgår
S59 - avskrevet utgår
S60 - avskrevet utgår
S61 - avskrevet utgår
S62 - avskrevet utgår

•   ¥~=.= ..., _-  .
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S63 - avskrevet utgår
S64 - avskrevet utgår
S65 - avskrevet utgår
S66 - avskrevet utgår
S67 - avskrevet utgår
S68 - avskrevet utgår
S69 - avskrevet utgår
S70 - avskrevet utgår
S71 - avskrevet utgår
S72 - avskrevet utgår
S73 - avskrevet utgår
S80 - avskrevet utgår
S81 Nedgravning F]und 0,73xO,74 0,43 Ieirebasseng? brent 09ubrentleire

S82 Nedgravning Ftund 0,55xO,62 0,20 usikker brent leire,funnav-`.keramikk

S83 Nedgravning - Oval 0,30xO,40 0,20 usikker - [eire
S84 Nedgravning Avlang 0,84xO,50 0,17 bunn avildsted? 1  skjørbrentstein

S85 Nedgravning F]und 0,61 xO,59 0,17 bunn avildsted? 1  skjørbrentstein

S86 - avskrevet utgår
S87 Nedgravning Avlang 6,75x4,95 0,75 grophus? 121skjørbrentsteinikvartdel ildsted 103.funnavflint,keramikk09brentleire

S88 Ildsted F]und 0,56xO,56 0,03 bunn avildsted? 2 skjørbrentestein brent sand

S89 - avskrevet utgår
S90 lldsted F]und 0,65xO,54 0,07 Ildsted? kull ogsand

S91 Kokegrop Flund 2,10x2,30 0,27 kokegrop 24,2 1skjørbrentestein funn avflintbiti        .overflaten

S92 lldsted - F]und 0,70xO,70 0,17 ildsted? -

S93 Nedgravning Flund 0,85xO,82 0,35 bunn avildsted? 7 skjørbrentestein

S94 - avskrevet utgår
S95 Nedgravning F]und 0,54xO,55 0,38 usikker mørk sandmedleire

S96 Ildsted - Ftund 0,60xO,60 0,15 usikker -
S97 - Avskrevet Utgår
S98 - + Avskrevet Utgår
S99 - Avskrevet Utgår
S100 Nedgravning Rund 0,80xO,70 0,02 bunn avildsted? kull ogbrentsand

S101 Nedgravning F]und 0,80xO,78 0,13 bunn avildsted? kull ogbrentsand

S102 Kulturlag Avlangt 19x7,30 0,25 kulturlag Skjørbrentsteinihelela8et funn avkeramikk,flinog

`  1» *= .... _- .<.    :f =:   :-_=
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brent leire
S103 lldsted i S87 - Rund 0,-80xO,84 - lldsted? - kull

8.2. FUNN 0G PRøVEFI

Funnliste

C-nr Fum-nr® Kontekst/struktur Gjenstand(er) St.mål Materiale Kommentar

C.53745/3 F11 Nedgravning,S82 12 1eirkarskår 4,8 Keranrikk

C.53745/4 F12 Nedgravning, Fragment av ffint
S82 flint

C.53745/5 F10 Nedgravning,S82 Brent leire Leire

C.53745/7 F34 Nedgravning,S87 Leirkarskår 8,0 Keramikk Fra bunn ognedredel

C.53745/8 F32 Nedgravning,S87 To leirkarskår 1,7 Keranrikk

C.53745/9 F33 Nedgravning, Fem ffagment Flint 1 brent
S87 av flint

C.53745/10 F33 Nedgravring, Fragment av 2,5 Flint Med grov
S87 flint retusj , brent

C.53745/11 F33 Nedgravning,S87 ndfHnt 2,7 Funt

C.53745/12 F31 Nedgravning,S87 Brent leire hire

C.53745/17 F1 Kokegrop' Avslag av  . 3,0 Flint
S91 flint

C.53745/22 F 7,8,13 Kultulag, Sju 2,2 Keranrikk 1 skår ffa
17,19,21,29 S102 leirkarskår hank? 1randskår? 1skårmedpimpstein?

C.53745/23 F35 Sjåktikulturlag,S103 hirkarskår 3,8 Keranrikk

C.53745/24 F 20,26 Kulturlag,S102 To ildflint 5,9 Flint

C.53745/25 F 23'24' Kultula8, Sju fiagment Flint 2 brent
27,28 S102 av flint

C.53745/26 F 15,25 Kulturlag, To avslag av 2,7 ffint 1 brent
S102 flint

c53n4S/2:] F 6,22 Kultulag'S102 Brent leire IJeire

-         -,*>,-€ ...,  _S.
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C.53745/28 F2 Fumet_i åpensjaktøfor..utgravdområde Leirkarskår 2,0 Keranrikk Randskår

C.53745/29 F37 Fumet i åpensjaktNforutgravdområde Flekke 4,4 Flint Distralffagmentmedmuligbruksretusj

C.53745/30 F37 Fumet i åpen Fragment av 2,2 ffint Finstilt
sjåktNforut8ravdområde flint retusj påbeggekanter'vendthversinvei

C.53745/31 F38 Fumet avmetalldetektor Balre 12,4 Bly Rektangulærttverrsnitt

C.53745/32 F36 Fumet av BokspemeÆ)Ø 2,0 Sølv Dekorert
metåndetektor yle av fibula? med linjerogprikkerSomergravertim.Muligmonogram„M„

Liste over prøver

Prøvelnr. C-nr. NTNULab.nr. Kontekst Gram Treslag Kommentar C14

K1 C.53745/18 Kokegrop,S91 10,1 Betula (bjørk) Kullprøve X

K2 C.53745/19 Kokegrop'S91 1,1 Kullprøve

K3 C.53745/16 lldsted?, S90 1,5 Kullprøve
K4 C.53745/20 lldsted?  i 2,1 Betu]a (bjørk),  Fraxinus Kullprøve X

kulturlag, S92 (ask), Querus (eik),Corylus(hassle)

K5 C.53745/13 Nedgravning,S87 1,3 Betula (bjørk) Kullprøve X

K6 C.53745/14 Nedgravning,S87 0,2 Kullprøve

K7 C.53745/21 lldsted?,S101 14,8 Kullprøve

K8 C.53745/1 lldsted?, S29 13,7 Kullprøve
K9 C.53745/6 Nedgravning,S82 2231 Makroprøve

` `~.-3.   `.,5.                .--.:f.--.-:t.-€-           '
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K10 C.53745/2 Ngdgravning,S81`. 956,7 Leireprøve

K11 C.53745/15 Nedgravning,S87 3492 Makroprøve

8.3. TEGNINGER

Tegningnr. Kontekst Motiv Målestokk Tegnet av
1 Ildsted?, S29 Plan og profil 1:20 Lotte EigelandaÆ)

2 Leirebasseng?,S81 Plan og profil 1:10 IÆ

3 Nedgravning, S 82 Plan og profil 1:20 h8er M.Eg8en(IME)

4 Nedgravring, S 83 Plan og profil 1:20 IÆ
5 Bunn av ildsted?, Plan og profil 1:20 Marit

S84 JohanssonOvlJ)

6 Bunn av ildsted?,S85 Plan og profil 1:20 M

7 Grophus?, S87 Plan 1:20 M
8 fflophus?, S87 Profil 1:20 M08IM
9 ndsted?, S88 Plan og profil 1:20 M
10 ndsted?, S90 Plan og profil 1:10 I.E
11 Kokegrop, S91 Plan og profil 1:20 M
12 ndsted?, S92 Plan og profil 1:20 IÆ
13 Bunn av ildsted?,S93 Plan og profil 1:20 LE

14 Nedgravning, S95 Plan og profil 1:20 lÆ
15 Nedgravring, S96 Plan og profil 1:20 Im
16 Bum av ildsted?,S100 Plan og profil 1:20 M
17 Bum av ildsted?,S101 Plan og profil 1:20 M
18 Kulturlag, S 102 Plan 1:50 M
19 Kultulag, S 102 Profil 1:20 M
20 ndsted? i S87 Plan og profil 1:20 I.E
21 Felt A Plan (2 ark) 1:100 mÆ
22 Felt 8 Plan 1:100 Im

-  ,-<f= .... _- -
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8.5. FOTOLISTE.

Fotoliste, Negativnr. Cf. 29249-29253

Cf:29249

01/225

Film 1Bildenr. Motiv F}etning mot Fotograf

36 lD-bilde lnger M.  Eggen  (lME)
35 Arbeidsbilde, felt 8 SV lME
34 Samme V lME
33 Felt A før avdekking N 'ME
32 Felt 8 under avdekking SØ IME

31 Marit med pinnsvin S lME
30 Samme S lME.

29 Felt 8 etter avdekking V-SV IME
28 Samme V IME
27 Samme V IME
26 Samme V lME
25 Samme V IME
24 Felt A under avdekking NØ lME
23 Samme NV lME
22 Arbeidsbilde, felt A N-NØ lME
21 Samme NØ lME
20 S 81, leirebasseng?, plan V Lotte Eigeland (LE)
19 S 91, kokegrop,  plan V Marit Johansson (MJ)
18 Utgår
17 S 82, nedgravning, plan V lME
16 S 81, leirebasseng?, plan 35 cm V LE
15 Samme V LE
14 S 82,  nedgravning,  profil V lME
13 S 81, leirebasseng?, plan 53 cm V LE
12 S 91, kokegrop, skiørbrent stein V MJ
11 Samme,  profil V MJ
10 S 81, Ieirebasseng?, profil V LE
09 S 90, ildsted?, plan V LE
08 S 85, nedgravning, plan V MJ
07 S 90, ildsted?, profil V LE
06 S 85,  nedgravning,  profil V MJ
05 Utgår
04 S 84, nedgravning, plan V MJ
03 S 96, nedgravning, plan V lME
02 Utgår
01 S 96, nedgravning,  profil V lME

_  <=*=.   `. ' _- .
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Cf.29250

01/225

Film 2Bildenr. Motiv F}etning mot Fotograf

36 lD-bilde IME

35 S 95, nedqravnng,  plan V LE
34 S 84, nedgravnng,  profil V MJ
33 Utgår                                         ,
32 S 95, nedgravnng,  profil V LE
31 S 83, nedgravnn8,  plan V LE
30 S 84, nedgravnn8,  profil V MJ
29 S 83, nedgravnng,  profil V LE
28 S  100,  nedgravning, plan V MJ
27 Samme,  profil V MJ
26 S 93, nedgravning,  plan V LE
25 Felt 8 etter regnskyll SØ lME
24 Samme NØ lME
23 Arbeidsbilde Ø. lME
22 Samme Ø lME'

21 Samme N lME
20 S 101,  nedgravning, plan SV MJ
19 S 93, nedgravning,  profil V LE
18 S  101,  nedgravning,  profil SV MJ
17 Utgår
16 S 82, nedgravning,  keramikk in V IME

situ
15 S 88, nedgravning,  plan V MJ
14 Utgår
13 S 88, nedgravning,  profil V MJ
12 S 92, ildsted, plan V LE
11 Utgår
10 S 92, ildsted, profil V LE
09 Utgår
08 Utgår
07 Utgår
06 S 87, grophus?,plan NV MJ
05 Samme S MJ
04 Samme N MJ
03 Samme Ø MJ
02 Lotte og lnger NØ MJ
01 S 87, grophus?, stein i struktur N MJ

Cf.29251
Film 3Bildenr. Motiv F}etning mot Fotograf

36 ID-bilde MJ
35 Arbeidsbilde,  Lotte og lnger V MJ
34 Utgår
33 Felt 8, oversikt V lME
32 Samme V lME
31 Samme V lME
30 Samme NV lME
29 Samme N IME

-+*-.... '-±-               .--   :f ::  :=-
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28 Samme          _ _ N lME

27 Samme Ø lME

26 Samme Ø lME

25 Samme Ø IME

24 Marit og Lotte V lME

23 Utgår
22 Utgår
21 Utgår
20 Utgår
19 Utgår
18 Utgår
17 Utgår
16 Utgår
15 Utgår
14 Utgår
13 Felt 8, oversikt S lME

12 Utgår
11 Utgår
10 Utgår
09 Utgår
08 Utgår
07 Utgår
06 Utgår
05 Utgår
04 Utgår
03 Utgår
02 Utgår
01 Utgår

Cf.29252
Film 4Bildenr. Motiv Retning mot Fotograf

36 lD-bilde IME
35 Utgår
34 Utgår
33 Utgår
32 Utgår
31 Utgår
30 Utgår
29 Utgår
28 Utgår
27 Utgår
26 Utgår
25 Utgår      .   ..
24 Utgår
23 Utgår
22 Utgår
21 Utgår
20 Utgår
19 Utgår
18 S 29,  ildsted, plan V LE

i..:.;_.:::r..:.-=           ..
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17 Utgår
16 Utgår
15 Utgår
14 S 29,  ildsted, profil V LE
13 Utgår
12 Utgår
11 Utgår
10 Utqår
09 Utgår
08 Utgår
07 Utgår
06 Utgår
05 S 87, arbeidsbilde NØ lME

04 Samme Ø lME

03 Samme NØ lME

02 Samme Ø lME
01 Samme V lME

Cf.29253
Fi[m 5Bildenr. Motiv Retning mot Fotograf

36 lD-bilde
35 S 87, grophus?, sjakt NØ LE
34 Arbeidsbilde S LE
33 S 87, grophus?, siakt S LE
32 Samme S LE
31 Samme S LE
30 Samme S LE
29 Samme S LE
28 Samme S LE
27 Samme S LE
26 Samme,  Lotte med keramikk Ø IME
25 Samme, ildsted V LE
24 Samme Ø LE
23 Samme Ø lME
22 Samme N lME
21 Samme S lME
20 Samme, "halvsirkel" i struktur S IME
19 Samme N IME
18 Samme, steiner i midten N IME
17 S  102,  kulturlag,  plan S MJ
16 Samme SØ MJ
15 Samme SV MJ
14 Samme Ø MJ
13 S 87, grophus??, lag i struktur Ø IME

12 Samme SØ lME
11 Samme, flekk under stein Ø IME

10 Samme, profil 2 SØ MJ
09 Arbeidsbilde N lME
08 Samme V lME
07 Utgår V lME
06 S  102,  kulturlag,  profil  i sjakt V LE
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05 Samme V LE
04 Arbeidslaget-~      ` N IME

8.6. ANALYSEF}

1. Treartsanalyser ved Helge hgens Høeg .
2: Metållprøve av gjenstand av sølv (C.53745/31) foretatt av Unn Plather ved
konserveringsseksjonen
3: Metallprøve av blybarre (C.53745/32) foretatt av Unn Plather ved
konserveringsseksjonen

8.7. KART

1. Utsnitt av ØK-kart: CR031-5-3,1 :5000, der utgravningsområdet-er markert med
skraverte felt.
2. Reguleringskaft , 1 : 1000, der utgravningsoinrådet er markert med skraverte felt.
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=`F:=r:   P?. kr.aftige re£ipygeTe !nneværende uke har skapt litt problemer for
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feltarbeidet på Bjømstad.

inger Eggen håper på bedre vær neste uke.  Da skal feltarbeidet på Bjørnstad
være ferdig.

Opstad

Pnång,påpasdtiedrvt::ns,jåå,:!;#jå:d=TennegreT::dT:ti:#ii:3ekno=å:k#ee#o.
Fiateavdekningen i dette området er nå ferdig.

Feitieder Øystein  Dahle oppiyser at det er funnet kokegroper på  begge
feltene,  noe flintavslag og spor etter stolpehull.

Det skai nå tas en del prøvestikk i skogen ovenfor det ene jordet der
avsjaktingen nå er ferdig.

Det skal skje i et lite skogholt som  ligger på et nivå der man  kanskje vii finne
steinalderspor.

De arkeoiogiske forundersøkeisene på opstad skal også være avsiuttet innen
utgangen av neste uke.

ffi Tios en venn om denne saken            Æb skriv ut denne siden
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