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1. Innledning

1 tidsrommet 17.06 - 14.08 2003 ble det utført arkeologiske forundersøkelser ved

Universitetets kulturhistoriske museer (heretter kalt UKM) i forbindelse med planlagt ny

motorvei (E18), Langåker -Bommestad (figur 1).

Figur  1 Traseen Langåker - Bommestad.

Undersøkelsen gj aldt veitrase,

trafikkmaskiner, overvannsanlegg,

massedeponier, riggområder, samt ny

hovedvannledning gj ennom området.

Følgende gårder ble berørt av den

arkeologiske åktiviteten: Nordby

2008/129, Bommestad 2030/2,5, Seierstad

søndre 2035/1, 2035/3, 2035/4, Seierstad

øs,ne2ffrl/1,2ff3H12,3,2!fJi3;]n,R>,9,

2037/10, Rødbøl 2040/1, 2040/2, 2040/5,

2040/7, Ringdal vestre 2041/1, 2041/2,

2041/6, 2041/7, 2041/9,18,21, 2041/25,

Ringdal Østre 2042/4, 2042/5, Lie

2046/3 8, 2046/37, Larvik kommune,

Vestfold. Solberg nedre 155/12,155/18,

Sandefjordkommune,Vestfold.
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2. Bakgrunn for undersøkelsen

Statens vegvesen, Vestfold vegkontor,1a ut Hovedplan for E18, Langåker -Bommestad til

offentlig ettersyn 8. november -1. desember 1988. Det daværende Universitetets

Oldsaksamling foretok en vurdering av forslaget i brev av 28. februar 1989, hvor museet

motsatte seg trasevalget. Høsten samme år, 23. oktober til 3. november, ble det foretatt en

registrering på 25 meter på hver side av den foreslåtte midtlinjen hvor det ble registrert ulike
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typer automatisk fredete kulturminner. Etter at Vestfold vegkontor og Oldsaksamlingen

diskuterte endringsforslag for traseen, aksepterte Oldsaksamlingen i brev av 23. januar 1990,

altemativene 18 og C. Etter at planen var behandlet i kommunen ble saken oversendt

Vegdirektoratet. I brev av 25. oktober 1991 ble hovedplanen endelig godkjent.

Vestfold fylkeskommune ber i brev av 25. juni 1999 til Statens vegvesen om at det

gjennomføres nye arkeologiske registreringer seinsommer/høsten 1999, i forkant av

utarbeidelse av ny reguleringsplan. Dette fordi Oldsaksamlingens registreringer ikke var ment

å være altomfattende, noe som kommer til uttrykk i Oldsaksamlingens brev av 28. februar

1989. En registrering ble foretatt høsten 1999 (27. september -22. oktober 1999) innenfor

planområdet, jfr. rapport av Ricard Woolley (1999). Fylkeskommunen registrerte, i fom av

sjakting og prøvestikking, innenfor et belte med en bredde på omkring 40 m, hvilket kun

tilsvarer selve veibanen. Dessuten ble deler av traseen ikke gjenstand for registrering. Dette

gj elder spesielt skogsområdene.

I brev av 17. oktober 2001 anbefaler Vestfold fylkeskommune at det blir gitt dispensasjon for

de automatisk fredete kultuminnene som ligger i traseen for ny E18, strekringen Langåker -

Bommestad, forutsatt at det foretas nødvendige arkeologiske undersøkelser for å sikre

kildeverdien av kultuminnene som vil gå tapt på grunn av tiltaket.

1. november 2001 foretok representanter fra Riksantikvaren, Vestfold fylkeskommune,

Statens vegvesen, Aust-Agder vegkontor og Universitetets kulturhistoriske museer (UKM) en

felles befaring. UKM ga da uttrykk for at det var vanskelig ut fra fylkeskoinmunens

registreringer og framlagte dokumentasjon i brev av 17. oktober å uttale seg om omfanget av

arkeologiske undersøkelser i forbindelse med planlagt trase for E18. Dette skyldes blant annet

at påviste boplassområder ikke er avgrenset, samt at deler av traseen ikke var registrert. De

nye plankartene som ble utdelt på befaringen viste også at plangrensene var forandret og

utvidet siden registreringen i 1999. Arbeidsområdet på den nåværende planen er ca 100-125

meter bredt i gjennomsnitt, og dessuten er store områder avsatt til veikryss, veiomlegginger,

rasteplasser, overvannsanlegg, massedeponier og riggområder. I løpet av befaring av traseen

ble det derfor klart at undersøkelsesplikten i henhold til kulturminnelovens § 9 ikke var

oppfylt. Det ble foreslått at UKM, Oldsaksamlingen, skulle gjennomføre de nødvendige

tilleggsregistreringene våren 2002. Riksantikvaren og Vestfold fylkeskommune aksepterte en

slik løsning.
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Statens vegvesen uttrykte ønske om å få vedtatt planen i løpet av februar 2002, med det

fomål å planlegge oppstart av anleggsarbeidet i løpet av 2003. Derforsatte UKM i gang

prosjektforberedende arbeid i fom av en befaring av traseen 3-4 januar 2002 ved Kathrine

Stene og Jes Martens. Under våren 2002 oppsto det imidlertid usikkerhet om finansieringen

av veien og Statens Vegvesen måtte meddele at prosjektet måtte skyves ut. Ved møte med

Statens Vegvesen 11. desember 2002 kunne det  meddeles at finansieringen nå var klar og at

en Ønsket å starte opp i august 2003. I et brev fra Statens Vegvesen av 7. januar 2003 bestilles

et §  10 vedtak om arkeologiske undersøkelser av traseen Langåker-Bommestad. På grunn av

det korte varsel er det ikke mulig på forhånd å foreta de nødvendige tilleggsregistreringene i

henhold til det kulturminneloven krever i slike saker. UKM må derfor foreta de nødvendige

tilleggsregistreringene i innledningen av feltarbeidet.

I et nytt brev av 26. februar 2003 meddeles det overfor UKM at finansieringen likevel ikke er

klar, og at utbyggingen skyves ut på ubestemmelig tid. Statens vegvesen ønsker likevel at

registreringene skal gjøres ferdig da det var forventet at hovedvannledningen skulle legges om

i løpet av vinteren 2003/2004.

Den 3. mars 2003 meddelte Statens vegvesen at plassering av bomstasjon var vedtatt. Av

hensyn til finansiering var det viktig å oppføre den fort, og UKM måtte registrere meget tidlig

på året og med kort varsel. 24. -28.03 2003 ble det av UKM (se rapport av Grindkåsa 2003)

foretatt registreringer av de første 800 meteme av traseen.

Fomålet for undersøkelsene som omhandles av denne rapporten var å foreta arkeologiske

forundersøkelser på den resterende delen av traseen. Registreringen av hovedtraseen ble

startet opp 17.06.03 på grunn av et Ønske om å bli tidlig ferdig, for å gjøre videre

undersøkelser i den delen av traseen  som skulle berøres av omleggingen av ny

hovedvannledning. I løpet av august ble det klart at vannledningen ikke skulle legges om

vinteren 2003/20041ikevel, og sjakting i uhøstet kom ble derfor avbrutt mens

utmarksregistreringene i skogsområdene kunne forskyves til oktober.
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3. Deltakere

De første to ukene ble det kun benyttet en gravemaskin, mens to maskiner ble benyttet fra

23.06.03. Tabell 1 viser de ulike deltakeme på feltarbeidet.

Navn Stilling Dato

Jes Martens Prosjektleder 11.06,17.06, 27.06, 30.06,11.07, 23.07, 01.08,

06.08 ,14.08 (befaringer)

Lars Erik Gjerpe ProsjektlederE-18nord 27.06, 09.07, 30.07 (befaringer)

Christian L. Rødsrud Feltleder 1 11.06,17.06-08.08,12-14.08, 06.10-9.10

Vibeke Martens Feltleder I (middelalder) 07.07,15.07, 06.10-9.10 (6 dagsverk)

Magne Samdal Feltleder I (innmåling) Diverse enkelttimer -til sammen: 11,5 dagsverk

Helge lrgens Høeg Botaniker 02.07, 08.10 (befaring og uttak av pollenprøver)

Ole lvar Birkelund Feltleder 11 19.06-08.08

Jan Berge Feltassistent 30.06-08.08

Carina Julo Feltassistent 30.06-08.08

Emst Karlsen Gravemaskinfører 17.06-11-07, 05.08-08.08

Kjetil Eskedal Gravemaskinfører (l ærling) 23.07-08.08

Anders Martin Malum Gravemaskinfører 14.07-23.07

Tommy Ekelund Ditlefsen Gravemaskinfører 24.07

Lars Willy Moland Gravemaskinfører 25.07

Rune Trøen Gravemaskinfører (lærling) 28.07-04.08

Tabell 1 Deltakere og tidsrom under forundersøkelsene

Utover disse mannskapene har også følgende personer fra Statens Vegvesen, Vestfold stått til

rådighet: Geir Magne BØ, Steinar Langås og Olav Lervik. Disse hjulpet til med praktiske

problemer og oppstikking av traseen. En steinalderundersøkelse ble foretatt parallelt med

denne undersøkelsen, og en egen rapport for denne foreligger ved Per Person.

4. Værforhold
Været har gjennom hele perioden vært typisk sommerlig, og variert fra ganske kaldt og skyet i

begynnelsen, til varmt og solrikt i den senere delen av feltarbeidet. Generelt var den siste

delen av perioden preget av varmt og tørt vær. Med jevne mellomrom har det vært regnbyger

og/eller kraftige skybrudd. Problemer av væmessig art har bestått av enkelte dager med

kraftig regn som har Ødelagt for tegning og opprensing av strukturer. Vame dager har også

medført så kraftig opptørking at noen strukturer har vært vanskelige å avgrense.
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5. Problemstilling og metodikk

5.1  Problemstilling og sE[1sningsområder
Raet utgjør et kjemeområde i de Østnorske jordbruksbygdene. Det understrekes av fordelingen

av fomminner, primært gravplasser, og stednavn viser at dette har røtter langt tilbake. Likevel

er det ganske lite som er undersøkt på Vestfoldraet. Senere års undersøkelser har frembrakt en

del ny informasjon om fortidig bebyggelseshistorie, men det er likevel fremdeles et lite belyst

aspekt av forhistorien på Østlandet. Et mål vil være å se bebyggelsen i sin helhet, bestående

av alt fra gårder, dyrkningsområder, gravplasser, kult/seremoniplasser, veier, grenser og

utmark. Nettopp et slikt helhetssyn har også vært i fokus i den europeiske arkeologien i det

siste tiåret så vel teoretisk som utgravningsmessig. Det er derfor viktig å undersøke alle deler

av traseen og ikke nøye seg med det utvalg som det fra tidligere er kjent kulturininner som

f.eks. graver. For prosjektet er følgende satsningsområder skissert opp:

1: Den forhistoriske jordbruksbebyggelsen. Avdekke nye bebyggelsesspor og belyse

organiseringen og avgrensningen i tid og rom.

2: Middelalderens landbebyggelse. Undersøke landbebyggelsen i de sentrale j ordbruksstrøk

i middelalder fremfor de tradisjonelle fokusområdene kirker og byer.

3: Jordbrukslandskapet. Belyse den historiske utviklingen av dyrkning i området. I dette

området er landskapsutviklingen i høy grad menneskeskapt, og det har vært et mål å finne

steder som i høy grad kan belyse dette.

4: Det kultiske landskap. Sette de kjente gravminnene inn i en sammenheng med bebyggelse

og eventuelt tilknyttede aktiviteter og kulturlandskap. I den forbindelse vil undersøkelse av

våtmarksområder som sj elden undersøkes annet enn ved tilfeldigheter prioriteres.

Med disse satsningsområdene fremgår det hvorfor undersøkelsene har tatt sikte på å

undersøke andre typer områder enn de som tradisjonelt undersøkes. Dette gjelder områder

som skog myr og skrånende terreng. Det blir her tatt sikte på å avdekke eventuelle mindre

kjente kategorier av fomminner. Slike marginalområder kan også skjule spesielt godt bevarte

fomminner da de ikke i samme grad som dyrket mark blir offer for det modeme jordbrukets

Ødeleggelser.
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5.2 Metodikk
Forundersøkelsene fant sted i dyrket mark, og metoden var maskinell sjåkting fordi dette

regnes som den mest kostnadseffektive måten å få et innblikk i hva som skjuler seg under

markoverflaten. Sjakter med en bredde på 2-3 meter ble gravd med 12 meters mellomrom for

å påvise og avgrense spor etter eventuelle forhistoriske jordbruksboplasser og åktiviteter

knyttet til disse. Sjaktene ble lagt over hele det dyrkede oinrådet, for å avdekke et større

sammenhengende område, men også for å dekke over oinråder man tradisjonelt ikke ville

undersøkt eller nøyd seg med visse deler av jordet.

Sjaktene ble renset med krafse, og avdekkede strukturer ble renset frem. med graveskje for å

få en klar avgrensning. De ble deretter merket med en spiker og gitt ett  struktur nummer.

Strukturene ble gitt nummer fortløpende, for heller å avskrives ved næmere undersøkelser og

opprensning etter at sj aktingen var ferdig. Der hvor det var vanskelig å bestemme funksjonene

til anlegg som bare delvis var  avdekket, ble sjakten utvidet og anlegget avgrenset.

Funn av strukturer i sjaktene ble dokumentert ved hjelp av innmåling med totalstasjon,

tegning, fotografering og i noen tilfeller snitting og prøvetakning til datering av strukturene.

Funn av gjenstander ble innmålt og tatt med til katalogisering.

6. Landskapet - Funn og fornminner
Det landskapet den planlagte E18 skjærer i gjennom er preget av grunnfjell, istid-og

havavsetninger.

6.1  Landskapshistorien
Rett etter istiden var hele området dekket av hav. Det høyeste punktet innenfor

reguleringsplanen, Danebuåsen dukker først opp av havet for omkring 9000 år siden, dvs. på

overgangen til mellommesolittikum. Omkring 6000 f. Kr.f.  ligger havoverflaten på rundt 60

moh. Raryggen, som begynner å dukke frem av havet rundt 6500 f.Kr., blottlegges som en

sammenhengende flat og lav, landtange i et Øyhav. Etter 6000 f. Kr.f. bremser landhevingen

noe opp. På overgangen til senmesolittkum 500 år senere ligger havet på 55 moh. for siden i

løpet av denne perioden å falle til rundt 40 moh. Demed forandres landskapet gradvis,

småøyene samles i større Øyer, sund og viker forsvinner.
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IIØpetavneolittikum(4000-1800f.Fh.f.)fallerhavetytterligeretil20moh.Demederbare

enkelte områder langs Lågen og mellom Seierstad søndre og Seierstad østre fortsatt under

vann. Disse ormåder tørrlegges i løpet av bronsealderen og den eldste jemalderen. Rundt

Kristi fødsel er forholdet mellom vann og land i oinrådet stort sett som det er i dag, bortsett

fra at Lågen på denne tiden fortsatt kan ha vært en havam helt opp til Bommestad.

5.2 Landskapet i dag og tidligere registrerte fornminner
1 denne beskrivelse følges veien fra nord mot sør, årsaken til at de første meter markeres med

nrinus er at disse 900m er lagt til etter planen opprinnelig ble fremlagt. I parentes henvises det

til fylkeskommunene tidligere inndeling av feltene (Woolley 1999), slik at denne rapporten

kan leses parallelt. En rekke synlige kulturrninner er registrert i området for veitraseen, og i

tillegg er det kommet inn en rekke løsfunn O.fr. 0ldsaksamlingens hovedkatalog). Sigurd

Grieg (1943:28) betegner strekningen på Raet mellom Stokke og Lågen som: "en

s ammenhengende hedensk kirkegård".

+900m-+200m Solberg nedre (fylkeskommunens felt A)

Ved det nordlige startpunkt på Elgesem befinner trass6en seg på Raets rygg. Området er en

jevn, dyrket slette som kun avbrytes av en tversgående nedgravd vei ved +750 samt en mindre

trebeplantning mellom +50m og Om. Fra fylkeskoinmunens registrering ses at undergrunnen

består av grus og sand. Anleggsområdets bredde er her mellom 90 og 110m, inklusiv den

eksisterende veibane i E18 som skal inngå som Østre spor i den nye motorveien. Fra -25m og

sør over blir området gradvis bredere opp til 220m på grunn av et veikryss. Høyden over

havet ligger på mellom 70-80 moh.

Av tidligere registrerte fomminner er det lenger mot nordøst registrert en rekke gravhauger og

gravfelt under gården Elgesem (G.nr.153) qD000578, ID000567, D000586, ID000592,

D000593). Det ble i 1965 registrert to steinlegninger 20 meter nord for Raveien (Gamle E18)

på Solberg nedre 155/12, men er i dag sannsynligvis dekket av påkjørte masser. En røys er

registrert på eiendommen 155/22 @000572).

+200m-+700m Solberg nedre  og Lie (fylkeskommunens felt 8)

Dette området er dekket av skog og kratt, den nordlige halvdel er en ung tett blandet skog, den

søndre delen mer høyvokste nåletrær. Store deler av det nordlige partiet er også svært

myrlendt og fuktig. Landskapet er et jevnt platå, som i nord grenser opp til Danebuåsen.
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Dennefjellknausenutgjøretmarkantinnslagilandskapetsomheversegmedbrattesider20-

30m oppover moreneåsen. Undergrunnen består av sand/grus i den sørlige delen av området.

Arbeidsområdet som inkluderer avkjøringssanlegg samt sideveier er fra 220 til knappe 500m

bredt. Høyden over havet ligger på mellom 70-80 ved foten av Danebuåsen hvor terrenget

inne for traseen når 100moh.

Et gravfelt på Danebu-camping er delt inn i tre (ID000590, ID000587, D000585), men har

formodentlig utgjort et stort gravfelt hvor det i dag er bevart 13 hauger. I skogsområdet er det

også tidligere registrert to røyser, åkerkanter og ardspor i et prøvestikk (Nybruget 1990

innberetning).

+700m-+950m (fylkeskommunens felt C1)

Dyrket mark, stadig på raryggen. Undergrunnen beskrives som sand/leire/grus i Wolleys

(1999) rapport. Anleggsområdet er 110-120m bredt og høyden over havet mellom 70-80m.

+950m-+1200m (fylkeskommunens felter C2+C4)

Dyrket mark på nordsiden (innsiden) av Raet i skrånende teireng. Undergrunnen er beskrevet

som sandholdig leire med grusete partier. Anleggsområdet er 120-130m bredt, og mellom

1050-1200 meter Øker et overvannbasseng bredden til 180-190m. Høyden over havet mellom

60-75 meter bortsett fra i bassenget hvor det laveste punktet er 55moh.

Et gravfelt @ 000570 + H) 000579)  på Skimmo, 2045/23, og Langåker,142/1, deles i dag

av eksisterende E18. Den delen av feltet som ligger øst for veien består i dag av 3 hauger,

mens det på motstående side er bevart flere.

+1200m-+2150m (fylkeskommunens felter C5-C6+D1-D2)

Dyrket mark på ryggen av raet i lett skrånende terreng mot nord. Undergrunnen består av

sand,1eire og grus.

Anleggsområdet er 120-145m bredt og ligger mellom 60-80moh.

To-tre gravrøyser ligger i Langåkerskogen (ID000482), og to røyser samt to gravhauger

finnes på Skinnmo @ 000589, D 000591, D 000487 og D 000495). En del hauger ligger

også sterkt skadet mellom bebyggelsen langs E-18 på Ringdal Østre @000483).
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+2150m-+2350m Ringdal østre (fylkeskommunens felt D3)

Dyrket mark på raets nordside i sterkt skrånende terreng ned fra Hedrumveien.

Anleggsområdeter90-130mbredtoghertilkommeret40x50mstortriggområdeØstfor

gården Ringdal Østre 2042/4. Bruket Ringdal østre 2042/5 ligger nridt i traseen og skal rives,

og en påkjøringsrampe er planlagt Øst for dette tunet. Høyden over havet er 60-80 meter.

+2350m-+2500m Ringdal vestre (fylkeskommunens felt D4)

Dyrket mark på et lavt liggende platå vest for Hedrumveien. Anleggsområdet er 110-130m

bredt og ligger mellom 60-75moh.

+2500m-+2750m Ringdal vestre (fylkeskommunens felt D5)

Dyrket mark på raets nordside, med sterkt skrånende terreng, og et oppdyrket

våtmarksområde i bunnen. Undergrunnen i bunnen av oinrådet er leire og torvmyr, mens på

toppen i sør er det sand og grus. Anleggsområdet er 130-170m bredt og ligger mellom 60-

75moh. I retning sørvest opp mot gården Ringdal vestre (2042/9,17,21) der vannledningen er

planlagt hever terrenget seg opp på et platå som pr. 2003 er beplantet med gulrøtter. Her er det

en naturlig flate, og undergrunnen er fin sand.

+2750m-+3050m Ringdal vestre (fylkeskommunens felt D6)

Dyrket mark i jevnt terreng på raryggen. Et veikryss med avfarter og trafikkmaskiner på

begge sider av veien gjør at anleggsområdet blir meget bredt. Videre planlegges det også en

vei på platået mot øst til nåværende E18, og mot vest, i skogmark, stort riggeområde,

rasteplass, bensinstasjon og massedeponi. Undergrunnen består av sand/grus. Selve

veiområdet inklusive vannledning måler fra 160 til opp til 280m i tvemnål, og hertil kommer

veien til Holms, det 240x200m store halvmånefomete riggområdet, samt et tilsvarende

område avsatt for bensinstasjon, massedeponi og rasteplass. Veiområdene og vannledningen

ligger i jevnt terreng på nivåer mellom 75-85moh. mens de Øvrige tiltak,  ligger i mer kupert

teiieng på vestsiden av raet. Området for bensinstasjonen er myr, og det er ellers tatt ut

masser i stort omfang Øst for myra.På Rødbøl, 2040/16, og Ominundrød, 2136/2, ligger ved

Holms motell et gravfelt @ 000494), nå bestående av fire hauger, samt at to steinlegninger er

registrert på motsatt side av dagens E-18.
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+3050m-+4050m Rødbøl (fylkeskommunens felt E)

Blandetskogisterktkupertblokkriktterreng.Ifeltetsnordligstedelbefinnerdetseget100

meter langt grustak. I sør avsluttes området av et markant stup ner mot Dammane.

Undergrunnenbeståravfjellmedløsmasser.Trass6enpassererflereområdermedmymark.

Veien skal føres i tunnel fra 3300m-3600m, og hovedvannledning skal graves parallelt med

veien. Frem til tunnelen er arbeidsområdet mellom 140-160m bredt, ved tunnelen blir det bare

25m bredt, sør for tunnelen øker bredden igjen til 140-160m og det tilkommer et stort

massedeponi på 140x300m vest for traseen. Høyden over havet er sterkt varierende i dette

terreng og ligger mellom 50 og 97moh.

+4050m-+4125m Rødbøl (fylkeskommunens felt F)

Dammane er et våtmarksområde som tidligere har vært en bekk, hvilket nå er lagt i rør

gjennom området.. Dyrket mark i flatt lavt terreng, antakelig en hav/sjøavsetning. Høyden på

flaten er 40 moh. Veien skal føres i bro over dette lave partiet. Arbeidsområdet blir likevel ca.

150m bredt inklusive et 15-25m bredt fribelte mellom veitraseen og hovedvannledningen.

Fire runde steinlegninger @ 022193) er registrert på Rødbøl, 2040/17, 275 m SV for

våningshuset på Ringdal vestre, 2042/70. Vest for E18 og på innsiden av raet, i dyrka mark på

Rødbøl, 2040/2, ligger det en overpløyd gravhaug aD 000466). Gravhaugen ligger i

midtlinjen til den nye E18. Det kan ikke bekreftes uten næmiere undersøkelser at dette

virkelig er en gravhaug.

+4125m-+4550m Seierstad østre (fylkeskommunens felt F-G)

Dyrket mark og tildels skogsmark i fom av et nes ut i åkeren, i nord og Østsiden av

fjellområdet Gunnåsen. Den nordøstlige del av skogen opp mot Dammane synes ryddet.

Jordet heller ned mot Dammane.  I bunnen har det ligget en myr som ble brent på sekstitallet.

Undergrunnen i traseen består av sand opp mot skogspartiet, men ellers av leire. Traseens

bredde er 120-160m og høyden over havet 40-55moh.

I skogen ble det i 1999 gjennomført registreringer (Woolley 1999:26-27, 31) og ved

prøvestikking ble det påvist slagg tre steder.
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+4550m-+4850m Seierstad østre (fylkeskommunens felt G)

DyrketmarksomfallerkraftigmotsørvestfraveientilSeierstadØstre,2037/10ognedmot

Seiersatd Østre, 2037/7, 8, 9 og videre i samme retning. Det skal være fjemet en del masse og

flere gravhauger i området. Disse gårdene utgjør til sammen den ulokaliserte

middelaldergården Grevet som i følge kart av 1812 skal ha ligget i svingen rett nedenfor veien

som går mellom ovennevnte gårder (se vedlegg ?). Gården var også på det tidspunkt revet,

men lokaliteten til den tidligere gården er merket av på kartet. Om Grevet tidligere isten har

vært lokalisert på en annen plass vites ikke på det nåværende tidspunkt, men grunneier John

Seierstad underrettet om at han ved flere anledninger hadde observert rester etter et gammelt

hus i fom av "metallskrot og annet rask" på den andre siden av nåværende E-18 sørøst for det

store treet som per 2003 står der. Dette området vil ikke bli berørt av den nye traseen for

E18Traseen er mellom 120-160m bred i området og høyden er fra 25-45moh., lavest mot sør

hvor terrenget faller ned mot en forsenkning i terrenget som skiller Seierstad østre, 2037/7, 8,

9 fra Seierstad søndre, 2037/2,3.

På kanten av platået 4-5 meter sør for gårdsveien til Seierstad østre, 2037/10 før terrenget

faller ned mot Seierstad Østre, 2037/7, 8, 9 har det ligget en gravhaug @000473) som ble

utgravd i 1986 /C.37533cz-e). I følge nåværende grunneier, John Seierstad, ble flere

gravhauger fjemet i området på 1960-tållet. Disse skal ha vært lokalisert rundt den ovemevnte

gravhaugen, men også tre hauger i bakken på motsatt side av nåværende E-18 og en som lå

ca. 30 meter NØ for den utgravde haugen er i dag fjemet. I dette området er det forøvrig også

gravd ut en ryttergrav (c20955)(se Bråten 19xx:56f), samt at en Umesspenne (c37710) er

levert inn av grunneieren. Disse funnene stammer fra yntq,qe jemalder og overgangen til

middelalder, og kan demed muligens settes i forbindelse med et rikt miljø som kan ha

eksistert med gården Grevet i sentrum.

+4850m-+5150m Seierstad søndre (fylkeskommunens felt G)

Dyrket mark. Terrenget skråner ned fra alle himmelretninger unntatt mot nord der landskapet

strekker seg ut i en stor flat slette. Sletten er sannsynligvis en havavsetning. Traseen er her

100 meter bred, og høyden over havet mellom 15-20 meter.

+5150m-+5550m Seierstad søndre (fylkeskommunens felt H)

Skogsmark. Lavtliggende platå (27,5-35m.o.h.) med lett fall mot nordvest. Stedvis ryddet,

stedvis blokkrikt. Traseen er her ca. 120 meter bred.
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+5550m-+6000m Seierstad søndre (fylkeskommunens felt H)

Skogsmark i sterkt skrånende blokkrikt terreng. Traseen er 80-120m bred men ved 5900 stiger

bredden til 200 meter pga et svært riggområde vest for traseen. Høyden varierer fra 25-35

moh.

Rett opp for Lågen sørøst for det røde huset som må rives, på Bommestad, 2030/2, og

Seierstad søndre, 2035/3 , ligger det to bevarte gravhauger med plyndringsspor @ 000497).

Disse ligger midt i traseen. Nord for haugene er det registrert flere hulveier. I følge Woolleys

(1999:28) rapport skal det også være en steinalderboplass lokalisert her, men næmere

infomasjon om denne finnes ikke.

+6000m-+6450m Bommestad (fylkeskommunens felt 1).

Dyrket mark rundt Bommestad gård, 2030/2, 5, som ligger på kanten av åsen på høyden 25

moh. Nedenfor denne er terrenget langs elven delt i to terrasser, den øvre 15 moh. og den

nedre 10 moh.. Undergrunnen er  beskrevet som sand og grus på det øvre platå og leire

(vannavsetting) på det nedre. Traseens bredde er mellom 150-200 meter et svært riggområde

vest for veien. øst for gårdstunet, bak låven, er det også et mindre dyrket jorde som fåller

brått ned mot Lågen i nord. Middelaldergården Bommestad er kjent fra skriftlige kilder, og et

mål for undersøkelsene er å lokalisere denne. Det ble kjent av samtale med grunneier Håkon

Martinsen at gården hadde vært flyttet i modeme tid, fra et område et godt stykke inn på

jordet for der den gamle veien fra 1808 gildc over Lågen, til dagens tun. Dagens tun ligger

således fundert på fjell i følge grunneier, og middelaldergården har antakelig ikke vært

lokalisert der. Fra studier av eldre kart fra 1812 ble det kjent at en lokalisering av Bommestad

må ha vært om lag  20 meter vest for bussholdeplassen i dagens avkjøringsloinme ved E-18.

Syd for traseen, på Rolighetsåsen, 2030/22, er det registrert en steinalderboplass @ 000509),

og på Bommestadmoen sør for Bommestad skole er det registrert et større felt av gravhauger

@ 022194, D 000503 og ID 022194).

+6550m-+6750m Nordby (fylkeskommunens felt J)

Bebygget område. Lavt platå og sørfot av Gridaåsen. Traseens bredde er 60-120 meter og

høyden 10-25 moh.
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+6750m-+6900m Nordby (fylkeskommunens felt J)

Skogsmark og bebygget område. Nord for nåværende E18 finnes en dalgang med en jevn

flate, antakelig havavsetting mellom to åser. Her skal anlegges en trafikkmaskin, og lengre

mot nordøst et massedeponi. Området er opp til 240m bredt, og i tillegg kommer

massedeponiet. Vei og riggoinråde er lagt i den flate dalbunnen på høyder mellom 25-35moh.

Arbeidsområdene når imidlertid opp på sidene av de steilveggete skråningene opp imot

75moh.

I enden av dalgangen finnes en heller. Denne ble undersøkt med to prøvestildc (se Persson

2003)

+6900m-+7300m Nordby (fylkeskommunens felt J)

Dalbunn og fjellside. Den nye veien smelter gradvis sammen med den eksisterende og

arbeidsområdet smalner inn fra 140m til 70m inklusive eksisterende veibane. Høyden over

havet stiver langsomt i dalbunnen fra 35-50moh. På vestsiden av veien når anleggssområdet

opp til ca. 65moh. i fjellsidene.

Det er også kommet inn en rekke løsfunn fra områdene i traseen, og jeg vil her kun gjengi

disse funnene i tabellfom hentet fra Jes Martens (2003) prosjektbeskrivelse:

Fum fra Stei,n- og bronseal,der på de ber¢rte gårder
Gård Mus.nr, Funntype Gjenstand
Skolmerød C20488 løs steinøks av buttnakket type
Elgesem C5245 løs i haug halvmånefomet kniv av flint

unr løs i haug skjeformet skraper av flint
C5466 løs sk.jefomet skraper av flint

Solberg C22246 1øs bergartsøks med skafthull, Rygh 32
Ringdal C10093 løs Bergartsøks med skafthull

C19519 løs tykknakket øks av  flint
C19520 løs spiss av flintdolk omgjort til spydspiss

Rødbøl C28953 løs trinnøkse
C35662 1øs tykknakket øks av bergart
A;"79Nris løs vestlandsøks av bergart

Seierstad C9867 løs bergartsøks med ufiillendt skafthull
C20956 løs trimøks
C26189 1øs halvmånefomet flintbl ad
C37533 løs i haug diverse flintavslag , muligvis eldre steinalder

Nordby C7391 løs Bergartsøks med skafthull
C26651 løs B ergartsøks med skafthull
C26716 løs bergartsøks
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Tabell 2 Funn fra stein- og bronsealder.

Grcwhauger i og lcLngs traseen
Gård Idnr FeltÆnkelt Antall hauger mm Bevaringsgrad
Elgesem ID000578 F 2 "ramponerte"

ID000567 F flere ringgrøfter vegetasjonsspor
ID000586 F minimum 32 ringgrøfter vegetasionsspor
ID000592 F 22 bevart
ID000952 F 14+skipsetning+runestein bevart

ID000953 F 2 "ramponerte"

Haga ID000573 F 3? (2 ringe,  1 rektangel) vegetasjonsmerker
Solberg nedre ID:ik874 F 2 steinlegninger bevart?

ID000572 E 1 røys? ligger i villahage
Li ID000585' F 13 hauger synlige i dag delvis bevart

ID000587,ID000590 liggerpåcampinc,T,lass

Skinnmo & ID000570, F mer enn 3 hauger synlige den vestlige del ikke synlig
Langåker ID000579 over bakken i dag
Langåker ID000482 F 2-3 bevart, en skadet
Skinmo ID000589 E 1 bevart
Skinnmo ID000591 E 1 bevart
Skinnmo ID000487,ID000495 F 2 skadet

Ringdal østre ID000490 E 1 skadet
Ringdal østre D000492 E 1 skadet
Ringdal vestre ID000483 E 1 ring vegetasjonsspor
Rødbøl & ID000494 F 4 sterkt nedbygget felt,
Ormundrød 1 haug undersøkt
Rødbøl D022193 F 4 steinlegginger bevart
Rødbøl ID000466 E 1 overpløyd
Seierstad Østre ID000473 F mer enn 1 ikke synlige lenger,1haugundersøkt1986

Bommestad ID000497 F 2 velbevarte
Ialt 7 enkeltliggende gravminner og 16 gravfelt

Tabell 3 Gravhauger langs traseen.

Fb[m fra eldre j ernalder
Gård Mus,nr, Funntype Gienstand
Elgesem C20084 8rav skioldbule og spydspiss

C21818 Brav tetningskitt
C21845 8rav leirkarskaar
C22006 grav leirkar
C22474 8rav leirkar, glasbæger
C22826 grav leirkar
C22827 8rav leirkar
C22828 grav? leirkar
C23331 8rav 1eirkar
C34701 8rav leirkar

Ringdal C10140-143 8rav spandfomet leirkar, bronsekjele
C13206-210 8rav korsfomet fibula, snellehj ul, agraffer
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C18831 grav? 2 glasperler

Omundrød C29300 8rav to relieffibler, glas, abqraffer, leii.kar, guldfingerringe

Seierstad C28598 grav? perlekiede
Bomestad C37886 løsfunn korsformetfibula
J cz'' 16fiinnumre

Tabell 4 Funn fra eldre jernalder.

FLmn fra yngre je_:!:}ialder o   middelalder
Gård Mus.nr. Funntype Gjenstand
E18esem C5247~5252 6 graver leirkar, kniv av jem, brynesteiner, øks, tang, saks, bor, fil,

bor, sigd, hengelås.
C17791 runestein runestein
C22825 grav ovale sT)enner, snellehjul, skrinbeslag, sigd, mm.

Solberg C:2:r2:J2 løsfunn øks
Li C35951 løsfunn kleberkar
Skinnmo Cf;rlurl skattefunn trekiste
Ringdal C19247 8rav veveskje, saks -.
Rødbøl C6512 løsfimn nøkkel
Ommundrød C29300 8rav sverd mm
Rødbøl C33242 løsfunn spydspiss
Grevet, Seierstad C20955 8rav sverd, spydspiss, økse, skjoldbule, stigbøyler mm
Grevet, Seierstad C20957 løsfunn skiferbryner
Grevet, Seierstad C20958 løsfum jernhank til kobberkar
Grevet, Seierstad C32399 løsfiJnn Sigill (datert til 1310-60), funnet ved grustak
Seierstad C35309 8rav sverd, 2 økser, spydspiss
Grevet, Seierstad C37710 1øsfi]- umespeme
Nordby C30018 bqrav sverd, skjoldbule, kniv
Iall 22 ftnnumre

Tabell 5 Funn fra yngre jernalder og middelalder.

7. Utgravningen
Alle sjakter og funn fra undersøkelsen ble målt inn med totalstasjon eller GPS av Magne

Samdal. På dyrket mark ble det brukt totalstasjon, mens det i skogen ble brukt GPS grunnet

mangel på sikt. Beskrivelsene som her gjengis avhenger av at kartmaterialet (vedlegg 4-7)

studeres samtidig, slik at beliggenheten i terrenget med enkelhet kan følges. GPS-

målepunktene finnes som et eget vedlegg, mens sjaktene og registreringene er merket inn på

ØK-kart (vedlegg 14).

+900m-+350m Solberg nedre
Dette området ble sjaktet grundig våren 2003 og en egen rapport av Line Grindkåsa (2003)

foreligger. Det fremkom her et gravfelt representert ved ringgrøfter, og et boplassområde

representert ved kokegroper.
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+350m-+200m Solberg nedre (0-+200 fylkeskommunens felt A)
Det ble åpnet ytterligere to sjakter i en skogsnabb i den nordøstlige enden av åkeren til bruket

155/12 etter at to "kanaler" ble ryddet for dette fomål. Det ble også i perioden 06-09.10 2003

utført en overflateregistrering i dette oimådet, men ingen fomminner ble oppdaget i denne

delen av traseen.

Grumforhold og mdl

Sjakt 75: NV-Sø, 40 m, 2 strukturer (312-313).

Sjaktens dybde varierer mellom 20 og 30 cm, og undergrunnen består av rødbrun sand-og

grusholdig jord. Over denne finnes skogsbunn, med torvvekst på ca 5-10 cm og et

utvaskningslag på ytterligere 5-10 cm som ble fjemet. Deretter følger utvaskede masser og

undergrunn.

Sjakt 76: NV-Sø, 40 m, ingen funn

Sjaktens dybde varierer mellom 20 og 30 cm, og undergrunnen består av rødbrun sand-og

grusholdig jord. Over denne finnes skogsbunn, med torvvekst på ca 5-10 cm og et

utvaskningslag på ytterligere 5-10 cm som ble fjemet. Deretter følger utvaskede masser og

undergrunn.

Akeren sørvest for skogen ble ikke undersøkt i av tidsmessige årsaker, samt at grunneier

fortalte at den var blitt nydyrket (åkåren har blitt kjørt gjennom av en maskin som vender opp

ned på all jord og fjemer store stein på opptil en meters dybde). Da det under registrering for

bomstasjonen tidligere på året var blitt konstatert hvilken effekt en slik jordbehandling gir, ble

dette området nedprioritert.

Observasjoner

Sjakt 75
Str. Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn i Fu- og Bilder Tegning
nr. området Prøver
312 Kokegrop/ild Rand av kull og sot rundt en Rødbrun sand- og K-18 7:21plan, Plan 08

sted mindre mengde skjørbrentstein.70cm.NS,60cmØV d:8cm. grusholdigjord 7:22profil prof,1

313 Kullnrile Stor konsentrasjon av kull. Rødbrun sand- og
Ikke avdekket grusholdigjord

Tabell 6 0versikt over strukturer i sjakt 75 på Solberg nedre.
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Vurdering av lokaliteter og potensial
Dette området inneholder kun en kullmile og en kokegrop/ildsted og har av den grunn ingen

større interesse for videre utgravninger. Kokegropa/ildstedet ble totalundersøkt og en

kullprøve ble innhentet for videre analyse.

+200m-+700m Solberg nedre  og Lie (fylkeskommunens felt 8)
Dette området er dekket av skog og ki:att, den nordlige halvdel er en ung tett blandet skog, den

søndre delen mer høyvokste nåletrær. Skog og kratt ble i dette området fjemet av

skogsarbeidere  i fire ulike "kanaler" som depå ble sjaktet med maskin. I den nordlige

halvdelen av skogsoinrådet ble det lagt to sjakter (77-78). Dette området var preget av busk

og kratt, og til dels våtmark i fom av myr. I den sørlige delen preget av relativt høyvokst

blandingsskog med en overvekt av nåletrær ble det også lagt to sjakter (79-80).

Dessuten ble det utført en supplerende overflateregistrering i området 06.10-9.10.2003. Denne

medførte en rekke nye registreringer (315-328). Tabell 7 gir en oversikt over fomlevringene

som ble registrert i området:

Utmarksregistreringer i  området +200 - +700
Str. Tolkning Beskrivelse Under- Funn Bilder Tegni
nr, 8runn iområdet 08Prøver ng

315 Rydningsrøys Samling av stein ryddet fia åkerflate. N-S
4m.' Ø-V 6m.

316 Rydningsrøys Samling av stein ryddet fra åkerflate. N-S
3m., Ø-V 3,5m.

317 Rydningsrøys Samling av stein ryddet ffa åkerflate. N-S
2,5m., ø-V 3,5m.

318 Rydningsrøys Samling av stein ryddet ffa åkerflate. N-S
2m., ø-V lm.

319 Rydningsrøys Samling av stein ryddet fl.a åkerflate. N-S
3m.' Ø-V 4m.

320 Rydningsfelt Samling av stein ryddet fia åkerflate. N-S
3m., Ø-V 38m.

321 Rydningsrøys Samling av stein ryddet ffa åkerflate. N-S
2m., ø-V 2,5m.

322 Rydningsrøys Samling av stein ryddet ffa åkerflate. N-S
2.5m., Ø-V 2m.

323 Rydningsrøys Samling av stein ryddet fra åkerflate. Ca. N-
S 3m., Ø-V 3m.

324 Åkerflate Mellom rydningsrøysene 316-322.
325 Åkerflate Ryddet flate med svakt synlig terrassekant

NØ for røys 315.
326 Hulvei Beliggende langs dagens gårdsvei i

overkant av den ryddete flaten 324.
327 Spor etter Stort flateområde i nåleskogen straks nord
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Sjaktens dybde varierer mellom 15-20 cm, og undergrunnen består av et brunt jordlag med

noe grus og særdeles mye nevestor stein. Det var også mye stor stein i dagen som måtte

sjaktes rundt.

Observasjoner

Med unntak av to kullmiler ble det ikke stort observasjoner av noe som kunne minne om

forhistorisk aktivitet.

Siakt 77
Str. Tollming Beskrivelse Undergrunn i Funn 08 Bilder Te8nin8
nr, området prøver
218 Kullmile Stor konsentrasjon av kull. Rødbrun sand- og K-32

Delvis avdekket. Ca 30 m.diameter tm,sholdigjord K-33

314 Kullmile Stor konsentrasjon av kull. Ukjent. Ikke
Ikke avdekket. Observert igrøftderdyrketmarkmøterskogmellom155/18og155/12.Ukientstørrelse. avdekket.

Tabell 8 0versikt over strukturer i sjakt 77 på Solberg nedre.

Vurdering av lokaliteter og potensial

Lokalilet 24 Kiill,mj,ler og teigpløying (218, 314, 327)
De to kullmilene som er etterreformatoriske kultuminner og oinfattes derfor ikke av

kulturminnelovens automatiske fredningsbestemmelser. Det ble tatt ut kullprøver av den ene

mila. Heller ikke området med teigpløying fåller innenfor fredningsbesteinmelsene, da de i

følge Vibeke Vandrup Martens ser ut til å være av nyere type enn hva som forekommer i

nriddelalder.

Lokaltiet 25 Hulvei, rydringsrøyser og åkerterrcisse (316-324).

Langs dagens gårdsvei, fra Danebo til Solberg~gårdene, som løper parallelt med E-18 ble det

registrert en hulvei og sør for denne en åkerterrasse innkranset av seks rydningsrøyser og et

langsløpende rydningsfelt i nedkant som samtidig danner en terrasse hvilket danner grensen

for dyrkningsoinrådet. Disse funnene vitner om fortidig aktivitet i form av bosetning i

området selv om ikke røysene lar seg datere nøyaktig. Hulveien antas å løpe videre på motsatt

side av gårdsveien, men den kunne ikke observeres. Dette kan skyldes vanskeligheter på

grunn av kraftig tilvekst av ung plantegranskog i området samt av kvist og kvas ligger igjen
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fra forrige hogstperiode. Området er helt klart av arkeologisk interesse og bør undersøkes

næmere.

Lokalitet 26 Røys og dkerterrasse (315, 325).
Øst for bommen som sperrer veien inn til Solberggårdene fra Danebo camping ble det

registrert en åkerterrasse og en rydningsrøys. Denne terrassen er noe skadet av et masseuttak

som er foretatt i området inntil gårdsveien i nord. Området er av arkeologisk interesse, men på

grunn av tidligere Ødeleggelser er det mindre komplett enn lokalitet 25.

+700m-+950m (fylkeskommunens felt C1 )

Dette området er tidligere sjaktet av Vestfold fylkeskommune, og boplassområder er påvist.

Av hensyn til bøndenes kom som næmest var høsteferdig valgte UKM å ikke sjakte videre i

dette området selv om det kun er sjåktet et 25 meter bredt område langs senterlinjen.

+950m-+1200m (fylkeskommunens felter C2+C4)

Dette området er tidligere sj aktet av Vestfold fylkeskommune, og boplassområder er påvist.

Av hensyn til bøndenes kom som næmest var høsteferdig valgte UKM å ikke sjakte videre i

dette området selv om det kun er sjaktet et 25 meter bredt område langs senterlinjen.

+1200m-+2150m (fylkeskommunens felter C5-C6+D1 -D2)

Dette området er tidligere sjaktet av Vestfold fylkeskommune, og boplassområder er påvist.

Av hensyn til bøndenes kom som næmest var høsteferdig valgte UKM å ikke sjakte videre i

dette området selv om det kun er sjaktet et 25 meter bredt område langs senterlinjen.

+2150m-+2350m F?ingdal Østre (fylkeskommunens felt D3)
Dyrket mark på raets nordside, sterkt skrånende terreng ned fra Hedrumveien. Det ble gravd

12 s].akter (216-227) i denne delen av traseen.

G"mforhold o g mål
Generelt er området preget av hellende terreng mot PW som er sterkt bakkeplanert i bunnen.

Sjaktene ble lagt til dels på toppene av det skrånende terrenget og til dels i de skrånende

bakkene. Nordvest for tunet på gården. 2042/5 var undergrunnen leire, mens den var mer

blandet mellom grus og silt på vest og sørsiden.

Sjakt 216: NNV-SSØ, 25 m, ingen funn.
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Matjordslaget var på 30-40 cm, og undergrunnen består av en blanding av leire sand og stein.

Sjakt 217: NNV-SSØ, 20 m, ingen funn.

Matjordslaget var på 30-40 cm, og undergrunnen består av en blanding av leire sand og stein.

Sjakt 218: NNV-SSØ, 15 m, ingen funn.

Matjordslaget var på 30-40 cm, og undergrunnen består av en blanding av leire sand og stein.

Sjakt 219: NNV-SSØ, 5 m, ingen funn.

Matjordslaget var på 30-40 cm, og undergrunnen består av en blanding av leire sand og stein.

Sjakt 220: NØ-SV, 40 m, sju strukturer (235-241).

Matjordas dybde var ca 40 cm, og undergrunnen besto av gråbrun leirblandet grus.

Sjakt 221: NØ-SV, 40 m, åtte strukturer (226-232, 234).

Matjordas dybde var ca 30-50 cm, og undergrunnen besto av gråbrun leirblandet grus.

Sjakt 222: NØ-SV, 40 m, ingen funn.

Matjordas dybde var ca 40 cm, og undergrunnen besto av gråbrun leirblandet grus.

Sjakt 223: Nø-SV, 40-130 cm (bakkeplanert), tre struktuer (223-225).

Matjordas dybde var ca 40 cm, og undergrunnen besto av gråbrun leirblandet grus.

Sjakt 224: NØ-SV, 40 m, ingen funn.

Matjordas dybde var ca 40-90 @akkeplanert) cm, og undergrunnen besto av gråbrun

leirblandet grus.

Sjakt 225: NØ-SV, 40 m, ingen funn.

Matjordas dybde var ca 30 cm, og undergrunnen besto av ren gråblå leire.

Sjakt 226: Nø-SV, 40 m, ingen funn.

Matjordas dybde var ca 30-40 cm, og undergrunnen besto av ren gråblå leire.

Sjakt 227: NØ-SV, 40 m, ingen funn.

Matjordas dybde var ca 30-40 cm, og undergrunnen besto av ren gråblå leire.

Observasjoner
Dette området viste seg å skjule en lokalitet og det ble gravd frem følgende strukturer:

Strukturer i s.iakt 220
Str. Tolkning Beskrivelse Undergrunn i Funn 08 Bilder Tegning
nr. området prøver
235 Avskrevet
236 Avskrevet

237 Ukjent Mørk brun, næmest svart j.ord Grå-gulbrun 6:34 plan Plan
struktur med noen større stein. 70 leirjord.
inntil grav cmNS, 100 cm ØV.

238 Koke8rop Svart/mørkebrun masse med Grå-gulbrun 6:30 plan Plan
mye kull og en del skjørbrenE leirjord med en
stein.  120 cm NS, 100 cm ØV. del stein
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239 Avskrevet

240 Ildsted Svart sandjord med mye kull Brunorange sand K-31 6:31 plan' Plan 08
med iblandet grå og gulbrune 08 8rus 6:32profil profil
drenering striper som antakelig stammerfraplogen.Strukturenergjennomskåretavendreneringsgrøftmedgråsand,grusogstein,ogblederforsnittetogferdigdokumentert.Diam.:ca35cm,d.:8cm.

241 Flatmarks Dyp brunsvartjord med store F-1030' 6:33, 6:34 Plan og
-8rav mengder av brente bein og noe K-16' K- plan, profll

stein i kantene.30 cm NS, 40cmØV,d:12cm 37 7:18profil

Tabell 9 0versikt over strukturer i sjakt 220 på Ringdal østre.

Strukturer i siakt 221
Str,nr, Tolkning Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn ogPrøver Bilder Tegning

226 Ukjent Mørkebrun masse med noe Grå-gulbrun Plan 08
nedgravning kull og humus og en del stein. leirjord, med noe profil

140 cm ØV, 100 cm NS, d: 24Cm. grus og stein.

227 Avskrevet
228 Ildsted Brunsvart sandblandet masse Grå-gulbrun 6:36 plan Plan 08

med noen små stein.40 cm leirj ord, med noe profil
NS,110 cm ØV, d.: 20 cm grus og stein.

229 Avskrevet
230 Avskrevet
231 Avskrevet
232 Avskrevet
234 Utpløyd Grå-gråbrun leire og grus med Grå-gulbrun 6:35 plan, Plan

ildsted svartbrune flekker av trekull 1eirjord, med noe
spredt rundt. Diam.: 80 cm. grus og stein.

Tabell 10 0versikt over strukturer i sjakt 221 på Ringdal østre.

Strukturer i s.iakt 223
Str,nr. Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Fum Bilder Te8nin8

223 Koke8rop Ansamling av stein og brent Bulbrun -grå siltig 6:24 plan Plan
stein med noe spredt kull på1,2mdybdeimørkgråbrunjord.Diam:100cm. jord.

224 Kokegrop Ansamling av stein og brent Bulbrun -grå siltig 6:26 plan Plan
stein og kullkonsentrasjonerpå1,2mdybdeimørkgråbrunjord.Diam.:60cm. jord.

225 Kokegrop Liten ansamling av stein og Bulbrun -grå siltig 6:25 plan Plan
brent stein med noe spredt kullpå1,2mdybdeimørkgråbrun.iord.Diam.:80cm. jord.

Tabell 11 0versikt over strukturer i sjakt 223 på Ringdal østre.
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Vurdering av lokaliteter og potensial

Området var tidligere ikke sjaktet, og det ble derfor også sjaktet i senterlinjen. Et parti ble

likevel ikke åpnet ettersom det påført så mye masse ved bakkeplanering at det ville vært

risikabelt å stå i sjaktene. En lokalitet ble avdekket.

Lokalitet 17 Kokegropfelt og grcw (Str. 223, 224, 225, 228, 234, 237, 238, 240, 241)

Dette feltet ligger plassert vest og sør for tunet til eiendommen 2042/5, og består av en

flatmarksgrav samt fire kokegroper, tre ildsteder og et par nedgravinger. I dette området bør

det bli snakk om utvidede undersøkelser i fom av en utgravning. Potensialet for plassen er

ikke like stort som Lok 13 på Ringdal vestre, men det vil være muligheter for å finne flere

kokegroper og kanskje eventuelle graver som har dannet en gravplass sammen med str. 241.

Den påviste graven ble forøvrig utgravd på stedet i samråd med Jes Martens. Den ble snittet i

to halvdeler som ble tatt med til UKM og der såldet med 2 mm såld. Denne lokaliteten

befinner seg antakelig i periferien til bosetiiingsoinrådet det antakelig er spor etter.

Sannsynligvis vil funnene strekke seg inn under tunet på gården 2042/5, men også over på

andre siden av Hedrumveien (retning NØ) der teiienget flater ut. Det er natulig å tenke seg at

lokaliteten opprimelig kan ha ligget tilnæmet på flaten som begynner samme sted som

dagens tun. Sør for dette tunet befinner det seg en steil bakkeskråning som i dag er

bakkeplanert så kraftig at det originale fållet i terrenget ikke er lett å forestille seg.

Bosetningen kan således ha ligget eksponert på denne toppen med bredt utsyn mot sør.

+2350m-+2500m Ringdal vestre (fylkeskommunens felt D4)
Dyrket mark på et lavtliggende platå vest for Hedrumveien. Her ble det gravd 14 sjakter (200,

203-215), hvorav fem innenfor veitraseen og de resterende på området tiltenkt ny

hovedvannledning.

Gmmf iorhold og mdl

Generelt kan det sies at den nederste delen av jordet er preget av våtmark, med leire og

siltholdig grunn. Opp mot nåværende E-18  i retning sør hever terrenget seg der

vannledningen er planlagt. Der består undergrunnen av morenemasser og sandavsetninger.

Sjakt 200 fortsatt: NØ-SV, 170 m, ingen funn.

Matjordslaget var 30-40 cm dypt, og undergrunnen består av beige silt i sørøst, men går mer

over i en brungrå leire med en del store stein. Området er intensivt drenert.
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Sjakt 203: NØ-SV, 170 m, to strukturer (203? og 208).

Matjordslaget var 40-50 cm dypt, og undergrunnen består av beige silt i sørøst, men går mer

over i en brungrå leire med en del store stein. Området er intensivt drenert.

Sjakt 204: NNV-SSØ, 15 m, ingen funn.

Matjordslaget var på 30 cm, og undergrunnen består av en blanding av leire sand og stein.

Sjakt 205: NNV-SSØ, 15 m, ingen funn.

Matjordslaget var på 30 cm, og undergrunnen består av en blanding av leire sand og stein.

Sjakt 206: NNV-SSø, 15 m, ingen funn.

Matjordslaget var på 30-50 cm, og undergrunnen består av en blanding av leire sand og stein.

Sjakt 207: NNV-SSø, 15 m, en struktur (205).

Matjordslaget var på 30 cm, og undergrunnen består av rødbrune morenemasser.

Sjakt 208: NNV-SSø, 15 m, en struktur (202).

Matjordslaget var på 30 cm, og undergnmnen består av rødbrune morenemasser.

Sjakt 209: NNV-SSØ, 15 m, ingen funn.

Matjordslaget var på 30 cm, og undergrunnen består av rødbrune morenemasser.

Sjakt 210: NNV-SSØ, 15 m, ingen funn.

Matjordslaget var på 30-40 cm, og undergrunnen består av rødbrun sand.

Sjakt 211: NNV-SSØ, 15 m, ingen funn.

Matjordslaget var på 40 cm, og undergrunnen består av rødbrun sand.

Sjakt 212: NNV-SSø, 15 m, en struktur (243).

Matjordslaget var på 30 cm, og undergrunnen består av rødbrun sand.

Sjakt 213: NNV-SSØ, 15 m, ingen funn.

Matjordslaget var på 40 cm, og undergrunnen består av rødbrun sand.

Sjakt 214: NNV-SSø, 15 m, en struktu (243).

Matjordslaget var på 40 cm, og undergrunnen består av rødbrun sand og en del stein.

Sjakt 215: NNV-SSø, 15 m, ingen funn.

Matjordslaget var på 30-40 cm, og undergrunnen består av rødbrun sand og en del stein.

Observasjoner
Følgene strukturer ble observert og undersøkt i det ovennevnte området. a)eres innbyrdes
plassering kan finnes ved å se i vedlagte kartverk):

Strukturer i sjaktene 203-215
Str®nr. Tollmin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Tegning
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202 Avskrevet
203 Avskrevet
205 Nedgravning Brunsvart fet siltblandet Rødbrun morene og Plan 08

av ukjentftlnksjon -avskrevet. masse. 50xl20 cm grus. profll

208 Ildsted Svart/grå fin sand, leire humus Brunorange og grå 6:18 plan Plan
og trekull. En synlig brent leire med sand og
stein. Diam.: 75 cm. myejemutfelling.

242 Nedgravning Mørkebrune sandmasser med Rødbrun sand. 6:17 plan, Plan
av ukjent noe trekull, som er sterkt 6: 18 profil

fuiksjon- utflytende og lite tolkbar.
avskrevet. 50xl20 cm

243 Nedgravning Mørkebrune sandmasser, med Rødbrun sand. 6:15 plan' Plan 08
av ukjent gulbrune spetter som holder 6:16profil profil
funksjon -avskrevet. godt på fiikten. 80x260 cm

Tabell 12 0versikt over strukturer i sjaktene 203-215 på Ringdal vestre.

Vurdering av lokaliteter og potensial

Kun en av de seks strukturene som ble gravd frem i sjåktene 203-215 kan

funksjonsbestemmes. Det mulige ildstedet (208) som muligens kan ha en sammenheng med

stolpehullene i sj a]st 200. De fleste strukturene ble avskrevet ved opprensing eller etter at et

snitt ble gravd gjennom strukturene. Det ble heller ikke gjort funn av forhistorisk aktivitet ved

registreringene i 1999.

+2500m-+2750m Ringdal vestre (fylkeskommunens felt D5)
Dyrket mark på raets nordside, med sterkt skrånende terreng, og et oppdyrket

våtmarksoinråde i bunnen. På det nedre partiet ble det trukket 14 sjakter (42-46, 54-59 og

200-202)  I retning sørvest opp mot gården Ringdal vestre der vannledningen er planlagt

hever terrenget seg opp på et platå som pr. 2003 er beplantet med gulrøtter. Her er det en

naturlig flate, og undergrunnen er fin sand. På denne flaten opplyste grunneier Johan Emil

Ringdal å ha observert en rekke sirkulære kullflekker på jordet som fremkom ved pløring. I år

fremkom strukturene ekstra tydelig ettersom han hadde Økt plogdybden fra s til 9 tommer.

Denne observasjonen er viktig ettersom strukturene på dette jordet dermed må sies å være

sterkt truet av modeme jordbruk, og bør graves før de forsvinner totalt. Det ble på denne Øvre

delen av jordet gravd 16 sjakter (42-53 og 58-66).
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Gmmforhold og mål

Generelt kan det sies at den nederste delen av jordet er preget av våtmark, med leire og torv

undergrunn. Opp mot gårdsveien til Ringdal Vestre flater terrenget noe mer ut og

undergrunnen går over til rødbrun sand.

Sjakt 428: NV-Sø, 60 m, en struktur (53 ildsted).

Undergrunnen finnes på 30 cm dybde, og består av steinete sandblandet leire.

Sjakt 43: N-S, 20 m, ingen funn.

Matjorda er ca 30 cm dyp, og undergrunnen består av sandblandet leire med en del stein.

Sjakt 44: N-S, 20 m, ingen funn.

Matjorda er ca 30 cm dyp, og undergrunnen består av sandblandet leire med en del stein.

Sjakt 45: N-S,10 m, ingen funn.

Matjorda er ca 30 cm dyp, og undergrunnen består av sandblandet leire med en del stein.

Sjakt 46: SV-Nø, 75 m, ingen funn

1 sørvest er matjorda 30 cm dyp, og undergrunnen består av fin rød sand, men ettersom

terrenget faller blir undergrunnen mer og mer fiktig, og de siste 10-20 meteme er det tydelig

at området har vært myr, med en tilgroing av torv. Leirete undergrunn på 60 cm.

Sjakt 47: SSØ-NNV, 20 m, ingen funn.

Matjordas dybde var 35 cm. I sør var undergrumen rødbrun sand, som mot nord går over i

store mengder stein og noe mer leiret undergrunn.

Sjakt 48: SSØ-NNV, 20 m, ingen funn.

Matjordas dybde var 35-40 cm. I sør var undergrunnen rødbrun sand, som mot nord går over i

store mengder stein og noe mer leiret undergrunn.

Sjakt 49: SSØ-NNV, 20 m, ingen funn.

Matjordas dybde var 35 cm. Store mengder stein og leiret undergrunn.

Sjakt 50: SSø-NNV, 20 m, ingen funn.

Matjordas dybde var 35-40cm, og undergrunnen var rødbrun sand.

Sjakt 51: SSØ-NNV, 10 m, og utvidet rundt en struktu (54 kulltq,qop).

Matjordas dybde var 35-40 cm, og undergrunnen var rødbrun sand.

Sjakt 52: SSØ-NNV, 10 m, ingen funn.

Matjordas dybde var 45 cm, og undergrunnen var rødbrun sand.

Sjakt 53: SSØ-NNV, 5 m, ingen funn.

Matjordas dybde var 45 cm, og undergrunnen var rødbrun sand.

Sjakt 54: SV-NØ, 80 m, en struktur (55 -kullrest), og en strandrullet flint.
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Matjordas dybde var 25 cm, og i SV var undergrunnen rødbrun sandjord, som mot Nø går

over 1 myr som har vokst over gammel sandbunn. I bunnen av myrområdet ligger

undergrunnen på 60 cm.

Sjakt 55: SV-NØ, 55 m, ingen funn.

Matjordas dybde var 25 cm, og i SV var undergrunnen rødbrun sandjord, som mot NØ går

over i myr som har vokst over gammel sandbunn. I bunnen av myrområdet ligger

undergrunnen på 60 cm.

Sjakt 56: SV-NØ, 5 m, ingen funn.

Her er myra på sitt tykkeste og det ble åpnet et kort stykke sjakt  som var 80 cm dypt. Et

stykke av jordet mellom eiendommene 2041/2 og 2041/9,18,21-2042/70 er ikke dyrket opp,

noe som antakelig skyldes myrdannelsen.

Sjakt 57: SV-NØ, 80 m, funn av et flintavslag Q]nr. 20).

Undergrunnen består av beige sand, og noen hull med matjord kan være rester av grusuttak

som grunneier Rimstad hevder er foretatt på denne åkeren. Undergrunnen er på 70 cm i Nø,

mens den ligger på 40 cm i SV, der undergrunnen også er mer steinfull.

Sjakt 58A: SV-NØ, 40 m, ingen funn.

Matjordas dybde var 25 cm, og i SV var undergrunnen rødbrun sandjord, sjaktingen ble

stoppet ved overgangen til myr.

Sjakt 59A: SV-Nø, 30 m, ingen funn.

Matjordas dybde var 25 cm, og i SV var undergrunnen rødbrun sandjord, sjaktingen ble

stoppet ved overgangen til myr.

Sjakt 588: SSV-NNø, 5 m, ingen funn..

Undergrunnen består av rødbrun sand med noe stein under et 35 cm tykt matjordlag.

Sjakt 598: SSV-NNØ,18 m, tre strukturer (56-58).

Undergrunnen består av rødbrun sand med noe stein under et 35-40 cm tykt matjordlag.

Sjakt 60: SSV-NNø,18 m,11 strukturer (59-70).

Undergrunnen består av rødbrun sand under et 40 cm tykt matjordlag.

Sjakt 61: SSV-NNØ,18 m, 8 strukturer (71-78).

Undergrunnen består av rødbrun sand under et 30-40 cm tykt matjordlag.

Sjakt 62: SSV-NNø,18 m,1 struktur (79).

Undergrunnen består av rødbrun sand under et 30-40 cm tykt matjordlag.

Sjakt 63: SSV-NNø,18 m, 8 strukturer (80-87), og et keramikkskår Q]nr. 28).

Undergrunnen består av rødbrun sand under et 30-40 cm tykt matjordlag.

Sjakt 64: SSV-NNØ,18 m, 2 strukturer (88-89).
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Undergrunnen består av rødbrun sand under et 30-40 cm tykt matjordlag.

Sjakt 65: SSV-NNØ,18 m, ingen funn.

Undergrunnen består av rødbrun sand under et 30-40 cm tykt matjordlag.

Sjakt 66: Sø-NV, 60 m, 3 strukturer (90, 91 og 311).

Undergrumen består av rødbrun sand under et 30-40 cm tykt matjordlag.

Sjakt 200: VNV, øSø, første 30 m, fire strukturer (209-211 og (220))

Undergrunnen er beige silt, og ligger ca. 35 cm under matjorda.

Sjakt 201: VNV, øSØ, ca 90 m, ingen funn.

Undergrunnen er beige silt og leire lengst i Øst, og ligger ca. 35 cm under matjorda.

Sjakt 202: VNV, ØSø, ca 90 m, fire strukturer (213-216)

Undergrunnen er beige silt, og ligger ca. 35 cm under matjorda. Lengst Øst er undergrunnen

leire.

Observasjoner

Det ble avdekket noen få strukturer i selve veitraseen, på det laveste nivået i terrenget i

sjaktene 200-202. Dette var tre stolpehull (209-211), samt en lang grøft (215 og 216) som så

ut til å være en slags vannavsetning. Strukturen ble snittet og avfotografert (7: 1, 7:4, 7: 17).

Grunnet nærheten til nåværende hovedvannledning (Viv) gjennom området er en mulig

tolkning at grøften at disse avleiringene kan stamme fra lekkasje etter anleggsarbeidet med

denne. Muligens kan det også være rester av en eldre be]dc som har rent ut fra myrområdet

lenger mot vest. Struktuene 213 og 214 antas også å ha en sammenheng med denne

avleiringen. Noen stykker med brent leire æ-1040) ble også funnet i denne vannavsetningen.

Området ble i vurdert i samråd med prosjektleder, Jes Martens, og det ble konkludert med at

lokaliteten ikke hadde hoen interesse i en forhistorisk sammenheng. Funnet av leire ble

kassert.

Strukturer i sjaktene 200-202
Str. Tolkning Beskrivelse Undergrunn i Fu- og Bilder Te8nin8
nr, området Prøver
209 Stolpehull Mørk grå fin sand med noe BeigeAysegrå 6:20 plan, Plan og

kull samt spetter i gult ogbeige.Markantjemutfellingkanobserveresikantene.Diam:18cm. sand/silt. 6 :23 i)rofil profll

210 Stolpehull Mørk brun fin sand med noe BeigeAysegrå 6:20, 6:21' Plan
kull. Jernutfelling rundt.Diam:18cm. sand/silt. plan

211 Stolpehull Mørk grå fin sand med noe BeigeAysegrå 6:20, 6:22 Plan
kull samt spetter i gult ogbeigeDiam:18cm. sand/silt. plan

212 Avskrevet Beige/lysegrå
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sand/silt.

213 Humusholdig Svartbrun sand med mye Beige/lysegrå 6:29 plan'

flekk humusblandet kull. Spettet sand/silt. Også 7: 16 profil
med fin rødbrun og lysegrå sjatteringer i
sand. Diam: 60 cm. rødbrunt og brunt.

214 Humusholdig Svartbrun sand med mye Beigenysegrå 6:29 plan

flekk humusblandet kull. Spettet sand/silt. Også
med fin rødbrun og lysegrå sjatteringer i
sand. Diam: 90 cm. rødbrunt og brunt.

215 Vann- Avsetning med buet Beige/lysegrå F-1040 7:1, 7:4

avsetning tverrsnitt i flere sand/silt. brent leire plan,
fargenyanser nedad. 7:17T)rofil

216 Vann- Avsetning med t)uet Beige/lysegrå 7:1  plan,

avsetning tverrsnitt i flerefargenyansernedad. sand/silt. 7: 17 profil

217 Avskrevet Beige/lysegråsand/silt.

218 Avskrevet Beige/lysegråsand/silt.

219 Ildsted? Svart fin sandholdig masse. Beige/lysegrå 7:2 plan'
humus Diam: 40'cm.med kull oghumus. sand/silt. 7,3profll

Tabell 13 0versikt over strukturer i sjaktene 200-202 på Ringdal vestre.

I sjakt 428 ble det observert en kullholdig struktur (53) som ble tolket som et ildsted. Da

anlegget lå alene ble sjakten utvidet 3-4 meter rundt strukturen til alle kanter, men ingen flere

anlegg ble påtruffet. Av denne grunn ble anlegget totalundersøkt, og en kullprøve ble tatt ut

for analyse. Ca 10 meter vest for ildstedet ble det gjort et løsfunn (f-31) av flint på overflaten

av den dyrkede åkeren.

Strukturer i sjakt 428
Str. Tolkning Beskrivelse Undergrunn i Funn 08 Bilder Te8nin8
nr. omådet prøver
53 Ildsted Kullholdig nedgravning av Brungrå silt, med K-6 9:1, 9:2 Plan og

sandjord. Diam: 90 cm, d.: 6 en del stein. plan' 9:3' prof,l
Cm. 9:4 profil

En ujevn kullflekk (Str. 55) i sjakt 54 lå helt alene i området, og ble derfor avskrevet.

Rett på oversiden av gårdsveien til Ringdal vestre ble det observert en kullgrop (54) i sjakt 51

som på grunn av sin beliggenhet isolert ble totalundersøkt:

Strukturer i sjakt 51
Str,nr, Tolkning Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn ogprøver Bilder Tegning

54 Kull8rop Kullholdig nedgravning med Rødbrun sand. K-4' K-5, 9:1, 9:2 Plan og
en grå silt- og sandholdig kant K-2l plan, 9:3, profil
rundt. 90 cm dyp med svært 9:4 profil
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blandede masser - antakeliggjenbrukt.410cmøV,250cmNS.

Tabell 14 Struktur 54 i sjakt 51 på Ringdal vestre.

Derjordet flater ut, på et platå i det sørøstre hjømet av dette jordet,  er det planlagt å legge ny

vannledning, og her ble det gjort en rekke funn av mulige stolpehull, ildsteder, kokegroper

samt to keramikkskår i sjaktene 58-66.

Strukturer i sjakt 598
Str.nr, Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Tegning

56 Kokegrop Konsentrasjon av brent stein Rødbrun sand. 3 :20 plan Plan
og sand med en rand av kull Gulbrun ved
rundt. Diam.:  110 cm. opptørking.

57 Utpløyd Omrotet område med flekker Rødbrun sand. 3:10, 3,18, Plan
kokegrop? av kull og stein i uregelmessig Gulbrun ved plan

mønster. Flere fargenyanser.Diam.:220cm. Opptørking.

58 Nedgravning Mørk grå fin sand med noe Rødbrun sand. 3:9, plan Plan
kull samt spetter i gult og Gulbrun ved
beige Diam.: 40 cm. opptørking.

Tabell 15 0versikt over strukturer i sjakt 598 på Ringdal vestre.

Strukturer i sjakt 60
Str,nr, Tolkning Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn ogprøver Bilder Tegning

59 Stolpehull? Mellombrun, lett humøs sand, Rødbrun sand. 3:11I,lan Plan
som i midten besto av Gulbrun ved
mørkebrun sand med noe kull.60cmØV,80cmNS. Opptørking.

60 Stolpehull? Mellombrun, lett humøs sand, Rødbrun sand. 3:11plan Plan
som i sør har en sirkulær flekk Gulbrun ved
av mørkebrun sand med noekull.70cmØV,80cmNS. Opptørking.

61 Stolpehull? Mellombrun, lett humøs sand, Rødbrun sand. F-25 , brent 3:11,plan Plan
som i nordvest har en sirkulær Gulbrun ved bein
flekk av mørkebrun sand mednoekull.60cmØV,60cmNS. Opptørking.

62 Koke8rop? Mørk humøs sand med flekker Rødbrun sand. 3:11 plan Plan
av brent leire og en del stein. Gulbrun ved
Rundt strukturen løper en randmedkullogsot.80cmØV,80cmNS. Opptørking.

63 Nedgraving Grå-lysegrå, brunspettet fin Rødbrun sand. 3:12plan Plan
- stolpe? sand med spredt kull. 70cm Gulbrun ved

ØV, 80 cm NS. opptørking.
64 Nedgraving Grå-lysegrå, brunspettet fin Rødbrun sand. F-24, Brent 3:14plan Plan

- stolpe? sand med spredt kull. 80cm Gulbrun ved bein
ØV, 100 cm NS. opptørking.

65 Uklar Grå-lysegrå, brunspettet fin Rødbrun sand. 3:14 plan Plan
nedgravning sand med spredt kull. 60cm Gulbrun ved plan,
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ØV, 80 cm NS. opptørkin8.

66 Vinkelgrøft Grå, lysegrå og brun spettet Rødbrun sand. 3:12 plan Plan
fin sand som utgjør en Gulbrun ved
rettvinklet grøft.  120x50 cm opptørking.

67 Vinkelgrøft Grå sandjord av varierende Rødbrun sand. F-23, brent 3:12 plan plan
styrke, som utgjør en Gulbrun ved bein
rettvinklet grøft.  120x50 cm opptørking.

68 Gamelåker Brun humusholdig sandjord. Rødbrun sand. F-2l, brent 3:13, plan Plan
flekk Gulbrun vedopptørking. bein

69 Uklar Grå-lysegrå, brunspettet fin Rødbrun sand. F-22, brent 3:16 Plan
nedgravning sand med spredt kull. En Gulbrun ved bein

mørkere flekk utarter seg istrukturensvestligedel. Opptørkin8.

70 Nedgravning Grå-lysegrå, brunspettet fin Rødbrun sand. 3: 15 plan Plan
-stolpe? sand med spredt kull. I Østlig Gulbrun ved

del er et sirkulært områdebeståendeavenmørkerehumusholdigsandsomkanværeetstolpeavtrykk. Opptørkin8.

92 Stolpehull? Lysebrun, Grå og lysegrå Rødbrun sand. 3: 12 plan Plan
spettet sand. Diam.: 30 cm. Gulbrun vedopptørking.

Tabell 16 0versikt over strukturer i sjakt 60 på Ringdal vestre.

Strukturer i sjakt 61
Str,nr. Tolkning Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Te8nin8

71 Stolpehull Grå-lysegrå, brunspettet fin Rødbrun sand. 4:9 plan Plan
sand med kullkonsentrasjon i Gulbrun ved
midten. Diam.: 50 cm. opptørking.

72 Stolpehull Grå-lysegrå, brunspettet fin Rødbrun sand. 3:24, plan Plan
sand. Diam.: 40 cm. Gulbrun vedopptørking.

73 Grøft Flekkete struktur som kan Rødbrun sand. 3:24' plan Plan
1ikne ørkenkamuflasje Gulbrun ved
fargemessig. spettet medgrå/gulbrunenyanserifinsand Opptørking.

74 Stolpehull Grå-1ysegrå, brunspettet fin Rødbrun sand. 4:3 plan Plan
sand. Diam.: 30 cm. Gulbrun vedopptørking.

75 To utpløyde Grå-lysegrå, brunspettet fin Rødbrun sand. 3,12 plan Plan
stolper? sand. Gulbrun vedopptørking.

76 Stolpehull Grå-lysegrå, brunspettet fin Rødbrun sand. 3:21, 3:22 Plan
sand med spredt kull. Diam.: Gulbrun ved plan
30 cm. opptørking.

77 Stolpehull Grå-lysegrå, brunspettet fin Rødbrun sand. 3:21, 3:22 Plan
sand med spredt kull. Diam.: Gulbrun ved plan
60 cm. opptørking.

78 Ildsted Mørk grå, grå, lysegrå og Rødbrun sand. 3:23 plan Plan
brunspettet fin sand med Gulbrun ved
spredt kull, og en klar kullrandidennordligehalvdelen.Diam.:90cm. Opptørkin8.

Tabell 17 0versikt over strukturer i sjakt 61 på Ringdal vestre.
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Strukturer i siakt 62
Str.nr. Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Tegning

79 Stolpehull? Mørk grå sand med noen Rødbrun sand. 3:25 plan Plan
kullflekker. Diam.: 40 cm. Gulbrun vedOpptørking.

Tabell 18 Strukturer i sjakt 62 på Ringdal vestre.

Strukturer i sjakt 63
Str®nr. Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Te8nin8

80 Muli8 Grå fin sand i varierende lyse Rødbrun sand. 4:4 plan Plan
veggstolpe og mørke toner. Diam.: 20 cm. Gulbrun vedopptørking.

81 Mulig Grå fin sand i varierende lyse Rødbrun sand. 4:5 plan Plan
veggstolpe og mørke toner. Diam.: 20 cm. Gulbrun vedopptørking.

82 Ildsted? Svart kullholdig sand spettet Rødbrun sand. 4:6 plan Plan 08
med brun fin sand. Strukturen Gulbrun ved prof,l
lå til dels bevart i matjorda ogdeØverste6-8cmblesnittetavmaskinen. Opptørking.

83 Rest av Grå-lysegrå, brunspettet fin Rødbrun sand. 4:3 plan Plan
gammelåker sand. Gulbrun vedopptørking.

84 Muli8 Grå-lysegrå, brunspettet fin Rødbrun sand. 4:12, 4:13
ve88stolpe sand. Gulbrun vedopptørking. plan

85 Muli8 Mørk grå fin sand. Diam.: 20 Rødbrun sand. 4:12, 4:13 Plan
veggstolpe Cm. Gulbrun vedopptørking. plan

86 stolpehull Mørk fin sand, sjattert i Rødbrun sand. 4:12, 4:13 Plan
diverse gråtoner. Diam.: 30Cm. Gulbrun ved plan

opptørking.
87 Mulig Mørk fin sand, sjattert i Rødbrun sand. 4:10 plan Plan

veggstolpe diverse gråtoner. Diam.: 20 Gulbrun ved
Cm. opptørking.

Tabell 19 0versikt over strukturer i sjakt 63 på Ringdal vestre. Et løsfunn av keramikk (Fnr. 28) ble også
gjort.

Strukturer i s.iakt 64
Str.nr, Tolkning Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Tegnin8

88 Mulig Gråsvart fin sand med rester Rødbrun sand. 4:16plan Plan
veg8stolpe av kull. Kullflekk. Diam.: 30 Gulbrun ved

Cm. opptørking.
89 Uklar Grå, lysegrå, gulbrun spettet Rødbrun sand. 4:11 plan Plan

nedgravning fin sand med spredt kull. Gulbrun vedopptørking.

Tabell 20 0versikt over strukturer i sjakt 64 på Ringdal vestre.
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Strukturer i s.iakt 66
Str. Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn i Funn 08 Bilder Te8nin8
nr, området l)røver
90 Udefinert Lysegrå fin sand med spredt Rødbrun sand. 6: 10 plan' Plan

nedgravning kull. 50 ØVx30 NS cm, d.:  16 Gulbrun ved 6: 12 prof,l
Cm. opptørking.

91 Ukjent Gråbrun fin sand med spredt Rødbrun sand. K-11 6: 11  plan, Plan
nedgravning kull. 220 ØVx80 NS cm, d.: Gulbrun ved 6:13profil

30 cm. opptørking.
311 Ukjent Lysegrå sand med noe spredt Rødbrun sand. 6:14 plan Plan

nedgravning trekull. 60xl00 cm. Gulbrun vedopptørking.

Tabell 21 0versikt over strukturer i sjakt 66 på Ringdal vestre.

Vurdering av lokaliteter og potensial

Lokaltiet 10  0mråde med tre stolpehull og vcLmcwsetringr (209-219).

Denne lokaliteten er veldig liten og kan ikke anses å være det viktigste området i traseen å

undersøke. Det nevnte området med vannavsetninger ble etter en vurdering i felt med Jes

Martens ikke regnet som interessant i en forhistorisk sammenheng. Dermed er det kun de tre

stolpehullene og eventuelt det lille ildstedet (219) som er registrert, og dette må demed anses

for å være en lokalitet med lite potensial. Det kan tenkes at flere struktuer vil 1igge i retning

nord, men dette faller utenfor traseen.

Lokaltiet 11 i:1,dsted (53).
Ildstedet (53) i sjakt 428 ble totalundersøkt og en kullprøve ble tatt ut. Det ble flateavdekket

rundt strukturen for å finne eventuelle tilhørende strukturer, men ingen observasjoner ble

gjort. I området heller ble det ikke observert strukturer som kan gi grunnlag for en utgravning.

Lokal,i,tet 12 Kullgrop (54)
Også struktur 54 i sjakt 51 var et ensomt beliggende anlegg som demed ble totalundersøkt.

Det dreide seg om en kullgrop som antakelig var gjenbrukt en eller flere ganger. Snittet

gjennom anlegget viste at det var snakk om to ulike groper som syntes som en i overflaten.

Også nedi gropene var massene omrotet, antakelig som resultat av tidligere tøinming av

gropene for gj enbruk.
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Lokaliiet 13 Flctie på sandgmm med mange spor etter forhritorisk akti;ytiet (56-91).
Denne lokaliteten inneholder en rekke spor som til dels kan være vanskelige å bedømme,

mens andre av strukturene igjen ikke levnet tvil om forhistorisk aktivitet. Det dreide seg om

både kokegroper ildsteder og keramikk, men også sirkulære nedgravinger som med høy

sannsynlighet er stolpehull. Det kan heller ikke utelukkes at noen av strukturene var

flatmarksgraver, ettersom opptil flere av strukturene inneholdt brente bein. hgen av

strukturene ble undersøkt med snitting fordi tettheten av anlegg var så stor, og fordi området

var oppdyrket med gulrøtter og ble lagt igjen næmest direkte for å spare grunneier for store

tap av avling grunnet vansker med sprøyting og vanning. Dette området anses å ha stort

potensial på grunn av sin store tetthet i strukturer. Muligvis kan området skjule rester etter en

bosetning som kan settes i forbindelse til gravfeltet på Ommundrød (Amundrød), 2136/2, ved

Holms kafeteria (se Dybdal 1954). Grunneieme Martin og Johan Emil Ringdal viste også til

en uregistrert haug som lokalt blir kalt Hannahaugen. Denne haugen ligger i et tilvokst

område rett nord for drivhuset til bruket 2041/12, men ved befåring ble det knyttet stor

usikkerhet til om dette egentlig er en gravhaug. I så fåll er den både sterkt Ødelagt av

maskinelt arbeid og brukt til dumpingplass for diverse skrot. Lokaliteten er forøvrig kun

avgrenset delvis i retning NV og Sø. Boplassområdet ligger antakelig på flaten og kan tenkes

å strekke seg både mot NØ og SV. Bakgrunnen for sjaktingen var den planlagte nye

vannledningen i området, og derfor kunne bare et 20 meter bredt område undersøkes til tross

for at denne kun streifer gjennom lokaliteten (antakelig midt i). Med stor sannsynlighet er

lokaliteten også beliggende under tunet på Ringdal vestre 2042/9,17, 21.

+2750m-+3050m Ringdal vestre (fylkeskommunens felt D6)
Langs den planlagte veien på platået mot Øst til nåværende E18 ble det lagt fire sjakter (32-

35). Mot vest i skogmark stort riggeområde, rasteplass, bensinstasjon og massedeponi, og her

ble det lagt seks sjakter (36-41). Selve veiområdet inklusive vannledning og trafikkmaskin ble

undersøkt med ni sjakter (67-75).

Gmmforhold og mdl

Store deler av dette området er Ødelagt av tidligere grusuttak. Dette gjelder i jordet Øst for

Bergene Holm trelast, samt deler av områdene der det er planlagt trafikkmaskin og

bensinstasjon. Generelt kan det sies at området som er tiltenkt bensinstasjon og fremtidig

industri er preget av myr og grustak. Området som er tiltenkt trafikkmaskinen er delvis preget

av sandgrunn, men en topp i teirenget der påkjørselen kommer inn fra nåværende E-18 er en
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moreneavsetning med grus og stein. Akeren næmest dagens E-18 er også preget av

grusavsetninger.

Sjakt 32: NØ-SV, 20 m, ingen funn.

Matjordslaget er 45 cm dypt, og undergrunnen består av en blanding av grus, sand og større

stein av rødbrun farge. Omrotede masser, og funn av glass, tegl og modeme keramikk rundt

det forlatte bygget på jordet.

Sjakt 33: VNV-ØSØ, 20 m, ingen funn.

Matjordslaget er 30-40 cm dypt, og undergrunnen består av en blanding av grus, sand og

større stein av rødbrun farge. Mot vest går undergrunnen over i en gråbeige silt. Mindre

modeme forstyrrelser her.

Sjakt 34: VNV-ØSØ, 20 m, ingen funn.

Matjordslaget er 30-40 cm dypt, og undergrunnen består av en blanding av grus, sand og

større stein av rødbrun farge.

Sjakt 35: N-S, 100 m, ingen funn.

Matjordslaget er 30-40 cm dypt, og undergrunnen består av en rød-orangeÆ)run grusavsetning

med noen større stein. Mot det skogkledte beltet i N blir det mer større stein. Det er i følge

grunneier tatt ut masser i dette området, og det kan se ut til å være riktig skal man dømme

etter undergrunnen som nå er fri som sand, og preget av stor stein og grus.

Sjakt 36: NØ-SV, 100 m, funn av en trestoldc med to spisse ender @ever?).

I sørvest er området preget av en myr som er forsøkt oppdyrket, men veksten er dårlig eller

ikke tilstedeværende. Det ble dypsjaktet etter eventuelle ofringer og torva var 180 cm. dyp før

bunnen av myra ble påtruffet. Undergrunnen besto av grus og leire, og myrområdet er ca 30

meter langt. Undergrunnen går etter hvert over i leire på vei ut av myra, før en gulbrun sand

blir toneangivende, avbrutt av et illeluktende parti med myriord og tegl, treverk og røtter,

påfulgt av et parti med pukkstein. På denne sanden er matjordsalget 20-35 cm dypt. I terrenget

rundt dette jordet kan det tydelig observeres at et masseuttak tidligere er foretatt.

Sjakt 37: ø-V, 25 m, ingen funn.

I Øst kunne forstyirelser grunnet masseuttak observeres med sterkt omrotede masser, før et ti

meter langt parti med sandblandet gulbrun grus kunne påvises. Deretter, faller terrenget ned i

myra som også fantes i sjakt 36. Dybden på lagene er som i sjåkt 36.

Sjakt 38: N-S, 20 m, ingen funn.

Matjordslaget er 30-40 cm dypt, og undergrunnen består av leiret/siltig gråfargede masser

med røde spatter, med noen stein.
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Sjakt 39: N-S, 20 m, ingen funn.

Matjordslaget er 20-35 cm dypt, og undergrunnen består av leiret/siltig gråfargede masser

med røde spatter, med noen stein.

Sjakt 40: N-S, 60 m, ingen funn.

Matjordslaget er 20-35 cm dypt, og undergrunnen består av leiret/siltig gråfargede masser

med røde spetter, med noen stein i sør, mens den nordlige delen av sjakta består av mørk brun

sandgrus med svarte spetter.

Sjakt 41: NØ-SV, 30 m, ingen funn.

Matjordslaget er 30-40 cm dypt, og undergrunnen består av mørk brun sandgrus med svarte

Spetter.

Sjakt 42A: Ø-V, 40 m, ingen funn.

Matjordslaget er 30 cm dypt, og undergrunnen består av mørk brun sandgrus med svarte

Spetter.

Sjakt 67: SØ-NV, 30 m, ingen funn.

Matjordslaget er 25-35 cm dypt, og undergrunnen rødbrun sandjord, med noe stein i Sø.

Grunnvann siver opp på flere steder i denne sjåkten.

Sjakt 68: Ø-V, 50 m, ingen funn.

Matjordslaget er 25-35 cm dypt, og undergrunnen består av rødbrun sandjord.

Sjakt 69: Ø-V, 100 m, funn av kullmile (308, og tilhørende kullkonsentrasjoner 99 og 300).

Matjordslaget er 25-35 cm dypt, og undergrunnen består av rødbrun sandjord.

Sjakt 70: Ø-V, 100 m, funn av kullmile (308), samt to nedgravninger (301 og 302).

Matjordslaget er 25-35 cm dypt, og undergrunnen består av rødbrun sandjord i vest. To hopp

utføres i denne sjakten, det ene i et tidligere undersøkt område og det andre for å unngå

vamledningen. På Østsiden av vannledningen der teiienget danner en topp er undergrunnen

preget av stor og liten stein som er rester etter en moreneavsetning.

Sjakt 71: Ø-V, 70 m, funn av stor kullkonsentrasjon (309).

Matjordslaget er 25-35 cm dypt, og undergrunnen består av oinrotet steingrunn.

Undergrunnen er trolig sterkt skadet av maskinelt arbeid med fjeming av stor stein som

bonden har foretatt på denne delen av jordet.

Sjakt 72: Ø-V, 40 m, ingen funn.

Matjordslaget er 25-35 cm dypt, og undergrunnen består av omrotet steingrunn.

Undergrunnen er trolig sterkt skadet av maskinelt arbeid med fjeming av stor stein som

bonden har foretatt på denne delen av jordet.

Sjakt 73: ø-V, 40 m, ingen funn.
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Matjordslaget er 25-35 cm dypt, og undergrunnen består av omrotet steingrunn.

Undergrunnen er trolig sterkt skadet av maskinelt arbeid med fjeming av stor stein som

bonden har foretatt på denne delen av jordet.

Sjakt 74: Ø-V, 40 m, ingen funn.

Matjordslaget er 30 cm dypt, og undergrunnen består av grå og beige leire med en del stor

stein og jemutfelling. Området preges av mange steinopptrekk. Sjakten stoppes der terrenget

faller ned i en dump som i følge grunneier skyldes grusuttak.

Sjakt 75: Ø-V, 50 m, ingen funn.

Matjordslaget er 25-35 cm dypt, og undergrunnen består av rødbrun sandjord.

Observasjoner

Svært få observasjoner av arkeologisk interesse ble gjort i denne delen av traseen, tross nokså

intensiv sjakting. Et løsfunn av flint (f-29), og et av bergart (f-32) ble gjort i området, og det

var seks anlegg som ble undersøkt næmere:

Strukturer i siakt 69
Str®nr, Tollmin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn 08prøver Bilder Te8nin8

308 Kullmile Stor  kullholdig struktu på ca Rødbrun sand. K-7, K-8 9:6, 9:7 Profl
25-30 m i diameter. Ble ikke Gulbrun ved plan'
totalt avdekket pga str, men etsnittblelagtgjennomøstlighalvdel.Delergjenbruktsommodemeavfallshaug.Std.:130cm. Opptørking. 9:8 profil

99 Struktur Mindre flekk av kull Rødbrun sand. 9:16plan
tilhørende beliggende i umiddelbar Gulbrun ved
kullmile nærhet av kullmila. Opptørking.

300 Struktu Mindre flekk av kull Rødbrun sand. 9:15 plan
tilhørende beliggende i umiddelbar Gulbrun ved
kullmile nærhet av kullmila. opptørking.

Tabell 22Strukturer i sjakt 69 på Ringdal vestre.

Strukturer i sjakt 70
Str,nr, Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn 08Prøver Bilder Te8nin8

308 Kullrile Stor  kullholdig struktur i)å ca Rødbrun sand. K-7, K-8 9:6, 9:7 Profll
25-30 m i diameter. Ble ikke Gulbrun ved plan,
totalt avdekket pga str, men etsnittblelagtgjennomøstlighalvdel.Delerstenbruktsommodemeavfallshaug.Std.:130cm. Opptørking. 9:8 profil

301 Ukjent Svarte masser med rester av Rødbrun sand. K-13 6:27 plan, Plan 0g
nedgravning trekull, og spetter av rødbrun Gulbrun ved 6:28 profil profil
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sand. Mer spetter og mindrekullidybden.Std.:80cm. opptørkin8.

302 Ukjent Grå sand med innslag av kull, Rødbrun sand. K-9 9:17 plan, Plan o8

nedgravning omringet av en brunere type Gulbrun ved 9:18profil profll
sand med mindre kull.Mosaiskstrukturisnittet.Diam.110cm,d.:40cm. opptørkin8.

Tabell 23 0versikt over strukturer i sjakt 70 på Ringdal vestre.

Siakt 71
Str.nr. Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Tegning

309 Kullproduksj Stor  kullholdig struktur som Rødbrun sand. K-10 9:24 plan, Profil
onsplass måler ca 10x2,5 meter. Et snitt Gulbrun ved 9:25 profil

ble lagt gjennom struktuensøstligedel.Std.:30cm Opptørkin8.

Tabell 24 0versikt over strukturer i sjakt 71 på Ringdal vestre.

Generelt kan det sies om området tiltenkt bensinstasjon, rigg og fremtidig industri at det er

sterkt ødelagt av masseuttak. De høyereliggende delene av jordet er bevart, men her ble ikke

annet enn to modeme avfållshauger med jem, glass, tegl, skosåler og annet rask påtruffet.

Påkjøringsfeltet fra nåværende E-18 viste seg heller ikke å skjule noen strukturer av interesse,

mens oinrådet for selve veitraseen og tilhørende trafikkmaskin inneholdt strukturene som er

fremstilt i tabellfomi over.

Vurdering av lokaliteter og potensial

Lokalitet 14  Kullm{1e(308) med t{Ihørende nrindre f lekker.

Det ble lagt et snitt gjennom deler av denne struktuen, og kullprøver (K-7 og K-8) ble tatt ut.

Da denne fomminnekategorien er etterrefomatorisk vil det ikke bli brukt ytterligere tid på

næmere undersøkelser, og anlegget kan demed regnes som ferdig dokumentert.

Lokal,tiet 15  Spor etter laillproduksjon(309) i sjakt 71.

Også denne strukturen kan regnes som ferdigundokumentert. Anlegget var avlangt og nokså

udefinerbart, men inneholdt store mengder kull. Det ble tatt ut en kullprøve fra profilen der

anlegget ble snittet. Strukturen kan med stor sannsynlighet antas å være samtidig med

kullmila (308), som rester etter tidligere kullproduksjon i området.
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Lokal,tiet16udefmimerbarenedgrtwringer(301-302)isjakt70.

Disse to strukturene antas ikke å ha noe potensial, dersom ikke kullprøvene skulle ende opp

med å gi en overraskende datering som eventuelt vil gi grunnlag for næmere undersøkelse.

+3050m-+4050m RødbøI (fylkeskommunens felt E)
Dette skogkledte området ble gjennomgått ved vanlig overflateregistrering, og det ble

observert et område med tre tufter, en rydningsrøys, et område med dyrkningsspor i fom av

åkerterrasser samt en kullmile. I tillegg ble området gått igjennom av et steinalderlag, der det

ved Per Person foreligger en egen rapport.

Tabell 21 gir en oversikt over fomlevningene som ble registrert i området:

Utmarksregistreringer i  området +3050 -+4050
Str,nr. Tolkning Beskrivelse Under8runn Funn 08Prøver Bilder Te8nin8

328 Tufter To eller tre tufter av ukjent alder ligger på
begge sider av tråktorvei og er synlige i
form av grunnmursrekke i stein.

329 Rydningsrøys Samling av stein ryddet ffa åkerflate. N-S
2m., Ø-V 2,5m.

330 Åkerterrasser Ryddete dyrkningsflater
331 Kullmile Forhøyning i terrenget med tydelig

fotgrøft. Forhøyningen inneholdt et 20 cm
dypt lag med kull som ffemkom ved
jordborrprøve. 10, 2 meter N-S og 10,7
meter Ø-V.

332 Steingjerde Krysser senterlinjepunkt 3150 og løper i
retning ØNØ-VSV

333 Rydningsrøys Samling av stein ryddet ffa åkerflate. Ca.
N-S lm., Ø-V lm. inntil senterpunkt
3140.

334 Steingjerde Løper i retning  ØNØ-VSV like ved
senterlinjepunkt 3140. Kortere enn 332.

335 Mulig Ligger rett NV for CL 3100 og strekker
åkerflate seg ffem til området for grusuttak.

336 Steinsainling Halvsirkelfomet steinsamling på lxl m.
av ukjent t)eliggende 3-4 meter vest for
funksjon vannledning og 50 meter SSV for

traktorveien som går im i skogen ffa
Bergene Holm.

337 Hulveier Langsløpende fordypninger i terrenget.
Spor etter tidligere ferdsel i området

Tabell 25 0versikt over utmarksregistreringer mellom  Ringdal vestre og Rødbøl.
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Det ble også foretatt noen registreringer i skogområdet nordøst for Bergene Holm, der det i

følge tidligere rapporter skulle ligge to steinsetninger. Disse ble ikke gjenfunnet, men det ble

registrert tre røyser, en steinlegning/røys og en mulig gravhaug som er avmerket på kart.

Utmarksregistreringer i  området +3050 - +4050 utenfor anleggsområdet
Tolknin8 Beskrivelse Under8runn Funn 08prøver Bilder Tegnin8

Rydningsrøys Samling av stein rydde[ fra mulig
1 åkerflate. N-S 2,5m., ø-V 1,5m.
Rydningsrøys Samling av stein ryddet fi.a mulig
2 åkerflate. N-S 2m., Ø~V 3m.
Rydningsrøys Samling av stein ryddet ffa mulig
3 åkerflate. N-S  lm., Ø-V 1,5m.
Muli8 Svak forhøyning i landskapet av rund
Gravhaug form. Registrert pga sin nærhet til det

kjente felt på Ommundrød (Amundrød)
ved Holms cafeteria. Ca. 3 i diameter.

Steinlegning/ Samling av stein. Ca. N-S O,5m., ø-V
røys , lm.

Tabell 26 Utmarksregistreringer i  området +3050 -+4050 utenfor anleggsområdet.

Vurdering av lokaliteter og potensial

Lokali,tet 27 Tt[f ter og rydringsrøys (328-329)

Tuftene og røysa kan muligens høre sammen og er foreløpig av ukjent alder. De ligger

lokalisert på toppen av et høydedrag med utsikt over Rødbøl og Seierstad dersom skogen

fjemes. Røysa ligger på en høyde et par meter høyere enn tuftene. For å bestemme ålderen må

de undersøkes næmere, men det kan ikke før undersøkelse med sikkerhet fastslås om

kulturminnene er forhistoriske eller om det er snakk om mer modeme husmannsplasser.

Lokalitet 28 Åkerterrasser (330)

Nordvest for den dyrkede marka til gården Rødbøl 2040/2, og delvis som en fortsettelse av

denne, ligger et område med tidligere dyrkede åkerterrasser. Muligvis hører disse terrassene

også sammen med røy5a og tuftene som ligger mellom 50 og 100 meter lenger sør.

Lokal,tiet 29 Halwsirkelf ormet steins amling (33 6)

Denne registreringen går ikke an å funksjonsbestemme, men kan synes noe unaturlig grunnet

fomen. Den bør ikke være et av satsningsområdene for videre undersøkelser.
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Lokalitet 30 Kiillmi,I,e (331)

Denne typen kulturminne er etterreformatorisk, og inngår demed ikke som et fredet

kultuminne etter fomminneloven.

Lokalitet 31 Dyrkringsf lctie, røys og stdngjerder (332-335)

Området ligger i skogen sør for masseuttaket på Ringdal vestre 2041/6 og består av to

steingjerder samt en liten rydningsrøys og et område som kan se ut til å ha vært ryddet for

dyrkning. Dyrkningsflaten er riktignok skadet av masseuttaket, slik at det er vanskelig å

vurdere utstrekningen av området. Lokaliteten har et nokså lite potensiale.

Lokalitet 32 Hulveier (337)
Fragmenter av fortidig ferdsel i området som bør undersøkes næmere.

+4050m-+4550m FIødbøl og Seierstad Østre (fylkeskommunens felt F-G)
Dyrket mark og partielt skogsmark i nord og Østside av fjellområdet Gunnåsen. Den

nordøstlige del av skogen opp mot Dammane synes ryddet. Jordet heller ned mot Dammane ,

som tidligere har vært en bekk, hvilket nå er lagt i rør gjennom området.  I bunnen har det

ligget en myr som ble brent på sekstitallet. Undergrunnen i traseen består av sand opp mot

skogspartiet, men ellers av leire. Traseens bredde er 120-160m og høyden over havet 40-

55moh.

Grumforhold og mdl
1 dette området ble det gravd 14 sjakter (301-12, 354, 356). I myrområdet i sjakt 301 er torva

60 cm dyp, og i sjaktene 307-9 og 311 ble det sjaktet dypere (70-90 cm), med en skuffs

bredde i opptil 5 meter, med henblikk på å finne gode bevaringsforhold for pollen. Området

viste seg derimot å være uegnet for slike undersøkelser, ettersom området tidligere hadde vært

et bekkefar, og Helge Høeg  avskrev området som potensielt for pollenundersøkelser ved

befåring. Undergrunnen er de fleste steder svært fuktig, men noen forhøyninger (rygger) av

mer sandholdig jord ble prioritert uten at funnfrekvensen økte.

Sjakt 301: ØNø-VSV, ca 120 m, 1 struktur (s-100).
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Undergrunnen består i vest av sandholdig leirjord av gråbrun farge, med lommer av mer

rødorange sand. Sjakta fortsetter inn i et myrområde som er svært fuktig, og undergrunnen

gjenfinnes ikke her før på 60 cm dyp. Utenfor myra varierer matjordslaget fra 30-50 cm

dybde.

Sjakt 302: øNØ-VSV, ca 120 m, ingen funn.

Sjakta begynner i et myrområde som er svært fuktig, og leirete undergrunn gjenfinnes på 30-

50 cm dybde.

Sjakt 303: ØNØ-VSV, ca 120 m, funn av Øksenakke (1001) og pimpstein (1031).

Sjakta begynner i et myroimåde som er svært fuktig, og leirete undergrunn gjenfinnes på 30-

50 cm dybde.

Sjakt 304: ØNø-VSV, ca 140 m, ingen funn.

Undergrunnen består i vest av sandholdig leirjord av gråbrun farge, med områder av mer

rødorange sand på høydedragene. Undergrunn stenfinnes på 30-50 cm dybde.

Sjakt 305: ØNØ-VSV, ca 40 m, to nedgravninger (Str. 125-126).

Sjakten ligger i et høydedrag og undergrunnen består av rødorange sand  på 30-50 cm dybde.

Sjakt 306: ØNØ-VSV, ca 70 m, en struktur (s-101).

Sjakten ligger i et høydedrag og undergrunnen består av rødorange sand  på 30-50 cm dybde.

Sjakt 307: ØNø-VSV, ca 200 m, en struktur (Str.108) med seks funn av flint ænr.1002-1003

0g F-1008).

Undergrunnen består av sandholdig leiijord av gråbrun farge, og gjenfinnes på 30-50 cm

dybde. Området er sterkt preget av fuktighet og tett drenert.

Sjakt 308: ØNØ-VSV, ca 170 m, ingen funn.

Undergrunnen består av sandholdig leiriord av gråbrun farge, og gjenfinnes på 30-50 cm

dybde. Området er sterkt preget av fuktighet og tett drenert. I de våte partiene er

undergrunnen leire, mens den ellers består av hardpakket sand og silt.

Sjakt 309: øNø-VSV, med svinger, ca 200 m, et funn av bryne (f-1006).

Undergrunnen består av sandholdig leirjord i de våte partiene er, mens den ellers består av

hardpakket sand og silt. Like nord for gravhaugen ble det avdekket et parti med svart fuktig

jord som også kom tilsyne i sjakt 10. Matjordas dybde er på 30 cm.

Sjakt 310: ØNØ-VSV, med svinger, ca 200 m, ingen funn.

Undergrunnen består av sandholdig leirjord i de våte partiene er, mens den ellers består av

hardpakket sand og silt. Like nord for gravhaugen ble det avdekket et parti med svart fuktig

jord hvor det ble tatt ut en pollenprøve (pp 4). Matjordas dybde varierer mellom 20 og 50 cm.

Sjakt 311: ØNØ-VSV, ca 60 m, ingen funn.
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Undergrunnenbeståravsandholdigleirjordidevåtepartieneer,mensdenellersbestårav

hardpakket sand og silt. Matjordslaget er 30-40 cm dypt.

Sjakt 312: ø-V, ca 20 m, ingen funn.

Undergrunnen består av sandholdig leirjord, og partier av hardpakket sand og silt.

Matjordslaget er 50-70 cm dypt.

Sjakt 354: øNø-VSV, ca 60 m, en jordprofil ble dokumentert (Str. 197), og to stykker flint

(f-1021-22) ble funnet.

Undergrunnen består av sandholdig leirjord av gråbrun farge, og matjordslaget er 30-40 cm

dypt.

Sjakt 356: øNØ-VSV, ca 40 m, ti strukturer (186-195) og et funn av slagg a].nr.1041).

Undergrunnen består av sandholdig leirjord med noe grus av gråbrun farge, og matjordslaget

er 40-50 cm dypt..

Observasjoner
Nordvest for den store gravhaugen (i sja]st 309 og 310) som er registrert på ble det ved

sjakting påtruffet et mørkt (næmest svart) humusholdig lag. Sannsynligvis er ikke laget annet

enn rester etter vannavsetninger, da terrenget i området danner en helling som vil kunne skape

fuktige drag. Likevel er observasjonen interessant, ettersom området antåkelig vil ha gode

bevaringsforhold. Det humusholdige laget ligger da også nær tilknyttet til både gravhaugen 6g

lokaliteten med slaggfunn og kokegroper. Det ble tatt ut to pollenprøver (pp 4 og 5 [ikke målt

inn]) i en profil som ble gravet i sjaktkanten i forbindelse med dette svarte laget.

Ellers ble det også tatt ut en pollenprøve (pp 1) fra myroinrådet rundt sjakt 1, og to (pp 2 og

3) fra området rundt rydningsrøysa i sjakt 7. Like nord for sjakt 354 ble det observert en

forhøyning i terrenget med et hull i sentrum. Om dette er en gravhaug eller om noen tidligere

har trodd det var en gravhaug og forsøkt å plyndre den, vites ikke før næmere undersøkelser.

Haugen ligger helt i grensen for anleggsoinrådet til den nye veitraseen og måler ca 2x3 meter.

Det ble avdekket en rekke strukturer som herun.der vil bli omtalt nærmere i tabellform. Kun

strukturene i sjakt 356 kan regnes som sikre forhistoriske bevis da de resterende kun er

nedgravninger.

Strukturer i s.iakt 301
Str,nr. Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Te8nin8
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100 Nedgravning Mørk humuslignende Gråhvit silt og Plan 08

av ukjent jord med noe sand. gulorange sand. prof,l
funksjon Loimer av siltinnimellom.50 cm ØV,60cmNS,d.:30cm

Tabell 27 0versikt over strukturer i sjakt 301 på Seierstad østre.

Strukturer i s.iakt 305
Str.nr. Tolkning Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Te8nin8

124 Nedgravning Brun sandholdig feit Brungrå Plan og
av ukjent masse med spredt sandblandet silt. profil
funksjon småstein og kull. Gulgråsandholdigmasseibunnen.Diam.:50cm,d.:10cm

125 Nedgravning Mørk brungrå sand og Brungrå Plan 08
av ukjent siltblandet masse, som sandblandet silt. prof,l
funksjon blir mer spettet medgulgråflekkermotbunnen.Diam.:80cm,d.:20cm

Tabell 28 0versikt over strukturer i sjakt 305 på Seierstad østre.

Strukturer i sjakt 307

Str,nr® Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn og prøver Bilder Tegning

108 Rydnin8s- Samling med stein for Brungrå F-1002, F-1003 Tapt fllm
røys rydding av dyrket mark. sandholdigjord, Fem flint (avslag

Diam: ca 3 m. med myeflktighet. og fragmenter)

Tabell 29 Strukturer i sjakt 307 på Rødbøl.

Strukturer i s.iakt 356 på Rødbøl.
Str,nr. Tollming Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Te8nin8

186 Kokegrop Samling med skjørbrent Gråbrun 8:6 plan Plan
stein og kull i en mørk sandjord med
sirkulær struktur. Diam: noe grus og
50-60 cm. leire.

187 Kokegrop Samling med skjørbrent Gråbrun
stein og kull i en mørk sandjord med
sirkulær struktur, noeomsog
innramet av en stripemedkull. leire.

188 Koke8rop Sariing med skjørbrent Gråbrun 8:2 plan Plan
stein og kull i en mørk sandjord med
sirkulær struktur, noe grus og
innramet av en stripemedkull.Diam.:190Cm. leire.

189 Kullholdig Mørkebrun sand og Gråbrun Plan

48



struktur kullholdig struktur. sandjord med
Diam.:40 cm. noetm,msogleire.

190 Ildsted? Gråbrun/svart sand og Gråbrun Plan

kullblandet masse med sandjord med
noe småstein. Diam.:20 noe grus og
Cm. leire.

191 Kokegrop Samling med skjørbrent Gråbrun 8:7 plan Plan
stein og kull i en mørk sandjord med
sirkulær struktur, noe grus og
innrarmet av en stripemedkull.Diam.:100Cm. leire.

192 Kokegrop Sariing med skjørbrent Gråbrun 8:5 plan Plan
stein og kull i en mørk sandjord med
sirkulær struktur, noe grus og
innrammet av en stripemedkull.Diam.:140Cm. leire.

193 Ildsted? Gråbrun sand, grus og Gråbrun 8:3 plan Plan
kullblandet masse. 40 sandjord med
cm ØV, 80 cm NS. noe grus ogleire.

194 Kokegrop Gråbrun sand, grus og Gråbrun 8:4 plan Plan
kullblandet masse med sandjord med
noe stein. Diam.:190 noe grus og
Cm. leire.

195 Steinsanuing Ansamling stein Gråbrun 8:1 plan Plan
/røys liggende samen med sandjord med

en mørkebrun fleldc med noe grus og
sand og grusblandetkullholdigmasse. leire.

Tabell 30 0versikt over strukturer i sjakt 356 på Rødbøl.
L    1,

Det ble også dokumentert en jordprofil (str. 197) fra den nordøstlige enden av sjakt 354.

Vurdering av lokaliteter og potensial

De spredte nedgravningene gir intet grunnlag for noen større utgravning, men likevel er det

funnet tre lokaliteter med mulighet for videre undersøkelser.

Lokalifet 19 Kokegroper og cmdre kiillholdige strukturer (186-195).

I tillegg til kokegropene ble det gjort et funn av slagg Q]nr. 1023) på denne lokaliteten. Ved

registreringene i 1999 ble det også gjort funn av tre slaggstykker (Woolley 1999:26-27, 31).

Denne lokaliteten må regnes for å ha stort potensial for å avdekke viten om

bosetningshistorien i området. Kokegroper kan som regel anføres til jemalder, og demed kan

denne lokaliteten også stamme fra denne tidsperioden. Den er også et meget godt eksempel på

at sjakting i skog kan gi resultater i fom av bosetningsspor eller annen forhistorisk aktivitet.

Da dette ikke er utført i særlig stor grad i Norge er det viktig at nettopp en slik lokalitet blir
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gravdforskriftsmessig,slikatdennetypenutgraving/undersøkelsekanblimervanlig.

Lokaliteten har et stort potensial som kan fortelle om både bruken av kokegroper og eventuelt

jemfremstilling som slagget bærer prov om. Lokaliteten er naturlig avgrenset av terrenget

rundt som reiser seg i knauser og fjell som er uanvendelig i forhold til fortidig bosetning.

Lokaltiet 20 Gra,vhaug

Påjordet til gården Rødbøl 1igger en stor gravhaug registrert i ØK qD 000476). Ved befaring

i området ble haugen gjenstand for en del usikkerhet ettersom den ligger spesielt plassert i

terrenget, og således muligens kan være en naturlig knaus av fjell som stikker opp i et ellers

lavtliggende område. Det er kjent en rekke hauger som utnytter naturlige forhøyninger i

terrenget, og dette taler for en tolkning av registreringen som en gravhaug. Dersom haugen

viser seg å være en gravhaug vil den til tross for kraftig utpløying falle inn under kategorien

storhaug med en diameter på 15-20 meter. Haugen må uansett undersøkes da veien er planlagt

tvers over denne. Den mulige gravhaugen i skogsområdet bør også vurderes nærmere.

Lokali,tet 21 Ry dringsrøys
Ved fjeming av matjord i sjakt 7 fremkom det en rydningsrøys som også inneholdt funn av

flint Q]nr. 1004 og 1005). Det ble gravd en profil i sjaktkanten ved denne røysa og

pollenprøver ble tatt ut. Røysa ligger i et lag mellom to dyrkningslag i åkeren og en næmere

undersøkelse vil gi muligheter for å undersøke dette fossilåkerlaget under røysa næmere.

Lokalilene 19, 20 og 21 som f ormrimemllJØ
Lokalitetene kan sies å utgjøre et støiTe fomminnemiljø som er sjeldent i utgravningsmessig

sammenheng. Her vil det være en unik mulighet til å undersøke så vel spor etter

boplassaktiviteter som gravplass og dyrkningsspor som potensielt kan høre sammen under en

større sammenheng. I forbindelse med dyrkningssporene kan det også nevnes at det mørke

laget som ble påvist nord for gravhaugen også potensielt kan skjule spor etter dyrkning. Det

vil forhåpentligvis pollenprøvene (pp 4 og 5) som ble tatt ut av jordprofilen i området kunne

gi svar på.

+4550m-+4850m Seierstad Østre (fylkeskommunens felt G)
Dyrket mark som faller kraftig mot sørvest fra veien til Seierstad Østre, 2037/10 og ned mot

Seiersatd Østre, 2037/7, 8, 9 og videre i samme retning. Det ble i området gravd 15 sjakter

(320-334) med et varierende antall funn.
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Grumf orhold og mål
Undergrunnen i området består av grålig sand og grusholdig jord og leire på toppen av platået

ved veien til Seierstad østre. Nedover bakken er undergrunnen varierende fra den grusholdige

leira til partier med rød sand og andre partier med ren leire. Matjordslaget er hele veien

mellom 30 og 50 cm dypt, med unntak av det bakkeplanerte området som ikke ble gravd til

bunns på grunn av fare for at kantene ville rase ut.

Sjakt 320: øNØ-VSV med hopp, ca 120 m, ingen funn.

Undergrunnen ble i denne sjakta ikke gjenfunnet grunnet så kraftig bakkeplanering at det var

fare for ras fra sjaktkantene. Det er i følge Jon Seierstad også tatt ut grus i området før det ble

bakkeplanert. Undergrunnen ble funnet i den sørvestlige delen av sj akta på oversiden av

gårdsveien og hele nedsiden. Denne var delvis preget av gråbrun sandholdig leire, og til dels

rødorange sandjord. Matjordslaget var 30-40 cm tykt.

Sjakt 321: ØNØ-VSV, ca 40 m, ingen funn.

Undergrunnen var delvis preget av gråbrun sandholdig leire, og til dels rødorange sandjord.

Matjordslaget var 30-40 cm tykt.

Sjakt 322: øNø-VSV, ca 70 m, ingen funn.

Undergrunnen består av rødorange sandjord med store mengder jemutfelling. Matjordslaget er

30-40 cm dypt.

Sjakt 323: ØNø-VSV, ca 50 m, nedgravning av ukjent funksjon (avskrevet).

Undergrunnen består av rødorange sandjord med store mengder jemutfelling. Matjordslaget er

30-40 cm dypt.

Sjakt 324: ØNø-VSV, ca 60 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun sand-og grusholdig leiriord, og matjordslaget er 30-40 cm

tykt.

Sjakt 325: øNØ-VSV, ca 70 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun sand- og grusholdig leiijord, og matjordslaget er 30-40 cm

tykt.

Sjakt 326: ØNØ-VSV, ca 150 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun sand- og grusholdig leirjord, og matjordslaget er 30-50 cm

tykt.

Sjakt 327: ØNØ-VSV, ca 150 m, en struktur (150) og to flintfunn (1012 og 1023).

Undergrunnen består av gråbrun sand- og grusholdig leiriord, og matjordslaget er 30-50 cm

tykt.
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Sjakt 328: øNØ-VSV, ca 60 m, en struktur (Str.  153), brente bein, flint og slipeplate (f-

1033).

Undergrunnen består av gråbrun sand-og grusholdig leiijord, og matjordslaget er 30-40 cm

tykt.

Sjakt 329: øNø-VSV, ca 35 m, 11 strukturer (156-164, 169-170), to mesolittiske Økser (f-

1014,1015), brente bein, keramikk og flint (f-1029) og funn tilhørende gravene s-157-159 (se

vedlegg 10).

Undergrunnen består av gråbrun sand-og grusholdig leirjord, og matjordslaget er 30-40 cm

tykt.

Sjakt 330: ØNØ-VSV et hopp, ca 60 m, to strukturer (165,171), og brente bein (f-1028).

Undergrunnen består av gråbrun sand-og grusholdig leijord, og matjordslaget er 30-40 cm

tykt. Området ligger i sterkt skrånende terreng og er preget av store mengder

dreneringsgrøfter.

Sjakt 331: øNø-VSV, ca 20 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun silt og leire, og matjordslaget er 20-50 cm tykt.

Sjakt 332: ØNØ-VSV, ca 60 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Sjakt 333: ØNø-VSV, ca 110 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Sjakt 334: ØNØ-VSV, ca 80 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Observasjoner
De digitale kartene (vedlegg 5 og 6) gir en oversikt over området, og det ble laget utover dette

laget en prinsippskisse over sjakt 29 (vedlegg 8). Det ble gjort en rekke observasjoner på dette

jordet, og det ble således avdekket flere strukturer i området det fra før var kjent at det hadde

vært et gravfelt. I tillegg ble det undersøkt flere strukturer som ikke lot seg klassifisere:

Strukturer i sjakt 327
Str,nr. Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn og prøver Bilder Te8nin8

150 Sirkulær Noen få skjørbrente Blanding av K-34 5:13,14 Plan 08
nedgravning stein og ellers en mørk gråbrun sand plan, 7:5 profll

brun struktur med en delkullrester.Enkonsentrasjonavsteinmidtipåbunnenav grus og leire profll
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Tabell 31 0versikt over strukturer i sjakt 327 på Seierstad østre.

Strukturer i siakt 328
Str.nr, Tolkning Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn og prøver Bilder Te8nin8

152 Avskrevet
153 Kullholdig Liten grop med Blanding av grus K-24, K-25

8rop forekomster av kull. og sand.

154 Avskrevet
166 Avskrevet _
Tabell 32 0versikt over strukturer i sjakt 328 på Seierstad østre.

Strukturer i s.iakt 329
Str.nr. Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn og prøver Bilder Tegning

156 ildsted Noen få skjørbrente Blanding av K-35 5:8 plan' Plan 0g
stein og ellers en mørk gråbrun sand 7:20 profll
brun struktur med en delkullrester.Diam.:40cm,d.:26cm. grus og leire

157 Grav - Mørkebrun sandholdig Blanding av K-36, K-39, F- 5:9,10 Plan 08
kultstein jord ftrlt med keramikk .gråbrun sand 1034, F-1035, F- plan, 7:13 profll

og brente bein grus og leire 1039, F-1044, F- 0814
innkranset av noen 1045 (Brente profll
stein.NS: 290 cm, ØV: t)ein, keramikk, 7:10
180 cm. brent leire ogflint. keramikkinsitu.

158 Grav Mørkebrun sandholdig Blanding av K-14, K-15, F- 5:6,7 plan, Plan 0g
jord firlt med keramikk gråbrun sand 1025 (Brente 7:7 profll profll
og brente bein grus og leire bein, kerarikk
innkranset av noenstein.Diam.:80cm, d.:16cm. 0g flint).

159 Grav Mørkebrun sandholdig Blanding av K-20, K-38, F- 5:23, 7:19 Plan 0g
jord Dlt med keranrikk gråbrun sand 1036,  F-1037, plan, 7:9, profll
og brente bein grus og leire F-1038, F-1043, 7:24 profil
innkranset av noen F-1046, F-1047 7:11
stein. Diam.: 200 cm, (Brente bein, graving
d.: ca 20 cm. brent leire,keramikk,flintogmetall).

160 Ukjent - Blanding av Plan og
avskrevet gråbrun sandgrusogleire prof,1

161 Ukj ent - Blanding av Plan og
avskrevet gråbrun sandgrusogleire profil

162 Steinopp-trekk Blanding avgråbrunsandgrusogleire

163 Ildsted. Mørk brunsvart masse Blanding av K-30 5:3 plan Plan 0g
med noe kull og brente gråbrun sand profll
stein. Diam.: 50 cm, d.10cm grus og leire
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164 Ukjent Mørkebrun sand  og Blanding av Plan

grus. Ikke fullstendig gråbrun sand
avdekket. grus og leire

169 Ildsted? Mørk brunsvart masse Blanding av 5:4'5 plan Plan 08
med noe kull og brente gråbrun sand profil
stein. Ikke fullstendigavdekket. grus og leire

170 Moderne Blanding av Plan 08
nedgravning gråbrun sandgrusogleire profll

Tabell 33 0versikt over strukturer i sjakt 329 på Seierstad østre.

Strukturer i s.iakt 330
Str,nr, Tolkning Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Tegnin8

165 Drenerings- Langtløpende rand av Blanding av 5:24-25, Plan og
grøft stein på en meters gråbrun - 6:2-9 I,rofll

bredde og 15 meters rødbrun sand plan' 7:6'
lengde. I snittet syntessteinlangskanteneogpåtoppenavnedgravningen.InnivardenSltmedsandavulikesjatteringer. grus og leire. 10:17-19profll

171 Kokstein Liten samling med Blanding av
skj ørbrente stein gråbrun -rødbrunsandgrusogleire.

Tabell 34 0versikt over strukturer i sjakt 330 på Seierstad østre.

I sjakt 334 ble det avdekket fire strukturer (172-175) som alle ble avskrevet som modeme

nedgravninger ettersom de ved næimere undersøkelser viste seg å inneholde rester av

porselen, glass, tegl og dreneringsrør.

Vurdering av lokaliteter og potensial

Struktur 165 ble lenge vurdert som en mulig lokalitet. Dette var fordi middelaldergården

Grevet som er kjent fra skriftlige kilder skal ha ligget i dette området og den steinfunderte

grøfta ble dermed diskutert som en potensiell grunnmursrest. Videre undersøkelser viste

derimot at det heller var snakk om en dreneringsgrøft. Steinrekken ble snittet, fotografert og

dokumentert nøye. Deretter ble området utvidet med to nye sjåkter som gikk på tvers av sjakt

30 i endene av steinlegningen. Området viste seg å være kraftig gjennomdrenert av modeme

dreneringsgrøfter i området rundt, og tolkningen av steinrekken som dreneringsgrøft ble
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demed stående som konklusjonen. Billeddokumentasjon av området kan sees på film 10,

bilde  11-19.

Lokal,itet 22 Grttyfelt og steinalderboplass

Ved sjakting på det tidligere kjente gravfeltet fra toppen av åsryggen ved Seierstad østre

(2037/10) fremkom det tre flatmarksgraver eller rester av kultiske aktivitetsområder. Flere

andre strukturer i form av ildsteder og nedgravninger  ble også observert, og det  anbefales at

dette området bør utgraves nærmere før en ny vei bygges. Etter et kraftig regnskyll ble de

avdekkede massene fra sjakting gått over, og dette medførte at ganske store mengder brente

samt noen biter av flint, keramikk og jem var vasket frem. Et beslag av jem ble funnet i disse

massene og er fremstilt på røntgenfotografi (se vedlegg 15 og tilveksttekst C.53293/4).

Gravfeltet har vært overpløyd i en lang årrekke, og det er dermed ikke rart om noen rester

etter gravene er dratt rundt og omrotet av plogen slik at de vil ligge i matjordsmassene.

Området ble også gått over med metalldetektor i oktober, og det freinkom da en sterkt

defomert gjenstand av kobberlegering (f-500), som kan være en bøyle til en fibula (ant.

Trompetfibula), og et vektlodd (f-501). Den mulige fibulaen ble røntgenfotografert (se

vedlegg 16 og tilveksttekst C.53293/1). På lokaliteten ble det også funnet rester fra steinalder

i fom av to mesolittiske økser, et bor, en slipeplate og en neolittisk flateretusjert pilspiss samt

diverse funn av flintavslag og flintfragmenter. Området i og rundt sjakt 29 har stort potensial

for forhistoriske funn. En tredje øks er funnet 50 meter lenger mot nordøst i sja]st 3, og et bor

laget på en flekke ble funnet i sjakt 30. Grunneier John Seierstad hevdet også at han tidligere

hadde funnet Økser på jordet, men han kunne pr. juli 2003 ikke gjenfinne disse. Det er

tidligere foretatt faglige utgravninger av en haug som enda var synlige i området, samt at

grunneieme i området kjenner til at det har ligget flere gravhauger i området. Den siste ble

ulovlig fjemet fra området av en grunneier, for 10-15 år siden. Ved anleggelse av gravhauger

er det naturlig at masser er fraktet til fra et annet område. På denne måten kan et funn som den

flateretusjerte pilspissen være tilkommet området på unaturlig vis. En annen mulighet er at

den kan være skutt dit, eller at den ligger in situ fra en boplassituasjon.

Det er også tidligere gjort flere funn fra gården Grevet Seierstad, som det ble vist til i tabell 5.

Disse funnene setter alle fokus på gården Grevet som nok må ha vært en storgård i oinrådet og

således er omtalt i middelalderkilder. Ved å se på fumene i en helhet får man også et ganske

unikt tilfelle av stedskontinuitet med funn fra mesolittikum helt frem til middelalder. Til tross
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for de tallrike løsfunnene og gravfeltet ble verken bosetningen eller dyrkningsflaten fra

området påvist ved de arkeologiske undersøkelsene. Det ble derimot sjaktet i et tjem (nå myr)

straks nord for gravfeltet. De[te ble gjort med tanke på eventuelle ofringer i våtmark, mens

også for å avdekke mulige pollenavsetninger som gjeme finnes i våtmarksområder. Det ble

tatt ut en pollenprøver (pp 1) fra denne myra, og resultatet fra. denne vil kunne si noe om

eventuell fortidig dyrkning av området.

Utgravningen av flatmarksgravene

De tre flatmarksgravene som ble avdekket ved sjakting i området ble i sainråd med

prosjektleder Jes Martens besluttet å utgraves. Dette ble gjort fordi avdekking av kultuminner

som graver gjør dem mer sårbare, og det ble funnet hensiktsmessig å gjøre en

ferdigundersøkelse av gravene under forundersøkelsen. Grav 158 ble snittet i to deler som ble

tatt med tilbåke til Oldsaksamlingen for der å såldes med 2mm såld. I graven som viste seg å

være anlagt på en helle i bunnen av nedgravningen ble det funnet 13 skår keramildc og 84,1

gram brente bein samt et flintavslag som muligvis kan stamme fra steinalderlokffiteten som

har vært beliggende på samme sted. Grav 159 ble delt i fire og gravd kvadrantvis til en

1,20xlm stor steinpakning var avdekket. Det funnførende laget oppå steinpåkningen varierte

mellom 5 og 10 cm. dybde. Steinpakningen ble deretter snittet, gravd ut i to deler og

dokumentert både i plan og profil. I denne graven ble det funnet noe brent bein, flint og en

stor samling av keramikkskår og brent leire. Funnene lå i all hovedsåk fordelt oppå den tette

steinpakningen som ble tolket som en grav. Struktur 157 er tolket som en tredje grav, men

kan også være en slags kultisk nedgravning sentrert rundt en jordfast stein. Også denne

strukturen ble gravd i fire kvadranter, der de to vestre ble gravd først slik at en profil kunne

dokumenteres. Her fremkom det som ellers i området flint, brente bein, brent leire og

keramikk. Det spesielle med denne strukturen var at den inneholdt en stor del av et

keramildcar som ble dokumentert in situ. Dette karet bør det være gode mungheter for å

rekonstruere. Tilvekstteksten (vedlegg 10) gir en utførlig beskrivelse av gravenes plassering

og deres gjenstandsmessige innhold, og tegningene (vedlegg 8) gir en god beskrivelse av

deres utseende.

Lokaltiet 23 Sirkulær nedgmyring

Denne store sirkulære nedgravningen ble snittet og en kullprøve ble tatt ut. Det er fremdeles

usikkert hva strukturen er, men en samling stein i midten av strukturen ned mot bunnen av
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nedgravningen kan ha fungert som skoning til en stolpe selv om dette virker lite sannsynlig.

Det ble ikke funnet andre strukturer som kan tilknyttes denne nedgravningen på 3 x 3 meter i

denne sjakten eller sjaktene rundt. Stmkturen er ferdigundersøkt og demed må lokalitetens

potensial antas å være tømt.

+4850m-+5150m Seierstad søndre (fylkeskommunens felt G)
Terrenget, som er dyrket mark, skråner ned fra alle himmelretninger unntatt mot nord der

landskapet strekker seg ut i en stor flat slette. Sletten er sannsynligvis en havavsetning.

Mellom tunene på Seierstad søndre (2035/4) og Seierstad Østre (2037/7,8,9) ble det gravd 19

sjakter (35-53) uten at det resulterte i særlig mange funn.

Gmmforhold og mdl
Generelt varierer sjaktenes lengde varierer mellom 40 og 70 meter, og undergrunnen som

består av gråbeige siwleire i hele området ligger generelt under et 30-40 cm tykt matjordslag.

Sjakt 335: øNø-VSV, ca 45 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun silt og leire, og matjordslaget er 40-50 cm tykt.

Sjakt 336: øNØ-VSV, ca 60 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Sjakt 337: ØNø-VSV, ca 70 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Sjakt 338: ØNø-VSV, ca 80 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Sjakt 339: øNø-VSV, ca 80 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Sjakt 340: øNø-VSV, ca 85 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Sjakt 341: N-S, ca 50 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Sjakt 342: NV-SØ, ca 50 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Sjakt 343: NV-SØ, ca 50 m, ingen funn.
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Undergrunnen består av gråbrun silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Sjakt 344: NV-Sø, ca 50 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbrun silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Sjakt 345: NV-SØ, ca 50 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbeige silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Sjakt 346: ØNØ-VSV, ca 100 m, tre strukturer (181-183). Tilhører sannsynligvis samme.

Undergrunnen består av gråbeige silt og leire, og matjordslaget er 30 cm tykt.

Sjakt 347: øNØ-VSV, ca 100 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbeige silt og leire, og matjordslaget er 30 cm tykt.

Sjakt 348: ØNø-VSV, ca 100 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbeige silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Sjakt 349: ØNØ-VSV, ca 100 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbeige silt og leire, og matjordslaget er 30 cm tykt.

Sjakt 350: ØNø-VSV, ca 100 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbeige silt og leire, og matjordslaget er 30 cm tykt.

Sjakt 351: ØNø-VSV, ca 80 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbeige silt og leire, og matjordslaget er 30-40 cm tykt.

Sjakt 352: ØNø-VSV, ca 80 m, ingen funn.

Undergrunnen består av gråbeige silt og leire, og matjordslaget er 30 cm tykt.

Sjakt 353: øNø-VSV, ca 20 m, et funn av flint Q].nr. 1020).

Undergrunnen består av gråbeige silt og leire, og matjordslaget er 30 cm tykt.

Observasjoner i området mel,I,om Seierstad s¢ndre (2035/4) og Seierstad ¢stre (2037/7,8,9)

Det ble avdekket en rekke langtløpende rekker med stein i disse oinrådene som kunne følges

gjennom flere av sjaktene. Disse ble vurdert som steingjerder, men gitt det store antallet og

det relativt fuktige søkket mellom to bekker ble de tolket som gamle steinlagte

dreneringsgrøfter (veiter). Strukturene er dokumentert med fotografier (4: 17-25 & 5:2). Det

ble også gjort et funn av flint (1020) i sjakt 353.

I sjakt 346 ble det avdekket tre strukturer som antakelig tilhører et og sai]me anlegg.

Anlegget ble ved befaring tolket som en kullmile av Jes Martens. Strukturen er ikke

fullstendig fremgravd da kun to hele og en del av en tredje avlang kullholdig nedgravning
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synes å danne en sirkulær helhet. Antakelig finnes minst to slike avlange grøfter til nord for

sjaktgrensen.

Siakt 346
Str. Tollmin8 Beskrivelse Undergrunn i Funn Bilder Tegnin8
nr, området 08Prøver

181 Ringgrøft fra Avlang nedgravning med LysebrunÆeige K-22 5:16,17,20 Plan
kullmile? kullblandet brunjord. NS.:(160cm,ØV:50cm.avdekket) sand/silt og grus. plan

182 Ringgrøft fra Avlang nedgravning med LysebrunÆeige K-23 5:18-20 Plan
kullmile? kullblandet brun jord. NS. :220cm,øV:60cm. sand/silt og grus. plan

183 Ringgrøft fra Del av avlang nedgravning LysebrunÆeige Så vidt
kullmile? med kullblandet brun jord(5x20cmavdekket). sand/silt og grus. avdekket

Tabell 35 Mulig kullmile i sjakt 346 på Seierstad søndre.

Det ble også oppdaget en kullholdig struktur i sjakt 45:
Sjakt 345
Str®nr. Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Fum Bilder Te8nin8

202 Ukjent? Nedgravning med mørk brun LysebrunÆ)eige  silt. 5:22 plan Plan 08
jord og noe kull. Diam.: 90Cm. profll

Tabell 36 0bservasjoner i sjakt 345 på Seierstad søndre.

Vurdering av lokaliteter og potensial

Området er preget av å være en havavsetning, og har svært få potensielle funn. Flintfunnet i

sjakt 353, kan muligens antyde en steinalderlokålitet på platået der Seierstad gjestegård ligger

i da8.

Lokalitet 18  Kullmi;1e (Str. 181-183)

Dette er den eneste lokaliteten med potensial i oinrådet. Det ble tatt ut to kullprøver av

anlegget, og disse vil gi en indikasjon på om det er av interesse å undersøke den næmere.

Kullmiler av denne typen er etterrefomatoriske og fåller demed utenfor UKM's beskyttelse.

+5150m-+5550m Seierstad søndre (fylkeskommunens felt H)
Lenger vest i traseen, på et lavtliggende platå i skogkledt område (27,5-35m.o.h.) med lett fall

mot nordvest, ble det gravd fire sjakter (19-22) som alle var funntomine. Området er generelt
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blokkrikt og tettvokst, men sjaktene ble lagt på et område som kun hadde småvekst og

samtidig virket ryddet for store stein.

Sjakt 19: Ø-V, ca 30m, ingen funn.

Dybden på sjakta varierer mellom 30 og 40 cm, og i øst er undergrunnen steinblandet brun

jord, mens den mot vest går over i store stein og sjaktingen ble gitt opp.

Sjakt 20: Ø-V, ca 65 m, ingen funn.

Undergrunnen finnes på varierende dybder mellom 15 og 30 cm. I øst er de første meteme

preget av sterkt fuktighet, mens den resterende delen inneholder en undergrunn av rødbrun

sandjord med innslag av grus og noen få større stein.

Sjakt 21: ø-V, ca 40 m, ingen funn.

Denne sjakten ble gravd forsiktig og med flere drag ned til 30 cm, hvilket var dypere enn

selve undergrunnen. Dette ble gjort som en test fordi det erfaringsmessig har vist seg at

strukturer som ildsteder fra steinalder kan ligge en del dypere i de funnførende lag ved

sjakting i skog i motsetning til ved sjakting i dyrket mark (se Svinesundundersøkelsene).

Forsøket ga imidlertid ingen resultater. Undergrunnen er rødbrun sand og grusblandet jord.

Sjakt 22: ø-V, ca 70 m, ingen funn.

I Øst var det svært fuktig rød undergrunn sand og jordblandet, som ble fulgt av et parti med

sand og grus. Etter 40 meter ble det gjort et hopp på ti meter, grunnet et parti med store stein.

Deretter ble det sjaktet 30 meter i en fuktig undergrunn bestående av rødbrun sand og grus.

Dybden på sjakt 22 var mellom 30 og 40 cm.

Gmmf iorlwld og observasjoner
Undergrunnen i området varierte en del fra partier med mye stein, til fuktige drag og områder

med sand og grus som var mer lettsjaktet. Det ble ikke gjort noen observasjoner som kunne

tyde på forhistorisk aktivitet og området kan ikke sies å inneha potensiål for en utgravning.

+5550m-+6000m Seierstad søndre (fylkeskommunens felt H)
Rett opp for Lågen sørøst for det røde huset som må rives, på Bominestad, 2030/2, og

Seierstad søndre, 2035/3 , ligger det to velbevarte gravhauger i skogkledt vestlig skrånende

terreng (ID 000497). Ved første gangs befåring i området ble det registrert en tredje liten

gravhaug med et plyndringshull i tilknytning til disse. Høyden varierer her mellom 25-35

moh. For å finne en eventuell bosetning som kunne knyttes til disse gravene, ble det lagt fem

sjakter (14-18) i området rundt gravene.
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Nord for haugene er det registrert flere hulveier. I dette området ble det besluttet å kjøre inn

hogstmaskiner for å lage tre kanaler gjennom skogen som skulle sjaktes (Sjakt 57-59). Disse

ble lagt i områder som utgjorde flater i terrenget som også syntes å være ryddet for stein.

Grumf iorhold o g mål
Sjakt 14: N-S, ca 30 m, ingen funn.

Den nordlige enden startes i hagen til det røde huset der et platå ser ut til å være bygd opp og

sand-og steinmasser påført. Mot sør går sjakta over i gråbrun leire.

Sjakt 15: NNØ-SSV, ca 20 m, funn av flintavslag a]nr.30).

Dybden på s].akten er ca 30 cm, og undergrunnen er rødbrun steinblandet grusjord.

Sjakt 16: Ø-V, 30 m, funn av flintavslag Q]nr. 13).

Dybden er ca 25 cm, og undergrunnen består av steinete grusjord i Øst som mot vest går over i

et parti med leire som igjen etterfølges av lys rødgul/orange sandbunn.

Sjakt 17: ø-V, 30 m, funn av en rydningsrøys.

Dybden var ca 20 cm og i den Østlige delen var det svært fuktige grunnforhold. Etter det

fuktige oinrådet fulgte et platå med fine gulbrune sandmasser, deretter følger et n)" fuktig

oinråde med mye stor stein.  De siste femten meteme mot sør ser ut til å være et ryddet

område med rødbrun sandjord. Ved den sørlige enden fremkom det forøvrig en rydningsrøys

(str. 330).

Sjakt 18: N-S, 30 m, ingen funn.

I nord ble en mulig rydningsrøys ble observert, men denne steinkonsentrasjonen kan også ha

vært naturlig ettersom området generelt var preget av stor steintetthet. I retning sør mot røysa

(str.330) består undergrunnen som i vestre del av sjakt 17 av rødbrun grus og sand. Også her

var sjaktene 20 cm. dype.

I området rundt hulveiene ble det ved hjelp av hogstmaskiner laget tre kanaler gjennom

skogen som deretter kunne sjaktes:

Sjakt 357: N-S, 40 m, ingen funn.

Mye stein i nord, men deretter ryddet og sannsynlig pløyelag på ca 30 cm ble fjemet.

Sjakt 358: u-fom, 40 m, to strukturer (198 og 199 med fire flintfunn Q]-1026 og F-1027)

C.9/1-2).
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Tydelig ryddet område og det ble sjaktet så dypt som 50 cm uten at noen strukturer ble

observert.

Sjakt 359: N-S, 50 m, ingen funn.

Ca. 30 cm ble fjemet og undergrunnen inneholdt store mengder stein. Det var ikke ryddet,

kun naturlige avsetninger var å se i profilen som ble renset frem.

Observasjoner
Området rundt gravhaugene var så tettvokst av småskog at det var næmest umulig å

observere fomminner og undergrunnsforskjeller i området. Da graver var kjent i området var

det ikke aktuelt å sende hogstmaskiner inn i området. Træmg var derimot ikke større enn at

gravemaskinen kunne presse dem ned med grabben. Dette ble gjort i "kanaler" av skogen, der

det kunne se ut til å være flater med potensial for bosetningsspor el. Sør og vest for

strukturene ble det ikke gjort observasjoner av interesse bortsett fra to enkeltfum av flint Q]-

13 og F-30). På nordsiden derimot ble det registrert en rydningsrøys (s-330) og en potensiell

dyrkningsflate i tilknytning til denne avgrenset av sjaktene 16-18.

I området med hulveier ble det undersøkt to strukturer:

S.iakt 358
Str, Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn i Funn 0g Bilder Te8nin8
nr, området prøver
198 Brent sand - Et spettete oiiiråde med Gul og brun K-28 8:22, 8:23 Plan 08

avskrevet noe brent sand i midten sandjord i profll profll
- ble avskrevet ettersnitting spetter.

199 Steinpakning En pakning av stein Gul og brun F-1026-1027 8:18-21 Plan
med ftnn av flint i et sandjord i a=ire profil, 8:14-
spettete oimåde av gul spetter. fragmenter 17 plan 11,
og brun sandjord. flint.) K-26, K-27,K-29 8:24 plan 111

Tabell 37  0versikt over strukturer i sjakt 358 på Seierstad søndre.

Utover dette ble det ikke gjort noen observasjoner men en jordprofil (str. 200) ble

dokumentert og pollenprøver ble tatt ut fra denne.

Vurdering av lokaliteter og potensial

Lokaltiet 6  Grawhauger og område med rydringsrøys med millg dyrkringsflctie.
De tre gravhaugene må sies å inneha stort potensial for forståelse av fortiden selv om de alle

har plyndringsspor etter tidligere inngrep. Oinrådet rundt gravene ligger på riktig høyde for

neolittisk bosetnirig, og de to avslagene kan indikere at man er i nærheten av en lokalitet. I
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tillegg til dette er det ryddede området av interesse da det kan fortelle om tidligere

oppdyrkning av området. Muligens kan det også være snakk om bosetning i nærheten, men

den tette skogen gjorde det umulig å foreta en komplett sjakting i området. Gode

overflateregistreringer var også vanskelig pga veksten i området i midtsommemånedene.

Lokalitet 7 Ilul,v eier
Disse ligger om lag 100 meter nord for gravhaugene, og er av et så stort antall (6-8

fragmenter) at potensialet må sies å være stort i forhold til undersøkelser av denne

fomminnetypen.

Lokalifet s Kullgrop
En kullgrop ligger helt alene 40-50 meter nord for hulveiområdet på en brink av et gammelt

elveleie, som i dag er en bekk. Kullgroper er enda relativt sjeldent i Vestfold, og gropa bør

derfor undersøkes. Kullframstilling kan si noe om jemproduksjonen i området, og ikke minst

noe om skogens utbredelse på driftstidspunktet.

Lokal,tiet 9 Steinpakring med f tnl
Ved sjakting i skogen ble det avdekket en steinpakning som skilte seg ut i undergrunnen.

Denne ble totalundersøkt da den lå ålene, og ingen andre strukturer fremkom i sjåktene.

Anlegget kan ha vært en grav men det ble ikke gjort noen funn som kan verken avkrefte eller

bekrefte dette. Etter at steinpakningen ble snittet viste det seg at strukturen var større enn først

antatt ved fremrensing. Derfor ble det besluttet å legge nok et snitt gjennom strukturen. Det

ble likevel klart at mer infomasjon kunne fremhentes ved å grave hele flaten i plan, og

metodikken ble endret slik at 10 cm ble gravd i snittet som ble tetm, et før 10 cm ble gravd av

den andre halvdelen, slik at flaten igjen ble dokumentert i plan. To lag ble gravd, og i løpet av

det tredje laget endte nedgravningen. Det ble tatt ut tre kullprøver av i strukturen, samtidig

som det ble tatt ut en pollenprøve av en jordprofil i sjakt 58 like ved. Dette ble gjort fordi

jordlaget var tykt og samtidig virket ryddet i dette området og muligens kunne skjule spor

etter fossile åkrer.
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+6000m-+6450m Bommestad Wlkeskommunens felt 1).
Dyrket mark. Bommestad gård, 2030/2, 5,1igger på kanten av åsen på høyden 25moh.

Nedenfor denne er terrenget langs elven delt i to terrasser, den Øvre 15moh. og den nedre

10moh.. Generelt kan det sies om undergrunnen at det er silt sand og grus på det øvre platået,

mens det nedre platået og overgangen til dette er preget av leire og vannavsetninger. Det ble

trukket åtte sjakter (1-8) i dette området, hvopå det ble påtruffet 36 strukturer.

Grumforhold og observasjoner

Sjakt 1 Strekker seg i retning SV-NØ langs nåværende E-18. Undergrunnen består av

grusblandet sandjord i SV, og får etter hvert noen innslag av leire, i midten er sjakten preget

av silt, før den igjen blir mer sand og grusholdig i Nø. Sjaktas dybde varierer mellom 30 cm i

SV, 80 cm midt på og 35 cm i NØ, og den inneholdt 11 strukturer som det fremgår av tabell 2.

At matjorda var så dyp i midten ble tolket som at masser var deponert her ved tidligere arbeid

med nåværende E-18, men ble tolket om etter observasjoner i sjakt 2. Skriftlige kilder omtaler

gården Bommestad, og rester etter Mddelaldergården ble forsøkt gjenfunnet uten hell ved

sjakting. En annen strategi må foretrekkes foran denne. Gamle kart fra omkring 1800 viser at

gårdstunet lå ca. 50 m sør for dagens tun like vest for bussholdeplassen ved dagens E-18. Det

var i dette området at de mulige stolpene (s-7, 10 og 32) lå. Ved snitting av s-10 ble det gjort

funn av to fragmenter av flint (f-6). I dette området ble det også påtruffet en relativt stor

mengde fragmenter av krittpipe, tegl, glasert keramikk og glass. Disse funnene ble i stor grad

klassifisert til 1700-tall eller nyere av Vibeke Martens. Det er natulig å sette de eventuelle

stolpehullene i forbindelse med denne bebyggelsen, men funn av flint viser likevel at området

har vært i bruk i lang tid og at en eldre datering på ingen måte kan utelukkes. En stolpe (str.8)

ble avskrevet fordi en bit glasert keramikk fra 1700-tallet ble funnet i fyllet. Denne hadde en

makker som var lik i fom fyll og farge og derfor ble avskrevet. Det ble også gjort. Ellers ble

det i sjakten også gjort to enkeltfunn av flint æ-1 og F-2).

Str,nr. Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Tegning

1 Kokegrop Mye skjørbrent stein, og Blanding av 1:3 plan Plan
et tydelig kulllag som gråbrun sand
rammer inn strukturen.NS.:110cm,ØV:140Cm. grus og leire

2 Kokegrop Mye skjørbrent stein, og Blanding av 1 :4 plan Plan
et tydelig kulllag som gråbrun sand
rammer inn strukturen.NS.:160cm,ØV:130Cm. grus og leire
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3 Kokegrop Mye skjørbrent stein, og Blanding av 1:5 plan Plan
et tydelig kulllag som gråbrun sand
rammer inn strukturen.Diam.:100cm. grus og leire

4 Stolpehull el. Mørkebrune masser Sandete og leiret 1:6 Plan 08

steinopptrekk med noe sand. Diam.: undergrunn, til plan' profil
30 cm, d.:  18 cm. tider forsteinet. 3:1profil

5 Steinopptr. Mørkebrune masser Sandete og leiret 1:7 plan Plan 08
Avskrevet med noe sand undergrunn, tiltiderforsteinet. profil

6 Avskrevet 1:8  plan

7 Stolpe? Mørkebrune/grå masser Lysebrun silt To ffagmenter 1 :9 plan Plan 0g
av silt og sand. Diam.: med noe grus moderne glass i Profll
30 cm, d.:20 cm. plan

8 Moderne Mørkebrune masser av Lysebrun silt 1700-talls 1:12 Plan 0g
stolpe el silt og sandholdig jord med noe grus grønnglasert profil profll
nedboring som likner matjorden.40cm.dyp. keranrikk

9 Avskrevet Liten lysebrun struktur. Lysebrun silt Kritpipefrag., tegl, 1:10 Plan
noe mørkere i kantene. med noe grus glasert keramikkogglassblefimnetiumiddelbarnærhet. plan

10 Stolpe? Gråbrune masser, med Lysebrun silt F-6 Brent flint ved 1:11 Plan og
innslag av kull. Diam.:25cm,d.:20cm. med noe grus snitting plan profll

32 Stolpe? Gråbrune masser, med Lysebrun silt Plan og
innslag av kull. Diam.:35cm,d.:20cm. med noe grus profil

Tabell 38 0versikt over strukturer i sjakt 1 på Bommestad

Sjakt 21igger parallelt med sjakt 1 i SV-Nø retning. Denne sjakten inneholdt seks strukturer

(11,12,16,17, 27 og 36) som vist i tabell 39. Dybden varierer mellom 25 cm i Nø, 95 cm på

midten, og 65 cm i SV der to kokegroper (str. 11 og 12) ble påtruffet. Tre andre kokegroper

kan synes å ligge tilknyttet disse da kullhorisonter kommer tilsyne i sjaktkanten. NB ! Her

ligger strømledningen til det blå huset hvor vi var innkvartert på ca 60 cm. Undergrunnen

varierer grusholdig rødbrun sand i NØ, mer leiret sand og silt mot midten av sjåkten og i SV.

Området med struktur 16, 17 og 36 ble totalundersøkt da funnene ]å alene. S-16 og s-36

inneholdt forøvrig funn av brent leire Q]-15 og f-16).

Det tidligere antatte massedeponiet kan nå følges i enda større grad. 40 cm. Ned i matjorda

påtreffes et sandlag etterfulgt av grus og deretter silt før nye 40 cm. matjord kan påvises.

Disse massene virker i følge gravemaskinfører Emst Karlsen å være doserte, ettersom de

slipper på samme måte som betong ved gravning Etter å ha undersøkt området og gamle kart

næmere viser det seg at det her påtrufne laget er rester etter den gamle veien over Lågen

fral808. Denne veien kom nemlig over Lågen på en bro man fremdeles kan se rester av ca
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100 meter nord for nåværende bro. Fundament for broa og veien kan fremdeles spores i et lite

5-10 m bredt skogsnes som ikke dyrkes i dag. Veien svingte overjordet på Bommestad

fortsatte et stykke langs nåværende E-18 og tok så av i retning nord mot Hedrum kirke. Det

ble gjort et enkeltfunn av flint @-5) og et funn av et mulig skafthullsredskap æ-33) av bergart

i sjakten. Skafthullsredskapet kan også være et negativavtrykk av et fossil.

Strukturer i sjakt 2
Str. Tollmin8 Beskrivelse Undergrunn i Funn o8 Bilder Tegnin8
nr® området Prøver
11 Kokegrop Mye skjørbrent stein, og Gulbeige silt, med en 1:13 Plan

et tydelig kullag som del større stein i østlig plan
rammer inn strukturen.Diam.:140cm. retning av sjakten.

12 Kokegrop Mye skjørbrent stein, og Gulbeige silt, med en 1:14 Plan
et tydelig kullag som del større stein i østlig plan
rammer inn struktuen.Diam.:150cm. retning av sjakten.

16 ildsted Fet og  gråbrunlig jord, Siltig, gulbrun til grå. K-2,F-16 2:15 Plan 0g
med noe stein og en del @rent profil profil
kullbiter. Diam.: 80 cm,d.:16cm. leire)

17 Stolpehull Fet og  gråbrunlig jord, Siltig, gulbrun til grå. 2:16 Plan og
noe humusaktig. Fetereennpløyejorda.Diam.: 20cm,d.:30cm. prof,1 profll

27 Kullholdig Ligger i pløyelaget. Gulbeige silt, med en F-27(To 2:18 Plan 0g
str. Massene er svartgrå, fin del større stein i østlig brente profll

sand. Holder godt påfuktighetoghartydeligeinnslagavkull.NS:120cm.ØV:ikkefiillstendigavdekket. retning av sjakten. bein), K-1

36 Sirkulær Fet og  gråbrunlig jord, Siltig, gulbrun til grå. K-3, F-15 2:17 Plan 0g
nedgravning ispedd en del brent leire (Brent profil

og kull. Diam.:  130 cm,d.:20cm. 1eire)

Tabell 39 Strukturer i sjakt 2 på Bommestad.

Sjakt 3 er en kort sjakt på 20 meter i NV-SØ retning. Undergrunnen er siltig, næmest leiret

av grågul farge og inneholdt ingen funn. Matjordslaget var 20 cm. dypt.

Sjakt 4 ble begynt nord for skogsneset (restene av den gamle veien fra 1808) og trukket fra

SV mot Nø. I bakken opp mot det Øverste platået på Bommestad  var undergrunnen preget av

flekkvis gulgrå silt og rød og blå leire. Opp på  platået ble undergrunnen rødbrun lys leirsand,

og rundt strukturene (13-15 og 39 se tabell 40) blir det noe mer grus og sand i undergrunnen.

Sjakten knekker mot nord like før den når grunnfjellspartiet dagens gårdstun ligger på. Her

blir det igjen leire med røde og blå spetter. En ny knekk av sjakten mot NV ble utført over
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skrenten til det nedre platået for å se etter åkerterrasser, men slike kunne ikke observeres i

profilen. Dybden på sjakten varierte mellom 50 cm i SV, 40 cm ved strukturene og 25-30 cm i

den nordlige enden etter knekken. Det ble gjort et funn av keramikk G-8) og et brent bein G]-

14) mndt strukturene. Keramikken kan dateres til yngre romertid/folkevandringstid (Jes

Martens pers. medd.). Rundt strukturene i sjakten ble det diskutert om det kunne være bevart

en kulturlagsrest, ettersom det så ut til å være noe kullrester humus og ikke minst det nevnte

keramikkskåret. Derfor ble en profil renset frem langs sjaktkanten -men det kunne ikke

observeres noe regulært kulturlag. Profilen kan studeres på fotografi 2: 11 og 2: 12.

Strukturer i sjakt 4
Str.nr. Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Te8nin8

13 Sirkulær Brun jord som til Gulbeige -grå silt. nei Plan
nedgravning forveksling liknermatjorda,mensom trertydeligflemgrunnetsirkulærform.Diam.:200Cm.

14 Ukjent Brun jord som til Gulbeige - grå silt, med F-8 1:17' Plan
nedgravning forveksling likner noec",msogsand. (Omert 2:13

matjorda. Lite omådemedkullimidtenavstr.Ujevn-setezri.ng. keranrikk) plan

15 Ildsted/koke Mye skjørbrent stein, og Gulbeige - grå silt, med 1:15,16 Plan
grop et tydelig kulllag somrainmerinnstruktuen.Diam.:80cm. noe grus og sand. plan

39 Grophus? Brun jord som til Gulbeige - grå silt, med 2:14 Nei
forveksling liknermatjorda,menernoelysere.Mål:ca.3x2meter. noe grus og sand. plan

Tabell 40 Strukturer i sjakt 4 på Bommestad.

Sjakt 5 ble lagt parallelt med slutten av sjakt 4 i SØ-NV retning ned mot Lågen og var ca. 30

m lang. Heller ikke her ble det observert noen åkerterrasser i profilen, men det ble gjort funn

av et bryne æ-10). Undergrunnen var leiret og hovedsaklig grågul med blå og røde spetter.

Dybden på sjakten var 90 cm i SØ og 50 cm. i NV.

Sjakt 6 går SV-NØ parallelt med den sørligste delen av  sjakt 4, og de første meteme i NØ er

preget av siltig grågul undergrunn, som så går over i partivis blåleire og brungrå leire med

røde og blå spetter. Dybden på denne sjakten varierer mellom 25 cm i NØ og 50 cm i SV.

Sjakten inneholdt to strukturer (18 og 19) som begge var uklare nedgravinger uten noen kjent

funksjon.
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Strukturer i s.iakt 6
Str.nr, Tolkning Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Tegning

18 Ukjent Flekkete mørkegrå, grå, brungrå leire med røde nei Plan og
nedgravning gråbrun og gråorangejord/leire.Diam.:ca.160cm.,d:16cm og blå spetter profil

19 Ukjent Gråbrun leirjord med brungrå leire med røde nei Plan og
nedgravning innslag av kull. Diam.:100cm,d.:60cm. og blå spetter profil

Tabell 41 Strukturer i sjakt 6 på Bommestad.

Sjakt 7 ligger i hagen til det blå huset 2030/16 og strekker seg 10 meter i retning SV-NØ i

gråbeige siltig undergrunn. Dybden på matjordslaget er 45 cm, og det ble påtruffet seks

strukturer (20-25 se tabell 42), hvorav to sikre kokegroper og fire flekker med kull som kan

være kokegroper eller ildsteder. Sjåktingen ble stanset med en gang toppene av strukturene

kom tilsyne.

Strtukturer i sjakt 7
Str. Tolkning Beskrivelse Undergrunn i Funn 08 Bilder Tegning
nr. området Prøver
20 Kokegrop Kull og kullholdig masserundtstrukturen,ogenblandetbrunfeitjordimidten.Myebrentstein.NS:150cm,ØV:110cm. Gråbeige silt. FilmØdelagt Plan

21 KokegTop/ Kullholdige masser Gråbeige silt. Film Plan
ildsted blandet med feit brunjord.Diam.:40cm. ødelagt

22 Kokegrop/ Kullholdige masser Gråbeige silt. Film Plan
ildsted blandet med feit brunjord.NS:10cm,ØV: 40Cm. ødelagt

23 Kokegrop Kull og kullholdig masse Gråbeige silt. F-3 ærent 7 ..2;3 Plan 08
rundt strukturen, og en bein), K- profiil profil
blandet brun feit jord imidten.Myebrentstein.NS:180c.,øV:60cm,d.:10cm. 19

24 Kokegrop/ Kullholdige masser Gråbeige silt. Film Plan
ildsted blandet med feit brunjord.Diam.:80cm. ødelagt

25 Kokegrop/ Kullholdige masser Gråbeige silt. Film Plan
ildsted blandet med feit brunjord.Diam.:80cm. ødelagt

Tabell 42 Strukturer i sjakt 7 på Bommestad.
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Sjakt 81igger langs Lågen i ytterkanten av det planlagte riggo]mrådet i retning Sø-NV og er

250 meter lang. Dybden på matjorda varierte fra 40 cm i SV, via50 cm til25 cm i NØ.

Undergrunnen bærer preg av gamle avleiringer fra Lågen da det kan observeres en rekke

spetter og flekker som er både svarte og røde av farge i den eller lys brungule leirete

undergrunnen. I NV er det myrdannelse rundt området der en be]dc renner ned i Lågen. Det

ble observert en struktur (26) i sjakt 8, dette var en udefinerbar gråbrun flekk som inneholdt

kull i ellers brungul grålig leirgrunn. Strukturen ble avskrevet som forhistorisk.

Traseen fortsetter på nordsiden av Bommestad gård, og her ble det lagt fem sjakter (9-13) på

toppen av et platå bak låven og i hellende terreng ned mot Lågen.

Sjakt 9 ble trukket fra låven på Bommestad gård i retning N, og var 30 m lang. Matjordas

dybde var på mellom 35 og 45 cm, og undergrunnen besto av rød sand og grus, noe mer

leirete i N. Det ble funnet to strukturer (28 og 29 se tabell 43), i tillegg til at det ble observert

noen lommer med avsvidd gammelåker.

Strukturer i sjakt 9
Str.nr. Tollming Beskrivelse Undergrunn ioinrådet Funn Bilder Te8nin8

28 Koke8rop En sand og grusblandetleiremedmye.brentstein,omringetavenstripemedkull.Diam.:80cm. Rød sand og grus. 2:2 plan Plan

29 Sirkulær Mørkebrun feit leire med Rød sand og 2:3 plan Plan
nedbqavning noe kull. Diam.:  100 cm. grusblandet leire.

Tabel] 43 Strukturer i sjakt 9 på Bommestad.

Sjakt 10 går i utgangspunktet parallelt med sjakt 9, men knekker mot V der terrenget

begynner å falle ned mot Lågen. I sør ved låven er det sandjord, men denne blir på kanten av

platået mer leirblandet og går over til ren leire med hyppige dreneringer i det nordlige partiet

ned mot Lågen. Matjorda er dypest med ca 40 cm på toppen i SØ, mens undergrunnen

påtreffes ved 30 cm i V. Sjakta inneholdt to udefinerbare strukturer (37 og 38) som ble snittet

i ytterkant, tegnet i profil og avfotografert (2:4 og 2:5). De kan enten tolkes som gammelåker,

eller rester etter et gammelt veifar grunneier Håkon Marthinsen kunne peke ut i det

krattbevokste området sjåkten tenderer inntil. Struktur 38 måler omlag 3(Ø-V)x4QT-S) meter

og fortsetter innmot sjaktkanten i vest, mens 37 er noe mindre.
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Sjakt 11 ligger parallelt (SØ-NV) og knekker på samme måte som sjakt 10 mot V. I sør ved

låven er det sandblandet grus og en mulig gammelåkerflekk. Midt på platået ligger et felt med

store steiner som tolkes som en avsetning etter isbreen, som påfølges av et nytt parti med

rødgul sandjord, før det blir mer leire på kanten av platået, nederst er undergrunnen som i

sjakt 10. Dybden på sjakten er 35 cm i SØ, og kun 5 cm nederst ved Lågen. Dette nederste

platået ble nydyrket på 1960-tallet jfr. papirer på kommunehuset. Sjakten inneholdt fem

strukturer (30,31, 33-35 se tabell 44), og to mørke flekker som likner str. 37 og 38 (se også

sjakt 10). Det ble også gjort et funn av flint æ-11).

Strukturer i sjakt 11
Str, Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn i Funn 08 Bilder Te8nin8
nr, området T)røver
30 Kokegrop En sand og grusblandetleiremedmyebrentstein,ormingetavenstripemedkull.Diam.:80cm. Rødgul sandjord - 1eire 2:7 plan Plan

31 Koke8rop En sand og grusblandetleiremedmyebrentstein,omringetavenstripemedkull.Diam,:80cm,d.:7Cm- Rødgul sandjord - leire K-17 2:6plan,7:20profll Plan

33 Sirkulær Mørkebrun feit og Rødgul sandjord med 2:8 plan Plan 08

nedgravning
sandblandet grusholdigjordmednoekull.Diam.:100cm. noe grus. profll

34 Sirkulær Mørkebrun feit og Rødgul sandjord med 2:9 plan Plan

nedgravning
sandblandet jord med noekull.Noespredtoms.Diam.:110cm. noe grus.

35 ildsted Kullholdige masserblandetmedlysbrunsand,ognoesmåstein.Diam.:50cm. Rødgul sandjord. 2:10plan Plan

Tabell 44 Strukturer i sjakt 11 på Bommestad.

Sjakt 12 og 13 ble lagt parallelt med endene på sjåkt 10 ol 1 i retning ø-V på det resterende

partiet av det nydyrkede jordet. Da undergrunnen kun besto av blågrå  leire ble det utført noen

korte hopp for å få opp tempoet i saktingen som grunnet mange funn ikke hadde nådd

optimalt progresjonsnivå. Dybden på matjorda varierte her mellom 20 og 30 cm.

Sjakt 31 er sjakten ved siden av sjakt 4, som ble lagt på tvers av fylkeskommunens gamle

sjakter parallelt med sjakt 4 for å forstå området rundt strukturene (13-15 og 39). Det ble
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funnet et skår av svart keramildc Q]nr. 9) i denne sjakten. Undergrunnen var som i sjakt 4

rødbrun lys leirsand med noe grus, og dybden på matjorda var på 40 cm.

Vurdering av lokaliteter og potensial

Lokaltiet 2 Kokegropfelt i sjakl 1, 2 og 7

Det ble påtruffet 11 strukturer av typen kokegroper og ildsteder. Sjaktene innsnevrer og

avgrenser et nokså stort område som antas å skjule et større felt med kokegroper. Strukturen

(27) med mye trekull og to brente bein i bunnen av matjordslaget kan også ha en sammenheng

med dette feltet. Potensialet for denne lokaliteten må sies å være stort, og gir muligheten for å

totalundersøke et større kokegropfelt. Gropene ligger tett der de er påtruffet og i sjåkt 2 ble

det også observert rester av tre andre kullholdige strukturer i sjaktkanten.

Lokal;ifet 3 Totalundersøkt tldsted, stdpe og grop i sjakl 2

Denne lokaliteten ble ikke regnet for å ha stort nok potensial til å gjennomføre en utgravning

på, og den ble derfor totalundersøkt under forundersøkelsene. Det ble således utvidet rundt

stolpen og ildstedet, og gropa ble avdekket. Videre rundt struktuene ble det ikke avdekket

flere anlegg. Da det var avdekket en sone på minimum 2,5 meter ut fra alle strukturene ble

området regnet for avgrenset.

Lokal,tiet 4 Keramj,kk og uklare struklurer i sjak± 4 og 31
Dette er en lokalitet hvor potensialet er vanskelig å vurdere fordi gjenstandsfunnene som ble

gjort er fine og entydige, mens strukturene som ble avdekket ikke kan regnes for å gi

tilsvarende gode fortolkningsmuligheter. Da lokaliteten var vanskelig å få grep om grunnet at

strukturene var lite spesifikke ble det åpnet en sjakt (31) på tvers av området fylkeskommunen

allerede hadde registrert (Woolley 1999 -sjakt 110). Denne sjakten ga heller ingen funn av

strukturer, men et skår svart keramikk. Det vil si at det er registrert tre skår keramikk, en

kokegrop/ildsted samt tre uklare strukturer som ligger i området der keramikken ble funnet.

Potensialet vurderes til middels, men det utelukkes ikke at noen oppklarende elementer som

stolpehull eller liknende kan finnes i området mellom sjaktene slik at lokaliteten eventuelt vil

kunne ha et stort potensial til å fortelle noe nytt om forhistorisk aktivitet i området.
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Lokal,itet 5 kokegroper og si,rkulære nedgrcwrimger i sjakt 9, 10 og 11
Her ble det avdekket tre kokegroper og tre sirkulære nedgravinger. Kokegropene er de eneste

funnene som sikkert kan sies å være forhistoriske, i tillegg til flintavslaget som også ble

funnet der. Utover dette fantes også to uklare mørke strukturer som det ble spadd en profil

gjennom uten at dette ga noen forklaring på hva de var. Sannsyn]igheten for at lokaliteten skal

romme store mengder strukturer er lite-medium.

Forimimerriljø på Bommestad
Lokalitetene 2-7 på Bommestad og skogen tilhørende Seierstad søndre bør sees i en

sammenheng der de danner et svært spennende og komplekst bilde av en forhistorisk

organisasjon og tilpasning til landskapet. Med lokalitet 4 i sentnm der den omerte

keramikken danner utgangspunktet for tolkningen som et boplassområde, sprer to lokaliteter

med kokegroper, et oinråde med ildsted og nedtq, avning en med brent leire, et gravfelt og et

hulveisområde seg rundt denne lokaliteten. Det er også naturlig å tenke seg at et

boplassområde med eventuelle stolpehull vil være å finne på jordet der Bommestad skole

ligger, på motsatt side av dagens E-18.

+6450m - +7300m Nordby (fylkeskommunens felt J)
De første 200 meteme av dette oinrådet er bebygd av hus og veibane og ble således ikke

undersøkt. Nord for nåværende E18 finnes en dalgang med en jevn skogskledd flate, antakelig

havavsetting mellom to åser. På denne flaten ble skogen ryddet ve]dc og en gravemaskin ble

brukt til å legge seks sjakter, hvopå det ble funnet syv strukturer:

Sjakt 24: SV-NØ, ca. 15 m, ingen funn. En samling av stein ble tolket som frostsprengt.

Sjåkt 25: ø-V, ca 30 m, funn av fire strukturer (41-44), og en bit av en flintsigd Q].nr. 17).

Sjåkt 26: Ø-V, ca 30 m, funn av tre strukturer (46-48).

Sjakt 27: Ø-V, ca 30 m, ingen funn.

Sjakt 28: Ø-V, ca 30 m, ingen funn.

Sjåkt 29: N-S, ca 10 m, ingen funn.

Sjåkt 30: VSV-ØNØ, ca.  15 m, ingen funn.

I enden av dalgangen finnes en heller, som ble undersøkt næmere av steinalderlaget (se egen

rapport av Per Person). Disse undersøkte også de bratte skråningene rundt i området, samt de

300 siste meteme, der det ikke lot seg gjøre å komme til med maskin.
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Grumforhold

Massene i den nordvestlige delen av området er podsoliderte, med et utvaskningslag på 5 cm

under torva, og et anriket lag på ytterligere 10 cm derunder. De anrikede massene ble også

fjemet med maskinen i sjakt 24, og dybden på sjakta var ca 20 cm. Mot NØ syntes

undergrunnen isten å inneholde litt matjord, og 30 cm ble fjemet med maskinen i sjakt 25 før

undergrunnen åpenbarte seg og de fire strukturene ble observert. Undergrunnen i området

består av fine sandmasser, med noe grus og enkelte nevestore stein. I sjakt 26 og 271engre

mot nord ble undergrunnen hardere og jordsmonnet var skrinnere slik at kun 10-20 cm ble

fjemet. Sjakt 28 og 29 så ved sjaktingen ut til å være sterkt omrotet, med et dypt matjordslag

på mellom 40 og 50 cm. I den vestlige enden av sjakt 29 ble det gravd av et kumlokk, og det

ble klart at denne stammet fra en overvannsledning fra avfallsanlegget på Grida.

Ledningsnettet var nyere enn kablekartene (fra 70-tallet) undertegnede hadde fått av

veivesenet, men det så ut til å strekke seg gjemom dalgangen (muligens gjennom

massedeponiet) og ut til dagens E-18. Området i mot nord langs bekken som renner i kanten

av flaten var altså omrotet og ødelagt av modeme gravearbeider. Det ble også åpnet en sjakt

(30) på den andre siden av bekken. Her var undergrunnen av brungrå farge og leiret, og

sjåktens dybde var på ca 30 cm.

Observasjoner

1 sjakt 25 ble det avdelket følgende fire strukturer i tillegg til en del av en flintsigd Q].nr. 17):

Strukturer i sjakt 25
Str. Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn i Funn og Bilder Tegning
nr, området Prøver
41 Kokegrop/il Mørk brun struktu i eller Lys rødbrune fine 3:3 plan Plan

dsted 1ys undergrunn, med noe sandmasser, med noe
brent stein og spredt kull.Diam.:60cm. grus og enkelte stein.

42 Stolpehull Grå fin jord med imslag Lys rødbrune fine 3:2profll Plan og
av kull. LØs i fisken. sandmasser, med noe

prof,lDiam.: 30 cm, d.: 40 cm. grus og enkelte stein.
43 Sirkulær Grå fin jord med imslag Lys rødbrune fine K-12 3:3 plan' Plan 0g

nedgravning
av kull. Løs i fisken. sandmasser, med noe

3:4profil prof,lDiam.: 60 cm, d.:  16 cm. grus og enkelte stein.
44 Sirkulær Grå fin jord med innslag Lys rødbrune fine 3:3 plan, Plan og

nedgravning
av kull. Løs i fisken. ØV.: sandmasser, med noe

3:5 profil profll80 cm, NS: 60 cm, d.: 24Cm. grus og enkelte stein.

Tabell 45 0versikt over strukturer i sjakt 25, Nordby.
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I sjakt 26 ble det avdekket følgende tre strukturer:

Strukturer i s.iakt 26
Str.nr. Tolknin8 Beskrivelse Undergrunn iområdet Funn Bilder Tegning

46 Avskrevet Løse masser i ellers Lys rødbrune fine Plan 0g
stolpe kompakt undergrunn, av sandmasser, med noe profil

en farge som er en anelsemørkereennundergrunnen.Diam.:20cm,d.:12cm. grus og enkelte stein.

47 Uklar Mørk brun sand, til Lys rødbrune fine Plan

nedgravning
forveksling lik matjorda. sandmasser, med noe
Diam.: 70 cm. grus og enkelte stein.

48 Uklar Grå fin jord med innslag Lys rødbrune fine Plan

nedgravning
av kull. Løs i fisken. Ikke sandmasser, med noe
fullstendig avdekket. grus og enkelte stein.

Tabell 46 0versikt over strukturer i sjakt 26, Nordby.

Forøvrig ble det observert en rekke mer modeme gjenstander i matjordslaget i både sjak 25

og 26. Det ble gjort observasjoner av glasert kerami]dc, modeme glass, porselen og fajanse.

Mye modeme skrot i fom av sykler lamper og annet rusk og rask lå forøvrig plassert i og

rundt helleren, så området har nok vært i bruk til forskjellige aktiviteter frem til i dag. Flaten

under helleren virker ryddet og oppdyrket, og noe av de modeme funnene kan muligvis

antyde at området har vært benyttet som husmannsplass på 17-1800 tallet. Det ble tatt ut en

kullprøve (K-40) fra et prøvestildc i helleren Q'er Person 2003).

Sj aktene i denne dalgangen ble ikke fylt igjen ettersom veivesenet eier området, og

strukturene ble av den grum kun dekket til med fiberduk og spadd over manuelt med jord og

stein.

Vurdering av lokaliteter og potensial

Lokalitet 1 Heller med fum cw f tnl og keramikk sci,ml muligvis samtidige struktu;rer
fra f la[ten nedenmder
Sørøst for helleren ligger en flate i terrenget, der det blant annet ble funnet en bit av en

flintsigd, samt et ildsted og noen flere mer udefinerbare struktuer. Det er usikkert hvor mye

informasjon det er mulig å få ut av dette området da det ble sjaktet nokså tett, mens det ikke

ble funnet noen strukturer som til sammen utgjorde stolperekker  eller dannet andre mønstre

etter forhistorisk aktivitet. Det kan ikke avskrives at lokaliteten skjuler en husstruktur, men

gitt tettheten av sjaktene i området er det mindre sannsynlig at det dreier seg om et regulært

toskipet langhus fra senneolittisk tid eller eldre bronsealder. Det ble tatt en kullprøve av en av
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nedgravingene som ble undersøkt, og dateringen av denne vil kunne gi en indikasjon på

hvill(e muligheter området innehar. Foreløpig antas det at potensialet er middels stort.

8 Konklusjon
Det ble registrert en rekke fomminner i den nye traseen for E18. Særlig de to

fomminnemiljøene på Bommestad og på SeierstadÆødsbøl vil være av spesiell interesse ved

fremtidige utgravninger, men det er også en rekke både større og mindre lokaliteter som bør

undersøkes næmere. Herunder kan det nevnes området på Ringdal der ny vannledning er

planlagt (lok. 13), og området Danebo-Skinnmo der det ble nyoppdaget et område med

dyrkningsspor, i tillegg til de to tidligere kjente boplassområdene som ble registrert av

Richard Woolley (1999).  Muligvis kan disse funnene settes i forbindelse med gravfeltet som

er lokalisert på Danebo camping. Oppsuminert presenteres lokalitetene i traseen og deres

status etter arkeologiske forundersøkelser som vist i tabell 47:

Lokaliteter i traseen Langåker - Bommestad

Lokalitet Sted Type Status

1 Nordby Heller og boplassstrukturer Til videre wrdering

2 Bommestad Kokegropfelt Til videre "dering

3 Bommestad Ildsted, stolpe og grop Ferdig unders økt

4 Bomestad Keramikk strukturer av ukjent funksjon Til videre vudering

5 Bomestad Kokegroper og nedgravninger av ukjent funksjon Til videre vudering

6 Seierstad søndre Gravhauger (3) Til videre wrdering

7 Seierstad søndre Hulveier Til videre vudering

8 Seierstad søndre Kull8rop Til videre "dering

9 Seierstad søndre Steinpakning med flint Ferdig undersøkt

10 Ringdal vestre Tre stolpehull og vannavsetning Delvis undersøkt - utgår

11 Ringdal vestre Ildsted Ferdig unders økt

12 Ringdal vestre Kull8rop Ferdig undersøkt

13 Ringdal vestre Boplass med keramikk, kokegroper ildsteder samt Til videre vudering

mulige stolpehull og graver

14 Ringdal vestre Kullmile Etterrefomatorisk

15 Ringdal vestre Kullproduksjonsspor Ferdig undersøkt -Etterrefomatorisk

16 Ringdal vestre Nedgravninger med ukj.ent funksj on Utgår - ferdig undersøkt

17 Ringdal østre Kokegropfelt og grav Delvis undersøkt - tilviderevurdering

18 Seierstad søndre Kullmile Ettenefomatorisk
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19 Seierstad østre Kokegropfelt og slaggforekomster Til videre vudering
20 Rødbøl Gravhaug Til videre vudering
21 Rødbøl Rydningsrøys Til videre vurdering

22 Seierstad Østre Gravfelt og steinalderboplass Til videre vurdering

23 Seierstad Østre Sirkulær nedgravning Ferdig undersøkt

24 Solberg nedre ogLie Kullmiler og teigpløying Etterreformatorisk

25 Lie Hulvei, rydningsrøyser og åkerterrasse Til videre vurdering

26 Lie Røys og åkertenasse Til videre vurdering -nrindrepotensialenn25

27 Rødbøl Tufter og rydningsrøys Til videre vudering -usikkerdatering

28 Rødbøl Åkerterasser Til videre vurdering

29 Rødbøl Halvsirkelformet s teins amling Til videre vudering - liteiJotensial

30 Rødbøl Kullmile Etterrefomatorisk

31 Rødbøl Dyrkningsflate, røys og steingjerder Til videre vudering

32 Rødbøl Hulveier Til videre vudering

Tabell 47 Lokaliteter beliggende i trase for ny motorvei 0]-18),  Langåker - Bommestad

Oslo, 31.10 2003
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Kullprøveliste E-18 sør Langåker Bommestad
Nr. Str. Tolkning Gram Treslag Lokalisering Kommentar
1 27 Kullholdig str. 0,7 Hassel, selje Bommestad 2030/2,5

(vier/osp) , bjerk,furu,eik. Sjakt 2

2* 16 Ildsted 2,0 Furu Bormestad 2030/2,5Sjakt2

3* 36 Sirkulær nedgravning 1,8 Ask Bommestad 2030/2,5S_jakt2

4 54 Kull8rop 60,4 Bjerk, gran Ringdal2042/9,18,21,Sjakt51,gulrøtter profil Ø

5* 54 Kullgrop 60,7 Gran, furu Ringdal 2042/9,18,21, Sjakt51,gulrøtter profil V

6.i: 53 Ildsted? 10,4 Hassel, furu, bjerk Ringdal 2041/1, Lillebømeåker

7 308 Kulllnile 264,3 Gran Ringdal2042/9,18,21bønner

8 308 Kullmile 199,1 Bjerk, gran Ringdal2042/9,18,21bønner profllN

9 302 Ukjent nedgravning/ 26,5 Eik Ringdal2042/9,18,21,
ildsted? bømer, sjakt 70

10 309 Kull8rop? 18,5 Gran, bjerk Ringdal2042/9,18,21bønner,sjåkt71

11 91 Ukjent nedgravning 2,8 Hassel, bjerk, eik Ringdal2042/9,18,21 kom over
bønner. Sjakt 66. veien forgulrøtter

12* 43 Nedgravning 0,8 Eik Nordby 2008/129, Sjakt 25 I proffl
13 301 Ukjent nedgravning/ 0,8 Lind' Fhgdal2042/9,18,21

ildsted? bjerkmasseMind bømer. Sjakt 70.
14 158 Grav 2,3 Hassel, bjerk, fiiru Seierstad 2037/7,8,9, Fnr.125.Sjakt29 Nordre halvdel

15* 158 Chav 17,9 Hassel, fLiru Seierstad 2037/7,8,9, Fnr.125,Sjakt29 Søndre halvdel

16* 241 Grav 12,2 Hassel, osp, lind, Ringdal østre 2042/5, Sjakt
bjerk. 220

17* 31 Kokegrop/ildsted 1,5 Hassel, furu, bjerk B ommestad 2030/2,5, sj akt Sjaktbak
11 låven

18* 312 Kokegrop/ildsted 12,9 Hassel,hegg/room,ask Solberg nedre, 155/18

19* 23 Kokegrop 2,1 Hassel, eik, bjerk B o-estad 2030/2,5Sjakt7 hagen

20* 159 Grav, steinpakning 0,2 Hassel, bjerk Seierstad 2037/7,8,9,  Sjakt29

21 54 Kull8rop 41,6 Furu Ringdal vestre 2042/9,18,21gulrøtter,sjakt51

22* 181 Mulig kullmile 56,3 Gran, bjerk, furu Seierstad søndre 2037/1,siakt46 sentrum

23 182 Mulig kullmile 40,3 Gran Seierstad søndre 2037/1,sjakt46

24 153 Kullgrop 12,0 Gran Seierstad 2037/7,8,9,  Sjakt28 TOppen

25* 153 Kullgrop 32,5 Gran Seierstad 2037/7,8,9,  Sjakt28 Bunnen

26* 199 Ukjent 5,0 Hassel, selje Seierstad søndre 2035/1 Sk08' lag 2
(vier/osp), bjerk,hassel(nøtt) Skog

27 199 Ukjent 0,3 Hassel, furu Seierstad søndre 2035/1Skog Sk08, la8 3
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Nr, Str. Tolkning Gram Treslag Lokalisering Kommentar
28 198 Ukjent 16,7 Gran Seierstad søndre 2035/1Skog snitt

29 199 Ukjent 0,2 Hassel, hasselnøtt, Seierstad søndre 2035/1 Skog, Plan, lag3
furu Skog

30* 163 Ildsted 3,9 Hassel, bjerk Seierstad 2037/7,8,9, Sjakt29

31* 240 Ildsted 42,7 Hassel, selje(vier/osp),eik Ringdal østre 2042/5 Ødelagt avdrenering.

32 218 Kullmile 236,2 Gran Solberg nedre, 155/18
33 218 Kullnrile 221,4 B.jerk, gran Solberg nedre,155/18
34* 150 Sirkulær nedgravning 14,0 Hassel, furu Seierstad 2037/7,8,9,  Sjakt27

35* 156 Ildsted 2,6 Hassel, osp, Seierstad 2037/7,8,9,  Sjakt
hegg/rogn, ask, bjerk 29

36* 157 Grav 0,2 Hassel, selje Seierstad 2037/7,8,9,  Sjakt Snitt, vestre
(vier/osp), bjerk, ask,eik. 29 halvdel

37 241 Grav (branngrop) 3,7 Lind, selje (vier/osp), Ringdal østre 2042/5, Sjakt Fra søndre
bjerk, hegg/rotm 220 halvdel

38 159 Grav (Steinpakning) 1,9 Hassel, bjerk Seierstad 2037/7,8,9,  Sjakt Fra bumen,
29 østre halvdel.

39 157 Grav 1,6 Hassel, hasselnøtt, Seierstad 2037/7,8,9,  Sjakt Fra SØ
ask, bjerk, finu. 29 kvadrant.

40 Prøvestikk i heller Nordby 2008/129, Fra prøvestikk
prøvestikk Per Person.

* Prøver sendt til datering
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Fotoliste: Langåker-Bommestad
Film 1 Motiv Retning
1 Test hagen
2 Test hagen
3 Str.1, plan N
4 Str. 2, plan Ø
5 Str. 3, plan N
6 Str. 4' plan N
7 Str. 5' plan N
8 Str. 6, plan N
9 Str. 7, plan Ø
10 Str. 9' plan N
11 Str.  10, plan N
12 Str. 8, profil N
13 Str.11, plan N
14 Str. 12, plan N
15 Str 15, p]an V
16 Str.  15, plan V
17 Str. 14, plan V

Film 2 Motiv Retning
1 Rydningsrøys, str. 39 Ø
2- Str 28, plan V
3 Str. 29, plan V
4 Str. 37, plan og profil V
5 Str. 38, plan og profil S
6 Str. 31, plan S
7 Str. 30, plan S
8 Str. 33, plan S
9 Str. 34, plan S-

10 Str. 35, plan S
11 Profilutsnitt mellom str. 14 og str. 39 V
12 Som over V
13 Str. 14, plan N
14 Str. 39, plan Ø
15 Str.  16, profil Ø
16 Str. 17, profil NV
17 Str. 36, profil NV
18 Str. 27, plan SØ
19 Sjakt 5 jordprofil N
20 Sjåkt 5 sentrum av jordprofil NØ
21 Sjakt 2, profil av området med vei fra 1808, oversikt sørvestre profilvegg S
22 Sjakt 2, profil av området med vei fra 1808, nærbilde, sørlig halvpart SØ
23 Sjakt 2, profil av området med vei fra 1808, oversikt nordøstre NV

profilve8g
24 Sjakt 2, profil av området med vei fra 1808, nærbilde, nordlig halvpart NV
25 Sjakt 1, profil av området med vei fra 1808, oversikt sørvestre profilvegg NV
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Film 3 Motiv Retnin8
1 Str. 4, profil V
2 Str. 42, profil NØ
3 Str. 41, 43 og 44, plan VSV
4 Str. 43, profil SV
5 Str. 44, profil N
6 Str. 49, plan ØNØ
7 Str. 50' plan N
8 Str. 53, plan V
9 Str. 58, plan ØNØ
10 Str. 57, plan SØ
11 Str. 59-62, plan N
12 Str. 64, 66, 67og 92, plan V
13 Str. 68, plan V
14 Str. 63 og 65, plan V
15 Str. 70, plan VSV
16 Str, 69, plan ØNØ
17 Str. 92, plan NNV
18 Str. 57, plan S
19 Som over V
20 Str. 56, plan S
21 Str. 76 og 77, plan NØ
22 Som over NØ
23 Str. 78, plan SV
24 Str. 74 og 73, plan SØ
25 Str. 79, plan V

Film 4 Motiv Retnin8
1 Prøvebilde, Jan Berge N
2 Str. 73, plan VN
3 Str. 74, plan S
4 Str. 80, plan ØSØ
5 Str. 81, plan øSØ
6 Str. 82, plan og litt a.v profil i sjaktkanten. Ø
7 Str. 85, plan Ø
8 Str. 86, plan Ø
9 Str. 71, plan SØ
10 Str. 87, plan ØSØ
11 Str. 89, plan SV
12 Str. 84, plan (str. 85 og 86 ved målestokken) Ø
13 Str. 84, plan (str. 85 og 86 ved målestokken) S
14 Str.  83, plan V
15 Str. 83, plan Ø
16 Str.  88, plan Ø
17 Str.  176, sjakt 35, plan S
18 Str.  176, sjakt 35, plan Ø
19 Str.179, sjakt 47, plan S
20 Str. 179, sjakt 47, plan Ø
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Film 4 Motiv Retning
21 Str.  178, sjakt 48 S
22 Str.  178, sjakt 48 Ø
23 Str.  177, sjakt 47 S
24 Str.  177, sjakt 47 Ø
25 Str ?, steingjerde

Film 5 Motiv Retning
1 Prøvebilde Magne måler på Seierstad. Q]ra gjestegården) NNØ
2 Str.  177, sjakt 47 SSØ
3 Str.  163, plan NØ
4 Str.  169, plan ØSØ
5 Str.  169, plan ØSØ
6 Str.  158, plan VSV
7 Str.  158, plan øNØ
8 Str.  156, plan rw
9 Str.  157, plan VSV
10 Str. 157, plan ØNø
11 Str. 204, plan NV
12 Str. 217, plan NV
13 Str.  150, plan N
14 Str. 150, plan S
15 Str. 172, plan NV
16 Str.181, plan N
17 Str.181, plan V
18 Str.182, plan N
19 Str.182, plan S
20 Str.181  og 182, plan N
21 Str. 203 ,plan SV
22 Str. 202, sjåkt 45, plan ØSØ
23 Str.  159, plan V
24 Str. 165, drensgrøft eller Grevet? VSV
25 Str. 165, drensgrøft eller Grevet? V

Film 6 Motiv Retnin8
1 Prøvebilde,Volvo NNV
2 Str.  165, drensgrøft el. Grevet? Serie. fra S-N. N
3 Str. 165, drensgrøft el. Grevet? Serie fra S-N NNV
4 Str.  165, drensgrøft el. Grevet? Serie fra S-N PW
5 Str.  165, drensgrøft el. Grevet? Serie fra S-N NNV
6 Str. 165, drensgrøft el. Grevet? Serie fra S-N N
7 Str. 165, drensgrøft el. Grevet? Serie fra S-N NNV
8 Str. 165, drensgrøft el. Grevet? Serie fra S-N -
9 Str. 165, drensgrøft el. Grevet? Serie fra S-N TW
10 Str. 90' plan NØ
11 Str. 91, plan SØ
12 Str. 90 eller 91, profil? SV
13 Str. 91, profil SV
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Film 6 Motiv Retnin8
14 Str. 311, plan S
15 Str. 243, plan Ø
16 Str. 243, profil SV
17 Str. 242, plan Ø
18 Str. 242, profil S
19 Str. 208, plan NV
20 Str. 209, 210, 211, plan SV
21 Str. 210, plan SV
22 Str. 211, plan SV
23 Str. 209, profil V
24 Str. 223, plan (ligger dypt) SSV
25 Str. 225, plan N
26 Str. 224, plan NØ
27 Str. 301, plan S
28 Str. 301, profil N
29 Str. 213 og 214, plan SØ
30 Str. 238, plan SØ
31 Str. 240, plan SØ
32 Str. 240, profil SØ
33 Str. 241, plan (grav?) NØ
34 Str. 241 (til høyre), og str. 237, plan N
35 Str. 234, plan SØ
36 Str. 228, plan NNØ
37 Str. 229, plan Ø

Film 7 Motiv Retning
1 Str. 215 og 216, plan NØ
2 Str. 219, plan SØ
3 Str. 219, profil SØ
4 Str. 215, profil NØ
5 Str. 150, profil SV
6 Str. 165, profil (drens el. mur?) SV
7 Str.158, profil (grav) S
8 Rekonstruert helle fra bunn av grav (158)
9 Str. 159, profil V
10 Str. 157, keramikk in situ S
11 Jan graver Str. 159
12 Carina tegner, str.157
13 Str.  157, profil sørlig del Ø
14 Str.  157, profil nordlig del Ø
15 Str.  157, profil Ø
16 Str. 213, profil Ø
17 Str. 215 og 216, profiler NØ
18 Str. 241, profil NØ
19 Str. 159, fremrenset (lag 2) N
20 Str.  156, profil Ø
21 Str. 312, plan S
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Film 7 Motiv Retnin8
22 Str. 312, profil Ø
23 Str. 23, profil SV
24 Str.  159, profil

Film 8 Motiv Retning
1 Str.  195, plan -
2 Str.188, plan rw
3 Str.  193, plan NNV
4 Str.  194, plan rw
5 Str. 192, plan N
6 Str.186, plan W
7 Str.191, plan NV
8 Str.  196, plan V
9 Str.  196, plan N
10 Str.  108, plan N
11 Str 108, plan NV
12 Str.  197, jordprofil NØ
13 Str.  197, jordprofil NØ
14 Str. 199, profil under snitting V
15 Str. 199, profil under snitting V
16 Str. 199, profil under snitting NV
17 Str. 199, profil under snitting Ø
18 Str. 199, plan H (steiner fjemet på tegning) Ø
19 Str. 199, plan H (steiner fjemet på tegning) Ø
20 Str. 199, plan H (steiner fjemet på tegning) Ø
21 Str. 199, plan H (steiner fjemet på tegning) Ø
22 Str.  198, profil SØ
23 Str.  198, profil SØ
24 Str..  199, plan IH S

Film 9 Motiv Retning
1 Str. 54, plan under snitting SØ
2 Str. 54, 50 cm dybde. SØ
3 Str. 54, østlig profilvegg Ø
4 Str. 54, vestlig profilvegg V
5 Str. 53, profil SØ
6 Str. 308, kullmile sørlig del, iJlan V
7 Str. 308, kullmile nordlig del, plan V
8 Str. 308, kullmile, profil N
9 Str. 94, plan NØ
10 Str. 94, profil NØ
11 Str. 93, plan NØ
12 Str. 93, profil NØ
13 Str. 95, plan NØ
14 Str. 96?, plan VSV
15 Str. 300, plan SV
16 Str. 99, plan NV
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Film 9 Motiv Retnin8
17 Str. 302, plan VSV
18 Str. 302, profil N
19 Str. 303, profil S
20 Str. 304, profil S
21 Str. 305, plan V
22 Str. 305, profil S
23 Str. 310, plan SV
24 Str. 309, plan NØ
25 Str: 309, profil S

Film 10 Motiv Retning
11 Området rundt str. 165 (drens el. mur?) utvidet i sør. V
12 Oimådet rundt str. 165 (drens el. mur?) utvidet i sør. V
13 Området rundt str. 165 (drens el. mur?) utvidet i sør. S
14 Oinrådet rundt str. 165 (drens el. mur?) utvidet i sør. Ø
15 Området rundt str. 165 (drens el. mur?) utvidet i sør. V
16 Området rundt str. 165 (drens el. mur?) utvidet i sør. Ø
17 Str. 165 (drens el. mur?) Nærbilde av profil. S
18 Str.  165 (drens el. mur?) Nærbilde av profil. S
19 Str. 165 (drens el. mur?) Nærbilde av profil. S
20 Str. 41, plan V
21 Str. 47, plan V
22 Str. 48, plan S
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Funnliste

F.nr. Str. nr. Materiale Type Bemerkning
1 Flint Fragment Brent
2 Flint Avslag Brent
3 Brent bein Fragment, 0.2 g.
4 27 Brent bein Fragment, 0.3 g.
5 Flint Avslag Brent
6 10 Flint 2 fragment Brent
7 Avskrevet ^

8 Keramikk Skår (YR), 2.2 g. Omamentikk
9 Keramikk Skår, 2.1  g.
10 Eidsborg? Bryne Fragment
11 Avskrevet
12 Flint Fragment Div Retusj
13 Flint Avslag
14 14 2 Brente bein Fragment, 0.8 g.
15 36 Leire Fragment, 37.4 g. Brent
16 16 Leire Fragment, 8.4 g. Brent
17 Flint Sigdspiss Fragment
18 Avskrevet
19 Avskrevet
20 Flint Mulig retusj S.i. akt 57 , (profilkant)
21 68 Brent bein Fragment, 0.1 g.
22 69 Brente bein Fragmenter, 0.1 g.
23 67 Brente bein Fragmenter, 0.3 g.
24 64 Brente bein Fragmenter, 0.3 g.
25 61 Brent bein Fragment, 0.9 g.
26 Avskrevet
27 Avskrevet
28 Kerarikk Fragment, 1.4 g. Fingeravtrykk, sj akt 63
29 Flint Fragment (prep.) LØsfunn Ringdal.
30 Flint Avslag Bommestad/Seierstad.
31 Flint Avslag Løsfunn mngdal
32 Bergart Fragment LØsfunn Ringdal
33 Bergart Mulig fragment av Løsfunn Q'er Person)

skafthullsredskap sjåkt 2 Bommestad. 20metersørforgårdstun.

500 Bronse Fibel Detektorfunn Seierstad
501 Metall Vektlodd Detektorfunn S eierstad

1001 Ber8art Øksenakke Prikkhugget
1002 107 Flint 4 fragmenter
1003 107 Flint Fragment medavslagsnegativer

1004 Avskrevet
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F.nr. Str. nr® Materiale Type Bemerkning
1005 Avskrevet
1006 Ber8art Bryne Ved fjeming av masser isjakt9.

1007 Flint Avslag Brenvpatinert
1008-1011 Ikke brukt

1012 Flint Avslag (sjakt 27)
1013 Ber8art NØstvetøks (sjakt 29)
1014 Bergart og flint Trinnøks og avslag Ødelagt avgravemaskin(sjakt 29)     -

1015 Flint Fragment (sjakt 23)
1016 Flint Avslagsbor
1017 Avskrevet
1018 Flint Fragment av avslag Brent, ved røys i s.i.akt 7
1019 Flint 3 avslag, 1 fragment Løsfunn samlet av PerPerson20-50m.Vestforgårdstun(2037/7,8,9)

1020 me brukt
1021 Flint Fragment Løsfunn, sjåkt 54
1022 Flint Fragment Løsfunn, sjåkt 54
1023 Flint Avslag Sj akt 27
1024 Flint Fragment Brent, Sjakt 27
1025 158 A - Flint 1 Avslag, 1 frag. S annsynlig grav.

8 - brente bein Div. frag., 106.0 g.
C - Keramikk 15 skår, 74,1 g.

1026 199 Flint Fragment
1027 199 Flint 2 fragment
1028 Sjakt 30 A - Brente bein 9 fragmenter,1.7 g. Div løsfunn sjaktmasser
1029 Sjakt 29 A - Brente bein Div fragm, 16.6 g. Div løsfunn sjåktmasser

b - Keramikk 3 skår, 27.5 g.
c - FlintE-Jem 1 flekke, 1 avslag, 5fragmenter.Muligdelavbelte

1030 241 Brente bein Fragm, 349,4 g
1031 Pimpstein? Sjakt 3
1032 240 Bergart Avslag
1033 Sjakt 28 A - Brente bein Div fragm,14.1 g. Div løsfunn sjaktmasser

8 - Brent leire 3 skår, 3.2 g.
C - FlintD-Sandstein 6 fragmenter og 1flateretusjertpilspissFragmentavslipeplate

1034 157 A - Keramikk 10 skår, 23,2 g. Ved utgravning av SV
8 - brente bein 3 fragmenter, 0,9 g. kvadrant.
C - flint 1 avslag
D - brent leire 2 fragmenter, 7,1 g.

1035 157 A - Keramikk 107 skår, 553.6 g. Ved utgravning av NV
8 - brente bein 10 fragmenter,1.1 g. kvadrant.
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F.nr, Str. nr. Materiale Type Bemerkning
C - flint fragment

1036 159 A - Keramikk 15 skår, 45,7 g. Fra topplag Sø hjøme/
8 - brent leire 6 fragm,17,1 g freimensning av
C - flint 1 fragment steinpakning
D - brent bein 1 fragment, 0,3 g.

1037 159 A - Keramikk 26 skår, 140,4 g Fra topplag NØ hjøme/
8 - brent leire 10 fragmenter,  17 g. frermensning av
C - flint 1 fragment steinpakning.

1038 159 A - Keramikk 31 skår (2 rand), 68,4 Fra topplag Nv hjøme/   -
8 -  brente bein 17 fragmenter, 3,5 g. fremrensning av
C - flint 1 fragment av avsalg steinpakning
D - Metall? 2 fragmenter
E -Brent leire divfrabm,64,7g

1039 157 A - Keramikk 25 skår,101.5 g. Ved utgravning av SØ
8 -  brente bein 23 fragmenter, 5.1 g. kvadrant.
C - flint 1frabment

1040 215 Leire Div frag, 37.9 g.
1041 Slagg Sjakt 56
1042 Avskrevet
1043 159 A - Keranrikk 51 skår,157,7 g. Fra topplag SØ hjøme/

8 -  brente bein 6 fragmenter, 0,9 g. fremrensning av
C - flint 1 fragment steinpakning
D - brent leire Div. Fragm., 46,3 g

1044 157 A - brente bein 20 fragmenter,1.3 g. Ved utgravning av NØ
8 - brent leire 1 frabment, 0.1 g. kvadrant.

1045 157 A - Kerarikk 4 skår, 4,6 g.
Ettergravning i N8 - FlintC-brente bein 1fracm,mentav

rikroflekke, 1 avslagog1fragment8fragmenter,1.1g. hjøme

1046 159 A - Keramikk 2 skår, 3,3 g. Fra bunnlag V halvdel/
C - brent bein 1 fragment, 0,1 g utgravning avsteinpåkning

1047 159 A - Keramikk 5 skår, 20,3 g Fra bunnlag ø halvdel/
8 - Brent leire 5 fragmenter, 16,1 g. utgravning av
C - brent beinD-Kullprøve 4 fragmenter, 0,8 g steinpåkning
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Høeg   -Pollen,    876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  io,
3261   LARVIK

Til  Christian  L.   Rødsrud/Jes  Martens.

Larvik,17/9-03.

Analvse  av  29  kullTJrøver  fra  E-18,   Bommestad  -Lanqåker.

K-1,    S-27.
Det  ble  bestemt  25  biter.    Av  disse  var  5  Corvlus   (hassel) ,

1   Salix/PoDulus    (selje,   vier/osp),11   Betula   (bjerk),1   Pinus
(furu)   og  7  0uercus   (eik)  .

K-2'    S-16.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Pinus   (furu) .

K-3,    S-36.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Fraxinus   (ask) .

K-5,   Rincrdal,   Gulrøtter.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  15  Picea   (gran)   og

25   Pinus   (furu)  .

K-6,    S-53.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse  var  2  Corvlus   (hassel) ,

37  Pinus   (furu)   og  1  Betula   (bjerk)  .

K-7,   S-308,   Kullmile.
Det  ble  bestemt  10  biter.     Alle  var  Picea   (gran) .

K-9,    S-302.
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  Ouercus   (eik) .

K-10,    S-309.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  38  Picea   (gran)   og

2  Betula   (bjerk)  .

K-11,    S-91.
Det ble  bestemt  40  biter.    Av disse var 23  Corvlus   (hassel) ,

9  Betula   (bjerk)   og  s  Ouercus   (eik)  .

K-12,    S-43.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Ouercus   (eik) .

K-13,    S-301.
Det  ble  bestemt  30  biter.     Av  disse  var  10  Tilia   (1ind)   og

20  Betula/Corvlus/Tilia   (bjerk/hassel/lind) .

K-15,    S-158.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  1  Corvlus   (hassel)

og  39   Pinus   (furu)  .

V±(effiq        \4uU



K-17,    S-31.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av disse  var  28  Corvlus   (hassel) ,

1   Pinus    (furu),1   rot   av  Betula/Corvlus    (bjerk/hassel)    og   10
Betula   (bjerk)  .

K-i6,   s-24i.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse  var  s  Corvlus   (hassel) ,

4   Poi]ulus   (osp) ,   22  Tilia   (lind)   og  6  Betula   (bjerk)  .

K-18,    S-312.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse var  28  Corvlus  (hassel) ,

5  Prunus/Sorbus   (hegg/rogn)   og  7  Fraxinus   (ask) .

K~19,    S-23.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av disse var  22  Corvlus   (hassel) ,

15  0uercus   (eik)   og  3  Betula   (bjerk)  .

K-20,    S-159.
Det   ble   bestemt    15   biter.       Alle   var   Corvlus    (hassel)

og/eller  Betula   (bjerk) .

K-21,    S-54.
Det  ble  bestemt  2  biter.     Alle  var  Pinus   (furu) .

K-22,    S-181.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  30  Picea   (gran) ,   7

Betula   (bjerk)   og  3   Pinus   (furu)  .

K-23,    S-182.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Picea   (gran) .

K-24,    S-153.
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  Picea   (gran) .

K-26,    S-199.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse  var  5  Corvlus   (hassel) ,

22    Salix/PoTDulus     (selje,    vier/osp),11    Betula    (bjerk)     og    2
Corvlus-(hassel) -nøtt.

K-28,    S-198.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Picea   (gran) .

K-30,    S-163.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse  var  6  Corvlus   (hassel) ,

og  34  Betula   (bjerk)  .

K-31,    S-240.
Det  ble  bestemt  30  biter.    Av  disse  var  3  Corvlus   (hassel) ,

5  Salix/PoDulus   (selje,   vier/osp)   og  22  0uercus   (eik) .

K-34,    S-150.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse  var  25  Corvlus   (hassel)

og  15   Pinus   (furu)  .

K-35,    S-156.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av disse  var  10  Corvlus   (hassel) ,

8   PoDulus   (osp),1   Prunus/Sorbus   (hegg/rogn),   6   Fraxinus   (ask)
og  15  Betula   (bjerk)  .

VJ\e53  q å ,L.ju



K-36,    S-157.
Det  ble  bestemt  19  biter.    Av  disse  var  4  Corvlus   (hassel) ,

6  Salix/PoDulus   (selje,   vier/osp),1  Betula   (bjerk),   6  Fraxinus
(ask)   og  2  0uercus   (eik)  .

K-32      -KP+oååts::å2:::t:::lT5låi:::.Daå:::.var p-,gran, -

% Jr- #`1 '

vJ\eÆq 3o"q



Høeg  -  Pollen,   876   842  262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Til  Christian  1„  Rødsrud/Jes  Martens.

I,arvik,   9/10-03.

Analvse  av  10  kullprøver  fra E-18-traseen  lianaåker  -  Bommestad.

hvorav  1  nøtteskall,   1   Fraxinus   (ask),   3  Betula   (bjerk)   og  3
Pinus  (furu).

K-4,   S-54.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  10  Betula  (bjerk)

v  disse  var  2  Betula  {bjerk)  og

K-33 KP  110,   Str.   218,   Kullmile  bak  Danebo.Det  ble bestemt  40  biter.    Av  disse var  1  Betula  (bjerk)  og
39  Picea  (gran).

K-27,   S-199.
Det  ble  bestemt  5  biter.    Av  disse  var  4  Corvlus  (hassel)

og  1  Pinus  (furu).

K-29,   S-199.
Det ble  bestemt  30  biter.    Av disse  var  20  Corvlus  (hassel)

hvorav  2  nøtteskall  og  10  Betula  (bjerk).

K-25,   S-153.
Det  ble  bestemt  40  biter.    A11e  var  Picea  (gran).

biter.    Av  disse var  1  Corvlus  (hassel),
1  Betula  (bjerk)  og  38  Pinus  {furu).

K-37,   S-241,   Brannarop.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse var  4  Tilia  (1ind),   12

Salix/PoDulus  (selje,  vier/osp),10 Prunus/Sorbus  (hegg/rogn)  og
14  Betula  (bjerk).

"ft J- #,
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C.53282/1-2
Boplassfunn fra senneolittikum evt.  jernalder ener bronsealder fra NORDBY (2008/129),
LARVH£ K., VESTFOD.

1)         1 avbrukket, flateretusjert spiss av flinttilhørende en sigd. Den har også et synlig
brudd i selve spissen. Spissen ser også ut til å ha vært i kontakt med vame,
ettersom det er synlige avspåltninger og sprekker i flinten. Funnet i sjakt 25 ved
krafsing etter sj akting. Enkeltfmn i overgangen mellom dyrkningslag og steril
undergrunn. L. 2,6 cm, b. 2,0 cm, t. 0,6 cm.

2)          1 kullprøve, vekt o.8 g. Prøven er vedartsbestemt som eik Qlelge l. Høeg i
Rødsrud 2003). Hele prøven er sendt til datering. Prøven er tatt fia profilen av
nedgravningen (s-43) etter snitting og dokumentasj on.

Fz/737to77tsfe73dz.gÆef: I forbindelse med utbygging av ny veitrase for E18, Langåker -
Bommestad, ble det i 2003 foretatt arkeologiske forundersøkelser av UKM. Undersøkelsene
besto av sjakting med gravemaskin i dyrket mark, og overflateregistreringer (innb. v/
Christian L. Rødsrud, oktober 2003 i top. ark.). I samme veitrase ble det i tillegg utført
prøvestikking etter steinalderlokaliteter (innb. v/ Per Person 2003).  På en flate i skogsteireng
som måler 30x30 m, og tidligere kan ha vært oppdyrket, ble det åpnet  sju sjakter (24-30). Det
ble observert en kokegrop og tre nedgravninger, hvorav nedgravningene ble undersøkt (innb.
v/Rødsrud 2003). Et par meter høyere i terrenget ligger en heller der det ble utført et
prøvesti]dc (se Person 2003).
Orz.e7t£grz.7tgsoppgczve: Lokaliteten ligger i en dalgang som leder ut mot E-18 i sør. Ca 250 m i
luftlinje SV for byggefeltet i Bruveien, og ca 200 m SSV for Gridaåsen. Teirenget i området
vil antagelig endres kraftig, ettersom ny E18 skal bygges i området.
Kartrefieranse/-koordinater..øiKC:H!02;6-S-3

C.53283 - C.53289
Boplassfunn og enkeltfunn fra steinalder og jemalder fra BOMMESTAD (2030/2,5),
LARvn£ K., VESTFOID.
I forbindelse med utbygging av ny veitrase for E18, Langåker -Bommestad, ble det i 2003
foretatt arkeologiske forundersøkelser av UKM. Undersøkelsene besto av sj akting med
gravemaskin i dyrket mark, og overflateregistreringer (imb. v/ Christian L. Rødsrud, oktober
2003 i top. ark.). I samme veitrase ble det i tillegg utført prøvestikking etter
steinalderlokaliteter (innb. v/ Per Person 2003). På Bommestad 2030/2,5 ble det åpnet 16
sjakter (1-16), og disse er opphavet til sju ulike funnomstendigheter (C.53283 -C.53289).

C.53283/1-4
Boplassfunn ffa j ernalder

1)          1 fragment brent bein, vekt o,2 g. Funnet 5 cm vest for s-21 i sjakt 7.
2)         2 ffagmenter brente bein, vekt o,3 g. Funnet i mørk, kullholdig nedgravring (s-

27).
3)          1 kullprøve, vekt 2,1 g. Prøven er vedartsbestemt  som hassel, eik og bjerk Qløeg

i Rødsrud 2003). Hele prøven er sendt til datering i Trondheim. Fra profil i
kokegrop (s-23).

4)          1 kullprøve, vekt o,7 g. Prøven er vedartsbestemt som hassel, selje (vier/osp),
bjerk, furu og eik GIøeg i Rødsrud 2003). Prøven er tatt ut av strukturens profil, og
stammer fra en kullholdig struktu av ukjent funksjon (s-27).

Fzt7t7to773§fe7td£g7ie}: Denne lokåliteten ligger til dels i dyrket mark og til dels i hagen til et
bolighus og omfatter et område på ca 40x50 m. Det ble avdekket sju kokegroper, fire ildsteder
og en kullholdig struktur av ukjent funksjon i tre sjakter (1,2,7) under forundersøkelser før

Vedlegg 10, side 1 av 15 1



bygging av ny E-18. En kokegrop og en kullholdig struktur ¢hv. s-23 og s-27) av ukjent
funksj on ble undersøkt.
Ori.g7c£e7.!.7cgsoppgcivg: Undersøkelsesoinrådet ligger 200 m SV for tunet på gården
Bommestad til dels i hagen til et hus som skal rives, og til dels på den dyrkede marken Sø for
dette. Lokaliten ligger inntil E-18 (per 2003), 20 m før denne krysser Lågen. Området er
planlagt som ny motorvei, og anleggelse av denne vil medføre store endringer av omgivelsene
som beskrives.
Kartref ierans e/-ko ordimter.. øK CH026-S -3

C.53284/1-4
Boplassfunn fra jernalder.

1)          1 fragment brent leire, vekt 8,4 g. Funnet i ildsted (s-16) ved snitting.
2)         3 fragmenter brent leire, vekt 37,4 g. Funnet i sirkulær nedgravring (s-36) ved

snitting.
3)          1 kullprøve, vekt 2,O g. Prøven er vedartsbestemt som furu ¢fr. Helge Høeg

2003). Hele prøven er sendt til datering. Fra profil i ildsted (s-16).
4)          1 kullprøve, vekt l,8 g. Prøven er vedartsbestemt som ask ¢ff. Helge Høeg 2003).

Hele prøven er sendt til datering. Fra profil i sirkulær nedgravning (s-16).
FztJc7co77t§fg7tdz.gÆef: Denne lokaliteten ligger på en flate i dyrket mark, og består av et
stolpehull, et ildsted og en nedgravning som ble totalundersøkt. Det ble tatt ut kullprøver av to
struktuer, og disse to inneholdt i tillegg brent leire. Det ble utvidet rundt strukturene som alle
fremkom i samme sjakt, uten at det kunne påvises flere strukturer i området.
OJi.e7c}erz.73g§oppgczve: Lokåliteten ligger midt påjordet til Bommestad gård, 120 m SV for
tunet, og er ca 20 kvm stort. Området er planlagt som ny motorvei og anleggelse av denne vil
medføre store endringer av omgivelsene som beskrives.
Kartrefieranse/-koordinater..øiKC:FI!02;6-5-3

C.53285/1-3
Boplassfunn fra j ernalder.

1)         1 skår av et omert leirkar. Mellomgrovt magret gods av rødbrun farge, med
strekdekor i fomi av tre og fire parallelle linjer som danner et v-mønster. Under v-
mønsteret løper en rett linje. Karet synes å inneha en forhøyet kant i bruddflaten
nedenfor den tversgående linjen. Denne kanten kan ha dannet overgangen til rand,
bunn eller hank. Stl: 1,9 cm, t: 0,4 cm. Vekt: 2,2 g.

2)          1 skår av et  leirkar. Mellomgrovt  gods magret med glimmer. Godset har rødbrun
farge, med svart, glittet overflate. L:  1,9 cm, t.: 0,4 cm. Vekt: 2,1 g.

3)          1 ffagment brent bein, vekt o,8 g. Fra overgangen mellom dyrlmingslag og steril
undergrunn 30 cm NV for s-14 (nedgravning).

Fz{7i7to#3sfg7?dz.gÆe}: Lokåliteten ligger på en flate i dyrket mark som måler ca. 30x30 meter, og
består av et ildsted/kokegrop og tre nedgravninger uten kjent funksjon. hgen strikturer ble
undersøkt. Funnene fremkom ved opprensing etter sjakting, og fordeler seg i to sjakter. En
tredje sjakt 12 meter lenger mot nord avgrenser lokaliteten ettersom undergrunnen her består
av hardpakket leire.
Ori.e7tferz.7tg§oppgøiJg: Lokaliteten ligger på den dyrkede marka til Bommestad gård, 30 meter
SV for tunet på en plan flate (40 kvm) som 10 m mot NV fåller ned mot en ny flate, før et nytt
fåll bringer tenenget ned i Lågen. Området er planlagt som ny motorvei og anleggelse av
deme vil medføre store endringer av omgivelsene som beskrives.
Kartreferanse/-koordinater..øiKC:H!fJ2,6-5-3
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C.53286/1-5
Enkeltfunn fra yngre steinalder.

1)         Mulig fragment av skafthullsredskap i grå bergart. Stykket har fire tydelige
bruddflater, og midt på stykket finnes et spor som kan stamme ffa konisk boring.
Dette koniske sporet har en svært glatt flate med riller, og kan også være et
negativavtry]dc av en fossil blekksprut. De to bevarte yterkantene kan med stor
grad av usikkerhet antyde en slipt flate. Funnet i sjakt 2, 20 m sør for tunet på
Bommestad. L: 6,0 cm, 8: 3,2 cm,1,6 cm.

2)         1 brent fragment av flint. Stl. 2,5 cm. Fra sjakt l.
3)          1 brent fragment av flint. Stl: 3,O cm. Fra sjåkt 2.
4)         1 brent fragment av flint. Stl.: 2,7 cm. Fra sjakt l.
5)         2 brente fragmenter av flint. Stl. 4,8 cm. Fra sjakt l, ved snitting av s-10.

Fz47t7co77is£e7tdz.gJ2€f : Enkeltfunn av fra yngre steinalder i dyrket mark spredt over et område på
ca 100x50 meter. Funnene er fremkommet ved krafsing etter maskinell sjakting, og begrenser
seg til det Øvre platået av jordet (sja]st 1-2).
Or!.e7®£G77.73gsoppgczvG : Funnene ble stort mellom 20-150 m SV for driftsbygningen tilhørende
gården Bommestad (2030/2,5). Området er planlagt som ny motorvei og anleggelse av denne
vil medføre store endringer av omgivelsene som beskrives.
Kartrefieranse/-koordinc[ter..øiKC:H!f)2,6-5-3

C. 53287/1
Enkeltfunn fra jernalder, middelalder eller nyere tid.

1)         Del av bryne med slipeflate på tre av fire langsider. Synlige bruddflater kan
observeres på begge av gjenstandens kortsider samt en langside der et stort
gjennomgående brudd har skadet tienstanden. L.12,6 cm, b.1,7 cm, d.1,8 cm.
Funnet ved krafsing av masser etter maskinell sjakting (sja]st 8).

Fz47®7co777sfe7®dz.gJZGf: Et enkeltfunn av et bryne ble gjort ved opprensing med krafse etter
sjakting med gravemaskin (sja]st 6) i dyrket mark.
Orz.e7cferz.73gsoppgczi;e : 50 meter NV for tunet tilhørende gården Bommestad i hellende teiieng
mot N. Området er planlagt som ny motorvei og anleggelse av denne vil medføre store
endringer av omgivelsene som beskrives.
Kartref ierans e/-ko ordinater.. øiK C:FI!026-5 -3

C.53288/1-3
Enkeltfunn fra steinalder.

1)         1 fragment av flint med uregelmessig retusj (mulige bruksspor) på to av tre sider.
Den tredje siden er en bruddflate. Stl.: 1,6 cm. Fra sjalst 11.

2)          1 avslag av flint. Stl.: 1,9 cm. Fra sjakt l6.
3)          1 avslag av flint. Stl.: 1,9 cm. Fra sjåkt l5.

F#7£7co77tsfe7cdz.g7}ef: Funnene er enkeltfunn fra steinålder, og fremkom i tre ulike sjåkter; en i
dyrket mark (11), og to i skog (15-16).
Orz.e7cfe7.z.7®g§oppgøi;g: Funnområdet ligger 50-100 m NV for låven tilhørende gården
Bommestad (2030/2,5), på begge sider av riksvei 205. Området er planlagt som ny motorvei
og mleggelse av denne vil medføre store endringer av omgivelsene som beskrives.
Kartref ierans e/-ko ordincti er.. øK C"f J2;6-5 -3
J7i7zøg7~ef7cz.7igÆz.#erøf#r: Christian L. Rødsrud, 2003 , Rapport. Ai.keologiske forundersøkelser i
forbindelse med ny motorvei a]18) på strekningen Langåker -Bommestad, Sandefjord og
Larvik kommuner, Vestfold. i top. ark.
Fz47t7iez czv: Christian L. Rødsrud
Kczfczzogz.S€7? czv: Christian L. Rødsrud
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C.53289/1
Boplassfunn fra jemalder.

1)          1 kullprøve, vekt: 1,5 g. Prøven er vedartsbestemt som hassel, furu og bjerk ¢ft.
Høeg 2003). Hele prøven sendt til datering. Fra profil i kokegrop (s-31).

Fz!7c73o7%Sf€7cdz.gJzef: Ved maskinell sjakting i dyrket mark ble det åpnet tre sjakter (9-11), hvor
det ble påvist tre kokegroper og tre sirkulære nedgravninger på liten flate (30x30 m). En av
kokegropene ble undersøkt (s-31), og en kullprøve ble tatt ut av profilen.
Orz.e7tferz.7tgsoppgan;g: Lokaliteten ligger på en 30x30 m stor flate med dyrket mark 10-30
meter N og PW for låven tilhørende gården Bommestad. Området er planlagt som ny
motorvei, og anleggelse av denne vil medføre store endringer av omgivelsene som beskrives.
Kartrefieranse/-koordinater..øKCH026-5-3

C.53290/1-5
Enkeltfunn fra steinalder fumet på SEIERSTAD SØNDRE (2035/1), LARVK K.,
VESTFOID.

1)  Brent fragment av flint (mulig del av flekke). Funnet inntil s-199. L. 1,5 cm, b.
2'4 cm.

2)   3 fragmenter av flint. Funnet ved snitting av s-199. Stl. 1,7 cm.
3)   1 kullprøve, vekt 5,0 g. Prøven er vedartsbestemt som hassel, selje (vier/osp),

bjerk og hassel(nøtt) Qløeg i Rødsrud 2003). Hele prøven sendt til datering. Fra
profil i steinpakning, lag 2 (s-199).

4)   1 kullprøve, vekt 0,3 g. Prøven er vedartsbestemt som hassel og funi Qløeg i
Rødsmd 2003). Fra profil i steinpakning, lag 3 (s-199).

5)   1 kullprøve, vekt 0,2 g. Prøven er vedartsbestemt som hassel, hasselnøtt og furu
Qløeg i Rødsrud 2003). Fra profil i steinpåkning, lag 3 (s-199).

6)   1 kullprøve, vekt 16,7 g. Prøven er vedartsbestemt som gran QIøeg i Rødsrud
2003). Prøven er tatt ut fra profilen av en brent sandflekk med kull (s-198).

F#727to77gsfe73dz.g%ef: I forbindelse med utbygging av ny veitrase for E18, Langåker -
Bommestad, ble det i 2003 foretatt arkeologiske forundersøkelser av UKM. Undersøkelsene
besto av sjåkting med gravemaskin i dyrket mark, og overflateregistreringer (innb. v/
Christian L. Rødsrud, oktober 2003 i top. ark.). I samme veitrase ble det i tillegg utført
prøvestikking etter steinålderlokaliteter (innb. v/ Per Person 2003). Funnkonteksten er en
flate å 20x20 meter i skogsmark som ble undersøkt med en sja]st (357). I denne ffemkom det
en steinpakning (s-199), og et område med brent sand (s-198) som ble arkeologisk undersøkt.
Gjenstandene består av flint og kullprøver.
Orz.g7tfg7i.7igsoppgczve: Funnet i skogen til gården Seierstad søndre (2035/1),10 m S for og i
fortsettelsen av traktorveien som går inn i skogsområdet fra riksvei 205. Lokaliteten ligger
inidt mellom to bekkefar som renner gjennom dette skogsområdet. 30 m mot S IØper dagens
E18. Området er planlagt som ny motorvei, og omgivelsene som beskrives vil demed med
tiden endres totålt.
KartreJ:eranse/-koordinater..øKC"026-5-3

C.53291/1-2
Produksjonsplass O[ullmile?) fra middelalder eller nyere tid ffa SEHRSTAD SøNDRE
(2037/1), LARVIK K., VESTFOID.

1)          1 kullprøve, vekt 56,3 g. Prøven er vedartsbestemt som gran, bjerk og furu ¢ff.
Høeg i Rødsrud 2003). Bjerk sendt til datering. Fra (s-181).
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2)          1 kullprøve, vekt 40,3 g. Prøven er vedartsbestemt som gran ofr. Høeg i Rødsrud
2003). Fra (s-182).

Fz47372o77tFfG7!dz.ghef: I forbindelse med utbygging av ny veitrase for E18, Langåker -
Bommestad, ble det i 2003 foretatt arkeologiske forundersøkelser av UKM. Undersøkelsene
besto av sjakting med gravemaskin i dyrket mark, og overflateregistreringer (innb. v/
Christian L. Rødsrud, oktober 2003 i top. ark.). I samme veitrase ble det i tillegg utført
prøvestikking etter steinalderlokaliteter (imb. v/ Per Person 2003).  I dyrket mark beliggende
i  en dalbunn som tidligere har vært dekket av hav, midt mellom brukene Seierstad søndre
2017/1 og Seierstad østre 2037/7,8,9, ble det åpnet 18 sjakter. Det ble kun påvist to
ringrøftliknende strukturer tilhørende en mulig kullmile som ligger alene i den leirete/siltige
jorden. Det ble tatt ut prøver fra midten av de to ringgrøftene (s-181 og s-182). Kullmila er
trolig fra nyere tid, og prøvene vil kunne bekrefte eller avkrefte dette.
Orz.G7tf€rz.7tgsoppgczvG: Lokaliteten ligger på dyrket mark ca 200 m ø for bygningene på tunet
til Seierstad søndre (2037/1), ca 120 m Ø for av et bekkefar som løper gjennom den dyrkede
marken. 15 meter V for strukturen renner en annen beldc i retning NNV.  Området vil
antakelig endres kraftig etter bygging av ny motorvei 0]18).Kczrfre/e7iø72s€/-kooJid!.73cz£er: øK
CH026-5-3

C. 53292- C. 53297
Enkeltfunn fra steinalder og jemalder, gravfunn fra jernalder fra SEIERSTAD øSTRE
(2037/7,8,9: 2037/10), LARVK K., VESTFOLD.
I forbindelse med utbygging av ny veitrase for E18, Langåker -Bommestad, ble det i 2003
foretatt arkeologiske forundersøkelser av UKM. Undersøkelsene besto av sj akting med
gravemaskin i dyrket mark, og overflateregistreringer (innb. v/ Christian L. Rødsrud, oktober
2003 i top. ark.). I samme veitrase ble det i tillegg utført prøvestikking etter
steinalderlokaliteter (innb. v/ Per Person 2003). På gårdene Seierstad søndre (2037/7,8,9 og
2037/10) er det fra tidligere kjent en rekke funn fra både steinalder (se C9867, C20965,
C26189, C37533) ogjemalder/riddelalder (se C20955, C20957, C20958, C32399, C35309,
C37710). Det er også registrert et gravfelt som nå er oveipløyd i området qD000473). Dette
området ble undersøkt ved hjelp gravemaskin, og det ble åpnet 19 sjakter (301-305 og 320-
334). Det ble påvist en rekke struktuer og enkeltfunn. Funnene fordeler seg på tre graver
(c.53294-53296), to lokaliteter med enkeltfunn fra steinalder (c.53292 og c.53297)  og en
lokalitet (C.53293) som inneholder flere enkeltfunn og prøver fra ulike strukturer i området
rundt gravene, hvorav to ildsteder, en sirkulær nedgravning og en kullholdig grop ble
undersøkt. Funnene fremkom ved opprensning etter sj åkting med gravemaskin på dyrket
mark.

C. 53292/1-15
Enkeltfunn fra steinalder fra SEHRSTAD øSTRE (2037/7,8,9)..

1)         Nøstvetøks av gråbrun bergart. Nakken er spiss og tverrsrittet er tilnærmet rundt.
Eggen er tverr og fomen  konisk. øksen er kraftig forvitret, så eventuelle slipte
flater er ikke synlige. L.: 10,6 cm, stb.: 2,5 cm, stt.:2,2 cm. Fra sjakt 329.

2)         Trinnøks av gråbeige bergart. Nakken er spiss og tverrsnittet er ovalt. Eggen er
tverr og fomen  konisk. Øksen er kraftig forvitret, så eventuelle slipte flater er
ikke synlige. Øksen er skadet med tre bruddflater, hvorav to av avspaltringene
ligger ved øksen. I bruddene kan det observeres at bergarten har en grønnsvart
farge med beige spetter. Funnet ved opprensing i sja]st 329. L.: 10,6 cm, stb.: 2,5
cm, stt.:2,2 cm.

3)         Hateretusjert pilspiss, nærmest av hjertefom, med to tydelige bruddflater. Et
brudd i spissen, og et på den ene agnoren. Spissen har en hvit patina og noe
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krakkelering som antyder konta]st med ild eller aske. Funnet i omrotede masser ffa
dyrkningslaget i sjåkt 328. Stl.:  1,3 cm, stb.: 1,2 cm, stt.: 0,2 cm.

4)         Bor av flint laget på avslag. Retusjert langs en langside, og delvis retusjert langs
den andre langsiden. Stykket har en patinert overflate av rustbrun farge som kan
antyde at den har ligget i jemholdig jord. Funnet ved opprensing i sjakt 330. L.:
3,1 cm, stb::  1,1 cm, 0,4 cm.

5)         Slipeplate av lys grå sandstein. Stykket har tydelige bruddflater på kortsidene.
Langsidene er mer uklare, da de er til dels jevne, men sannsyligvis også avbrutte.
Stykket kan ha blitt brukt på begge bredsidene, men den ene har sterkere spor av
sliping og er sva]st konkav. Funnet i omrotede masser fra dyrkningslaget i sjakt
328. Stl.: 7,5 cm, stb.:7,O cm, stt.: 2,1 cm.

6)          1 avslag av flint. Funnet ved opprensing i sjåkt 327. L.: 2,2 cm.
7)         1 avslag av flint. Løsfunn samlet inn fra overflaten av dyrket mark 20 -50 meter

vest for gårdstunet Seierstad Østre (2037/7,8,9). L.: 3,9 cm.
8)         2 avslag av flint. Enkeltfunn fra omrotede matjordsmasser i sjakt 329. Stl.:4,2 cm.
9)          1 fragment av flint. Funnet ved opprensing i sjakt 327. Stl.: 0,8 cm.
10)       6 fragmenter av flint. Funnet i omrotede masser fra dyrkringslaget i sjakt 328..

Stl.: 3,8 cm.
11)       5 fragmenter av flint. Enkeltfunn ffa omrotede matjordsmasser i sjakt 329.

Stl.:4,2 cm..
12)        1 fragment av flint. Funnet ved opprensing i sjakt 323. Stl..: 1,5cm.
13)       3 fragmenter av flint. LØsfunn fra overflate av dyrket mark 20 -50 meter vest for

gårdstunet Seierstad østre (2037/7,8,9). Stl.: 2,9 cm.
14)        1 fragment av flint. Funnet ved opprensing i sjåkt 329. Stl..: 1,8 cm.

Fzt7®7to773§fe7cdz.ghef : Terrenget  i området varierer sterkt, fra en plan høyde beliggende inntil
gårdsveien som danner grensen til bruket Seierstad østre 2037/10, til en bakkeplanert
skråningen som stuper nokså kraftig mot SV ned mot gårdstunet der det igjen flater ut, for
siden å stupe på ny lenger mot SV. Området måler omlag 100x200 meter, og enkeltfunnene
fra steinalder er hovedsaklig plukket opp ffa de to flatene i terrenget. Den ene er området
rundt det høyeste punktet på eiendommen, mens den andre flaten ligger 20-50 meter V for
hovedbygningen. Det ble åpnet 14 sjåkter (320-333) i området.
Orz.e7gfer!.72gsoppgøve: Lokalitetsområdet måler 100x200 meter og ligger på den dyrkede
marka til bruket Seierstad Østre 2037/7,8,9, med et sentrumsområde på en høyde mellom de to
gårdsveiene 180 meter Nø for tunet. Området vil antakelig endres kraftig etter bygging av ny
motorvei a318).
Kczrfr€/grcz7tse/-Æoo7idz.7iczfer: ØK CH026-5-3 , CH026-5-1

C. 53293/1-13
Enkeltfunn fra jemalder fra SEHRSTAD øSTRE (2037/7,8,9: 2037/10).

1)          1 sylindrisk vektlodd av kobberlegering. Loddet er godt bevart med rette, jevne
kanter. Diam.: 1cm, h.: 0,3 cm. Funnet med metalldetektor utenfor sjaktene.

2)          1 mulig bøyle av fibula av bronse. Bestemmelsen er usikker fordi stykket er sterk
påvirket av vame, og er demed sterkt defomert. Kan også være rester etter
støping. Funnet med metålldetektor utenfor sj aktene. Røntgenfotografert. L. :2,3
cm, h.:  1,1 cm.

3)         3 skår av minst 2 leirkar med grovt magret gods rødbrun, og gråbrun farge. Vekt:
27,5 g. Stl.: 3,8 cm,  stt.:  1,0 cm. Funnet i sja]st 29.

4)          1 mulig beslag avjem. Stykket har flat underside og svakt buet overside, og er
brukket i begge ender. Stykket har en avrundet form, næimest som en hestesko, og
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er sterkt korrodert. Røntgenfotografi viser to rektangulære hull. Fumet i sjalst 29.
Røntgenfotografert. L.: 5,0 cm, t.: 0,2 cm.

5)         3 stykker brent leire. Funnet i løsmasser  i sjakt 28.
6)         Bente bein, vekt: 14,1 g. Trolig dyrebein æer Holck pers.medd.). Funnet i

løsmasser  i sjakt 28.
7)         Brente bein, vekt: 16,6 g.. Trolig dyrebein ¢Iolck pers.medd.). Funnet i løsmasser

i sjakt 29.
8)         Brente bein, vekt: 1,7 g.. Trolig dyrebein Qlolck pers.medd.). Funnet i løsmasser

i sjakt 30.
9)          1 kullprøve, vekt: 14,O g. Prøven er vedartsbestemt som hassel og furu æøeg i

Rødsrud 2003). Hele prøven er sendt til datering. Fra profil i sirkulær nedgravning
(s-150).

10)       1 kullprøve, vekt:12,O g. Prøven ervedartsbestemt som gran ¢Iøeg i Rødsrud
2003). Fra toppen av profil i kullholdig grop (s-153).

11)        1 kullprøve, vekt:12,O g. Prøven er vedartsbestemt som gran, bjerk og furu Qløeg
i Rødsrud 2003).  Hele prøven er sendt til datering. Fra bunnen av profil i
kullholdig grop (s-153).

12)       1 kullprøve, vekt: 2,6 g. Prøven er vedartsbestemt som hassel, osp, hegg/rogn, ask
og bjerk qøeg i Rødsrud 2003). Hele prøven er sendt til datering. Fra profil i
ildsted (s-156).

13)        1 kullprøve, vekt:3,9 g. Prøven er vedartsbestemt som hassel og  bjerk Qløeg i
Rødsrud 2003). Hele prøven er sendt til datering. Fra profil i ildsted (s-163).

Fz4##o77e§£g7€dz.g%Gf: Det ble åpnet 14 sjakter (320-333) i området, og fire av disse var
funnførende (327-330). Struktuene i området utgjorde en liten kullholdig grop, en sirkulær
nedgravning, tre ildsteder, en nedgravning av ukjent funksjon og tre graver (C.13-15). I tillegg
til gravene ble to ildsteder (156 & 163), den sirkulære nedgravningen (150) og den
kullholdige gropa (153) undersøkt. Enkeltfunnene er freinkommet ved ved søk med
metalldetektor, og er plukket opp fra løsmassene fra de åpnete sjaktene etter et kraftig
regnvær. Hovedparten av funnene er gjort på  høyden i terrenget der gravfeltet skal ha ligget,
men enkelte av funnene ligger i hellende terreng mot SV, og delvis der terrenget itien flater
ut, SØ for tunet til Seierstad Østre 2037/7,8,9.
Orz.e7zfGrz.7®gsoj?pgczv€ : Funnområdet måler 150x l 50 m og ligger sentrert rundt det tidligere
registrerte gravfeltet qD000473), 50 -200 meter Sø for driftsbygningen til Seierstad Østre
2037/10, og 50-200 meter Ø og NØ for driftsbygningen til Seierstad østre 2037/7,8,9.
Området er planlagt som ny motorvei, og anleggelse av denne vil medføre store endringer av
omgivelsene som beskrives.
jrcz777ig/Grø7ts'c/-Æoo7idz.7tcz£t3r: øK CH026-5-3 , CH026-5-1

C. 53294/1-8
Gravfunn fra jemalder fra SEIERSTAD øSTRE (2037/7,8,9)..

1)          146 rand, buk og bunnskår av et eller flere leirkar. Middels til grovt kvarts og
glimmemagret gods. Randen er næmest rett med avrundede kanter. De mange
stykkene gjør det sannsynlig at karet kan rekonstrueres, men likheten i godset gjør
at det er vanskelig å skille ut enkelte kar uten næmere studier. Bunndiam.: ca 15
cm. Skårenes stl. 7,3 cm, stt. 2,0 cm. Samlet vekt: 682,9 g.

2)         56 fragmenter brente bein, vekt 8,4 g. De største stykkene er dyrebein, mens de
minste er ubestemmelige og kan ikke utelukkes som menneskebein Qlolck pers.
medd.)

3)         Brent leire, vekt: 7,2 g.
4)          1 fragment av mikroflekke. L.: 1,3 cm, stb. 0,5 cm.
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5)          2 avslag av flint. Stl.1,6 cm.
6)         3 fragmenter av flint. Stl. 2,l cm.
7)          1 kullprøve, vekt: 0,2 g. Prøven er vedartsbestemt som hassel, selje (viei/osp),

bjerk, ask og eik æøeg i Rødsrud 2003). Hele prøven er sendt til datering. Prøven
er tatt ut av den vestlige profilveggen av graven, etter at SØ og NØ kvadrant ble
8ravd ut.

8)          1 kullprøve, vekt: 1,6 g. Prøven er vedartsbestemt som hassel, hasselnøtt, ask,
bjerk og furu QIøeg i Rødsrud 2003). Prøven er tatt fra Sø kvadrant ved utgraving.

F#7t7co77ts'£G7zdz.g%ef: Dette funnet av en rektangulær nedskjæring på 3xl ,8 m, sentrert rundt en
stor stein ble gjort i dyrket mark, og kan stamme fra en gravhaug, flatmarksgrav eller et
offersted tilhørende det tidligere kjente gravfeltet aD000473). Den mulige graven ligger i
sjakt 329 på en flat høyde i terrenget, ca 15 meter SV for kum tilhørende Vestfold
interkommunale Vannverks (Viv) vannledning. Den ble gravd ut i fire kvadranter, og
funnene ligger fordelt i poser etter hvilken kvadrant de er funnet i.
Orz.e7cferz.7cgsoppgøi;€: Lokaliteten er et platå tidligere kjent som gravfelt aD000473) på 30x50
m, beliggende V for en gårdsvei som danner grensen mellom brukene Seierstad Østre
2037/7,8,9 og 2037/10, ca 100-120 m Sø for driftsbygningen til 2037/10. Platået har i
nordvest vært utsatt for uttak av masser. Området er planlagt som ny motorvei, og anleggelse
av denne vil medføre store endringer av omgivelsene som beskrives.
Kartref ierans e/-ko o rdinat er.. øK C"f )2,6 -5 -1

C. 53295/1-7
Gravflnn fra jernalder fra SEIERSTAD øSTRE (2037/7,8,9).

1)         14 skår av  leikar. Skårene (hvorav et brunnskår) stammet fra et mellomgrovt
magret, antåkelig nokså lite kar av gulbrun farge, med grålig innside. To skår
synes å ha matskope. Stl. 63,5 cm, stt. 1,0 cm. Vekt: 48,5 g.

2)         1 skår av leirkar. Skåret stammer fra et kraftig grovt magret kar med rødbrun
utside og mer grå innside. Karet har mulige rester av matskoipe. L.: 6,0 cm, t.: 1,1
g. Vekt: 35,6 g.

3)         Brente bein, vekt: 106,O g.. Disse er undersøkt og vurdert som dyrebein. Tre
ffagmenter av et ledd kan med stor usikkerhet antyde at beina tilhører et ungt
individ av gris eller annet dyr på liknende størrelse. Et av fragmentene har tydelig
hugd overflate Qlolck pers.medd.).

4)          1 avslag av flint. L.: 3,7 cm.
5)          1 fragment av flint. Stl.: 1,5 cm.
6)          1 kullprøve, vekt: 2,3 g. Kullet er vedartsbestemt som hassel, bjerk og furu Qløeg

i Rødsrud 2003). Prøven er tatt fra nordre halvdel av grav ved utgravning.
7)          1 kullprøve, vekt: 17,9 g. Kullet er vedartsbestemt som hassel og furu QIøeg i

Rødsrud 2003). Hele prøven er sendt til datering. Prøven er tatt fra søndre halvdel
av grav ved utgravring.

F#737toms£e7!dz.g7zGf: Dette funnet av en ujevn nedskjæring @ranngrop), med en diameter på ca
80 cm, fylt med kull, keramildc og brente bein, ble gjort i dyrket mark, og kan stamme fra en
gravhaug eller flatmarksgrav tilhørende det tidligere kjente gravfeltet aD000473). Graven
ligger i sjakt 329 på en flat høyde i terrenget, ca 15 meter SV for kum tilhørende Vestfold
interkommunåle Vannverks (Viv) vannledning.  Den ble gravd ut i to hålvdeler, og funnene
ligger fordelt i poser etter hvilken kvadrant de er funnet i.
07.z.e7!ferz.7cgsoppgøi/€: Lokaliteten er et platå tidligere kjent som gravfelt aD000473) på 30x50
m, beliggende V for en gårdsvei som danner grensen mellom brukene Seierstad Østre
2037/7,8,9 og 2037/10, ca 100-120 m Sø for driftsbygningen til 2037/10. Platået har i
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nordvest vært utsatt for uttak av masser. Området er planlagt som ny motorvei, og anleggelse
av denne vil medføre store endringer av omgivelsene som beskrives.
Kartref ierans e/-ko ordinaier.. øiK C:H!f )2,6 -S -1

C. 53296/1-8
Gravfunn fra jemalder funnet på SEIERSTAD SØNDRE (2037/7,8,9).

1)          130 skår (hvorav to randskår) av et eller flere leirkar. Skårene ser ut til å stamme
fra et kar med svak krumning i buken og er mellomgrovt magret med kvarts og
glimmer.  Noen skår har rødbrunt gods, med gråsvart kjememagring. Andre skår
har et mer uklart skille mellom fargen på godsets utside og kjememagring, og har
dessuten en grålig innside. To skår har matskorpe. Stl.: 5,3 cm, stt.: 1,0 cm. Samlet
vekt: 435,8 g.

2)         To små fragmenter av metall, antakelig bly av ubestemmelig fom eller funksjon.
Stl.: 0,7 cm. Vekt: 0,1 g.

3)         30 stykker brente bein, vekt: 5,6 g. De største stykkene er dyrebein, mens de
minste er ubestemmelige og kan ikke utelukkes som menneskebein Qlolck pers.
medd.).

4)         Brent leire, vekt: 161,2 g.
5)          1 fragment av avslag av flint. L.: 1,2 cm.
6)          3 fragmenter av flint. Stl.: 1,3 cm.
7)          1 kullprøve, vekt: 0,2 g. Prøven er vedartsbestemt som hassel og bjerk QIøeg i

Rødsrud 2003). Hele prøven er sendt til datering. Prøven er tatt ut av en linse med
kullstøv fra profilen av bunnlaget i graven etter snitting.

8)          1 kullprøve, vekt: 1,9 g. Prøven er vedartsbestemt som hassel, hasselnøtt, ask,
bjerk og furu. Qløeg i Rødsrud 2003). Fra profil av bunnlag i grav.

Fz{7c7to77c§fe7edz.g7zG£: Dette funnet av en tett steinpakning med en diameter på ca 2 m ble gjort i
dyrket mark, og kan stamme fra en gravhaug eller flatmarksgrav tilhørende det tidligere
kjente gravfeltet aD000473). Graven ligger i sja]st 329 på en flat høyde i terrenget, ca 15
meter SV for kum tilhørende Vestfold interkommunåle Vannverks (Viv) vannledring.  Den
ble i topplaget gravd ut i fire kvadranter, til en tett steinpakning var renset fram. Deretter ble
denne steinpakningen @unnlag) snittet i to og dokumentert. De fleste funnene freinkom oppå
denne steinpakningen, og de ligger fordelt i poser etter hvilket lag, kvadrant evt. hålvpart. de
er funnet i.
Orz.e7c£erz.7ig§oppgczi;G: Lokaliteten er et platå tidligere kjent som gravfelt aD000473) på 30x50
m, beliggende V for en gårdsvei som danner grensen mellom brukene Seierstad Østre
2037/7,8,9 og 2037/10, ca 100-120 m SØ for driftsbygningen til 2037/10. Platået har i
nordvest vært utsatt for uttak av masser. Området er planlagt som ny motorvei, og anleggelse
av denne vil medføre store endringer av omgivelsene som beskrives.
Kartref ierans e/-ko ordimter.. øK C"02,6-5 -1

C. 53297/1-2
Enkeltfum fra steinalder funnet på SEERSTAD SøNDRE (2037/10).

1)         Avbrutt øksenakke av mørk grå bergart. Nakken er spiss og øksa er prikkhugget
på tre av fire sider. Den ubehandlede siden antas å være steinens naturlige
overflate som ble brukt som utgangspunkt ved tilvirkningen. Bruddet går på tvers
av lengderetningen, og er svært ujevnt. hgen deler av nakken er slipte. L. 10,5 cm,
b.: 2,8 cm, t.: 3,5 cm.

2)          1 pimpstein. L. 2,5 cm, b.1,5 cm, t.1,O cm.
Fz47t7to777sfe7tdz.gJZGf: Funnene fremkom ved opprensing etter sj akting i overgangen mellom
matjordslag og steril undergrunn. Funnstedet ligger i en svåk forhøyning i terrenget opp mot

Vedlegg 10, side 9 av 15 9



gårdstunet til Seierstad Østre 2037/10. Funnene ble gjort i en av to sjakter (303) på denne
delen av jordet; ca 130 m øSØ for våningshuset på gården.
Orz.e7cfGr!.7®g§oppgczvG: Lokaliteten ligger på et høydedrag i den nordlige delen av den dyrkede
marka til Seierstad søndre 2037/10,110 m øSØ for låven og måler ca 30x30 meter.  Området
er planlagt som ny motorvei, og anleggelse av denne vil medføre store endringer av
omgivelsene som beskrives.
Kartref ierans e/-ko ordinater.. ØK C"02;6-5 -L

C. 53298-C. 53299
Funn fra RØDBØL (2040/2), LARVK K., VESTFOID.
F#7c7to773s'f€7tdz.g7ze£: I forbindelse med utbygging av ny veitrase for E18, Langåker -
Bommestad, ble det i 2003 foretatt arkeologiske forundersøkelser av UKM. Undersøkelsene
besto av sjakting med gravemaskin i dyrket mark, og overflateregistreringer (innb. v/
Christian L. Rødsrud, oktober 2003 i top. ark.). I samme veitrase ble det i tillegg utført
prøvestikking etter steinalderlokaliteter (innb. v/ Per Person 2003). Den dyrkede marka til
Rødbøl, og det lille partiet med skog som stikker ut i åkeren, ble undersøkt ved hjelp av åtte
sjakter (307-312, 354 og 356), og det ble gjort både enkeltfunn av flint (C. 53298) og
enkeltfunn som kan tilknyttes jemålder i forbindelse med et felt av kokegroper (C. 53299). På
den samme dyrkede marka ligger det en gravhaug @000466).

C. 53298/1-6
Enkeltfunn fra steinalder.

1)          1 avslag av flint med hvit patina. L.: 3,9 cm. Funnet ved dypsjakting (50-70 cm) i
myrområde i sjakt 311.

2)         1 fragment av et avslag av flint. Kontakt med vame antydes av stykkets hvite
patina, krakkeleringer og ujevne bruddflater. Fra sjakt 307 etter sjåkting. hntil
rydningsrøys S-108. Stl.: 3,9 cm.

3)          1 fragment av flint med diverse avslagsnegativer, sterkt skadet av plog. Fra sja]st
307.  hntil rydningsrøys S-108. Stl.: 4,1 cm.

4)         4 fragmenter av flint. Fra sjakt 307.  hntil rydningsrøys s-108. Stl.: 1,5 cm..
5)          1 fragment av flint. Fra sjakt 354. Stl.: 3,O cm.
6)          1 fragment av flint. Fra sjakt 354. Stl.: 2,4 cm.

Fz{7c7to77?sfe7cdz.gÆef : Enkeltfunnene ligger spredt den vestlige delen dyrkede marka til Rødbøl
(2040/2), og fremkom ved opprensing etter sjakting i overgangen mellom matjordslag og
steril undergrunn på ulike deler av den dyrkede marka, samt i en sja]st (354) i en del av skogen
som stikker ut som et nes i den dyrkede marka. En konsentrasjon av funn ble gjort i og rundt
en nyoppdaget rydningsrøys som  var tildekket av dagens dyrkningsjord (S-108). Området ble
undersøkt med sju sjåkter, hvorav tre av disse (307, 311 & 354) medførte seks funn av flint.
Orz.e7®£erz.7eg§oppgczi;e: Området måler ca 200 m øV, og 100 m NS, og omfatter også et lite nes
av skog som stikker ut i den dyrkede marka. Kartfestingen er ca 380 m VSV for
driftsbygningen til Rødbø1 (2040/2), og 100 m SV for gravhaugen aD000466). Området er
planlagt som ny motorvei, og omgivelsene som beskrives vil demed med tiden endres totålt.
Kartrefiercmse/-koordinater..Ø;KCFI!f)2;6-5-3

C. 53299/1-2
Enkeltfunn fra jemalder.

1)         Kraftig bryne av mørk grå bergart. Trekantet tverrsnitt med en synlig slipeflate.
Funnet i løsmasser etter sjåkting (sja]st 309). L.:  19,5 cm, b.: 3,9 cm, h.: 4,6 cm.

2)         Lite fragment av slagg. Sannsynligvis jem. Fra sjåkt 356. Vekt: 4,3 g.
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Fz47t7to77®§fe#dz.gÆef: Funnene er gjort ved opprensing i to sjåkter fra den vestlige delen dyrkede
marka til Rødbøl (2040/2); sjakt 309 i dyrket mark, og sjakt 356 i et nes av skog som stikker
ut i den dyrkede marka. Totålt i området ble det gravd sju sjakter, og i de to sjaktene som ble
gravd i skogen ble det påvist seks kokegroper, to ildsteder, en røys og en kullholdig struktur.
hgen av strukturene ble undersøkt.
Orz.g7cfer!.7cgsoj?pgczi;e: Området måler ca 200 m øV, og 100 m NS, og omfatter også et lite nes
av skog som stikker ut i den dyrkede marka. Kartfestingen er ca 380 m VSV for
driftsbygningen til Rødbøl 2040/2, og 100 m SV for gravhaugen aD000466). Området er
planlagt som ny motorvei, og omgivelsene som beskrives vil dermed med tiden endres totalt.
KCLrtref ierans e/-ko ordincLter.. øiK CFI!f J2;6-5 -3

C.53300 - C.53306
Produksj onsplass fra jernalder og middelalder eller nyere tid, boplassfunn fra jemalder,
løsfum og enkeltlhm fra steinalder fra RINGDAL VESTRE (2041/9,18,21 : 2041/1 :
2041/2), LARVIK K., VESTFOID.
I forbindelse med utbygging av ny veitrase for E18, Langåker -Bommestad, ble det i 2003
foretatt arkeologiske forundersøkelser av UKM. Undersøkelsene besto av sj akting med
gravemaskin i dyrket mark, og overflateregistreringer (innb. v/ Christian L. Rødsrud, oktober
2003 i top. ark.). I samme veitrase ble det i tillegg utført prøvestikking etter
steinalderlokaliteter (innb. v/ Per Person 2003). På gårdene Ringdål vestre (2041/1, 2041/2 og
2041/9,18,21), ble det åpnet 36 sjakter (42-75 og 200-202), og det ble gjort registreringer av
et kullproduksjonsområde fra nyere tid (C. 53300), en kullgrop (C:53303), et boplassområde
(C. 53301), et ildsted (C. 53304), og tre ulike lokaliteter med forekomster av slått flint (C.
53302, 53305-6). På gården Ommundrød ved Holms kafeteria er det fra tidligere kjent et
gravfelt aD000494, C.29300, C.10146-49) som er delvis undersøkt. De bevarte haugene
ligger ca 550 meter SV for driftsbygningen på Ringdal vestre (2041/9,18,21). Tre funn ffa
steinalder (C.10093, C.19519, C.19520), og 2 gravfunn frajemålder (C.10140-43, C.13206-
210) er også gjort på Ringdal, uten at det foreligger næmere spesifikasjon av bruk.

C.53300/1-5
Produksj onsplass fra middelalder eller nyere tid funnet på RINGDAL VESTRE
(2041/9,18,21).

1)          1 kullprøve, vekt: 0,8 g. Prøven er vedartsbestemt som eik GIøeg i Rødsrud
2003). Fra profil i nedgravning av ukjent funksjon (s-301).

2)          1 kullprøve, vekt: 26,5 g. Prøven er vedartsbestemt som eik ¢Iøeg i Rødsrud
2003). Fra profil i nedgravning av ukjent funksjon (s-302).

3)          1 kullprøve, vekt: 264,3 g. Prøven er vedartsbestemt som gran ¢Iøeg i Rødsrud
2003). Fra bunnen av srittet kullmile (s-308).

4)          1 kullprøve, vekt: 199,l g. Prøven er vedartsbestemt som bjerk og gran Qløeg i
Rødsrud 2003). Fra profil i kullnrile (s-308).

5)          1 kullprøve, vekt: 18,5 g. Prøven er vedartsbestemt som eik ¢Iøeg i Rødsrud
2003). Fra profil i kullfremstillingsplass av ukjent kategori (s-309).

Fz4737eomsfe73dz.g%Gf: Terrenget på Ringdal vestre (2041/9,18 ,21) varierer fra et morenefylt
høydedrag, som faller mot NV, og går over til en sandavsetning i skrånende terreng. Det ble
avdekket en kullmile, en kullfremstillingsplass av uklar kategori, samt to nedgravninger av
ukjent funksjon fordelt på to sjakter. Alle anleggene ble undersøkt, og gjenstandsmaterialet
består av kullprøver. Det ble gravd ytterligere sju sjåkter, som alle var funntomme i dette
området. Trolig staimer anleggene fra nyere tid, men prøver ble samlet inn ettersom
strukturene var vanskelige å kategorisere.
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Orz.G7tferz.7igiroj?pgczve: Spredte funn fra sjakter i et område på 100x200 m, på den dyrkede
marka til Ringdal vestre (2041/9,18,21), 100 m NV for tunet. Orirådet er planlagt som ny
motorvei, og anleggelse av denne vil medføre store endringer av omgivelsene som beskrives.
Kartref ierans e/-ko ordinater.. øiK CH02;6-S -2,

C.53301/1-7
Boplassfunn fra jernalder fumet på RINGDAL VESTRE (2041/9,18,21).

1)         1 skår av et leirkar. Godset er fint magret og av rødbrun farge, med en klar
krunming (mulig avtryld¢ etter finger) på den ene siden. Vekt: 1,4 g. Fra sjalst 63.

2)          1 fragment brent bein, vekt: 0,9 g. Funnet ved opprensing av mulig stolpehull (s-
61).

3)         2 fragmenter brente bein, vekt: 0,3 g. Funnet ved opprensing av mulig stolpehull
(s-64).

4)         3 stykker brente bein, vekt: 0,3 g. Funnet ved opprensing av en 90° grader vinklet
grøft (s-61).

5)          1 ffagment brent bein, vekt: 0,1 g. Funnet ved opprensing av
gammel åkerfle]dc/kulturi agsrest (s -6 8 ).

6)          15 fragmenter brente bein, vekt: 0,1 g. Funnet ved opprensing av nedgravning av
ukjent funksjon. (s-69).

7)         1 kullprøve, vekt: 2,8 g. Prøven er treartsbestemt som hassel, bjerk og eik ¢Iøeg i
Rødsrud 2003). Fra profil i nedgravring av ukjent funksjon (s-91).

Fz/7c73o77c§f€72dz.g7iGf: Denne lokaliteten ligger på en flate med sandholdig bunn, der det ble
avdekket diverse bosetningsspor i fomi av to ildsteder, tre kokegroper og 30 mulige
stolpehull, nedgravninger og /eller graver fordelt på ri sj akter. Funnene er fremkommet ved
opprensing etter sj akting, i overgangen mellom dyrkningsj ord og steril undergrunn.
Dette området er planlagt som trase for ny hovedvannledning, og sjaktene er kun 18 meter
lange på tvers av traseen. Det er demed ikke er grunnlag for å avgrense området fullstendig.
077.e7®£er!.73gsoppgøve: Funn fra boplass konsentrert orikring et platå som heller sla]st mot nord
i den dyrkede marka beliggende helt inntil  tun og gårdsvei nord for bruket 2041/9,18,21, og
måler ca. 100x50 m. Området er planlagt som ny motorvei, og omgivelsene som beskrives vil
demed med tiden endres totålt.
Kartrefieranse/-koordinater..ØKC:H!02,6-5-2,

C.53302/1-2
Løsfunn fra steinalder funnet på RINGDAL VESTRE (2041/9,18,21).

1)          1 fragment av flint. Stl.: 4,5 cm.
2)          1 fragment av bergart. Stl.: 7,9 cm.

Fzt7£7to77t§fG7!dz.gø€f: Det ble gjort  to løsfunn ved overflateregistrering i omrotet matjord
tilhørende gården Ringdal vestre (2041/9,18,21).
Orz.e7c£er!.73gsoppgczve: Spredte funn av flintgjenstander på et område som måler 200x200 m i
dyrket mark nord og nordvest for gårdstun tilhørende 2041/9,18,21. Oinrådet er planlagt som
ny motorvei og omgivelsene som beskrives vil demed med tiden endres totalt.
KCL.rtreferanse/-koordinaier..øiKC:H!OQ;6-S-2,

C.53303/1-3
Produksjonsplass fra jernalder funnet på RINGDAL VESTRE (2041/9,18,21).

1)          1 kullprøve, vekt: 60,4 g. Prøven er vedartsbestemt som bjerk og gran ¢Iøeg i
Rødsrud 2003). Prøven er tatt ut av den Østre profilveggen etter at et snitt ble lagt
gj ennom kullgropa (s-54).
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2)         1 kullprøve, vekt: 60,7 g. Prøven er vedartsbestemt som gran og f`mi qøeg i
Rødsrud 2003). Hele prøven er sendt til datering. Prøven er tatt ut av den vestre
profilveggen etter at et snitt ble lagt gjennom kullgropa (s-54).

3)         1 kullprøve, vekt: 41,6 g. Prøven er vedartsbestemt som furu æøeg i Rødsrud
2003). Prøven er innhentet under utgravning.

F#7c7to77cs£G7tdz.gÆGf: Kullgropa fremkom ved sj akting i svakt skrånende terreng med
sandholdig undergrunn på den nordlige delen av den dyrkede marka til Ringdål vestre
(2041/9,18,21).11 sjåkter beliggende N, V og ø for denne var ålle funntomme.
07`z.e72ferz.7cgs'oppgøve: Funn av kullgrop 150 m N  for låven tilhørende (2041/9,18,21) ca 5 m
sør for gårdsvei. Området er planlagt som ny motorvei og omgivelsene som beskrives vil
demed med tiden endres totalt.
Kartrefieranse/-koordinater..øKC"02;6-5-2,

C.53304/1
Ildsted fra jernalder funnet på RINGDAL VESTRE (2041/1).

1)         1 kullprøve, vekt: 10,4 g. Prøven er vedartsbestemt som gran og furu qøeg i
Rødsrud 2003). Hele prøven er sendt til datering. Fra profil i ildsted (s-53).

Æ4n7co77t§fendz.g7zg£: ndstedet fremkom ved sjakting i dyrket mark i teiTeng som heller sva]st
mot nord. Sjakten ble utvidet rundt strukturen, men den lå helt ålene.
Orz.G7tferi.7ggs'oppgczve: Funn av ildsted på  dyrket mark tilhørende 2041/1 fem meter ffa
gårdsvei nord for husene 2041/23. Området er planlagt som ny motorvei og omgivelsene som
beskrives vil dermed med tiden endres totalt.
Kartref ierans e/ko ordinat er.. øK C"02.6-5 -2,

C.53305/1
Løsfunn fra steinalder funnet på RINGDAL VESTRE (2041/1).

1)   1 avslag av flint. L.: 3,2 cm.
Fzt7c7co77®sfe7tdz.g%Gf: Det ble st ort et enkeltfunn av flint ved overflateregistrering i omrotet
matjord på det lille jordet 20 m NV for husene 2041/23.
Orz.€7t}€rz.7cgs'oppgczvc?: Enkeltfunn av flint på dyrket mark tilhørende Ringdal vestre (2041/1),
30 meter VNV for husene (2041/23), og 5 meter N for gårdsveien som løper på tvers av disse.
Området er planlagt som ny motorvei, og omgivelsene som beskrives vil demed med tiden
endres totalt.
Kartref ierans e/-ko ordinc[ter.. øK C"02;6-S -2,

C.53306/1
Enkeltfum fra steinalder funnet på RINGDAL VESTRE (2041/2).

1)          1 avbrukket avslag av flint med inntåkt slagbule. Brukket av i motsatt koriende.
Stykket har mulige spor av uregelmessig retusj (mulige bruksspor) langs en
langside. Funnet i matjordsprofilen av sjaktkant (sjakt 57). L.: 4,4 cm.

Fz47®7co77t§fe7£dz.gÆef: På den vestre delen av jorden til bruket Ringdal vestre (2041/2) ble det
kun åpnet en sja]st (57), der det ble gjort et enkeltfum av flint.
Orz.€7eferz.7tg§oj?pgczv€: Funn av flint på den vesthge delen av den dyrkede marka tilhørende
Bingdal vestre (2041/2), 20 meter nord for grensen til Ringdal vestre (2041/9,18,21). Området
er planlagt som ny motorvei og omgivelsene som beskrives vil demed med tiden endres
totalt.
KCLrtreferans e/-ko o rdinal er.. øK C;"02;6-S -2
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C.53307 - C.53308
Gravfunn og boplassfunn fra jemalder eller bronsealder RNGDAL øSTRE (2042/5),
LARVH£ K., VESTFOID.
I forbindelse med utbygging av ny veitrase for E18, Langåker -Bommestad, ble det i 2003
foretatt arkeologiske forundersøkelser av UKM. Undersøkelsene besto av sj akting med
gravemaskin i dyrket mark, og overflateregistreringer (innb. v/ Christian L. Rødsrud, oktober
2003 i top. ark.). I samme veitrase ble det i tillegg utført prøvestikking etter
steinalderlokaliteter (innb. v/ Per Person 2003). Den dyrkede marken til Ringdal østre 2042/5
ble undersøkt med åtte sjakter (220-227), og det ble avdekket fem kokegroper, en grav (C.
53307) og et ildsted (C. 53308), fordelt på fire sjåkter. Graven og ildstedet ble undersøkt. Tre
fum fra steinalder (C.10093, C.19519, C.19520), og 2 gravfum frajemalder (C.10140-43,
C.13206-210) er gjort på Ringdal, uten at det foreligger næmere spesifikasjon av bruk.

C. 53307 /1-3
Gravfunn fra jernalder eller yngre bronsealder.

1)         Flere fragmenter brente bein, vekt: 349,4 g. Beina er av menneske. Et
skallefragment, en del av underkjeven og en tannrot kan med høy grad av
sannsynhghet antyde et ungt individ, trolig kvinne ¢Iolck pers. medd.). Fra
branngrop (s-241).

2)          1 kullprøve, vekt: 12,2 g. Prøven er vedartsbestemt som hassel, osp, lind og bjerk
Gløeg i Rødsrud 2003). Hele prøven er sendt til datering. Prøven er tatt fra den
nordre hålvdelen av branngropen (s-241).

3)          1 kullprøve, vekt: 3,7g. Prøven er vedartsbestemt som lind, selje (vier/osp), bjerk
og hegg/rogn QIøeg i Rødsrud 2003). Prøven er tatt fra den søndre halvdelen av
bramgropen (s-241 ).

Fz47c7to77ts£g7€dz.gJZGf: Denne trolige graven er en branngrop (diam.: ca 40 cm, d.: 20 cm) som
kun består av kull og brent bein, ble funnet i en slak bakkeskråning som heller mot NV. Den
ble snittet i to, og funnene er fordelt i poser etter hvilken halvdel av graven de stammer fra.
Orz.e73ferz.7£gsoppgczi;e: Graven ligger i en slak bakkeskråning ca 30 m Sø for tunet til Bingdal
Østre (2042/5). Området er planlagt som ny motorvei og anleggelse av denne vil medføre store
endringer av omgivelsene som beskrives.
Kartref ierans e/-ko ordinater.. øK CH02;6-5 -2,

C. 53308/1-2
Boplassfunn fra jernalder eller bronsealder.

1)          1 avslag av bergart. Fremkommet ved snitting av ildsted (s-240). L.: 5,1 cm.
2)          1 kullprøve, vekt: 42,7 g. Prøven er vedartsbestemt som hassel, selje (viei/osp) og

eik Ofr. Høeg 2003). Hele prøven er sendt til datering. Fra profil i ildsted (s-240).
Fzt7c7?o77tsfe7tdz.g%G£: Disse funnene stammer fra et ildsted, situert ca 40 m Sø for tunet på
Ringdal østre (2042/5).
07.z.e7z£erz.7tgsoppgczi;€: Lokalitet på ca. 100x50 m som ligger i en slak båkkeskråning ca 30 m
Ø, Sø og sør for tunet til Ringdål østre (2042/5). Området er planlagt som ny motorvei, og
omgivelsene som beskrives vil demied med tiden endres totalt.
KCLrtrefieranse/-koordinater..øiKC:FI!OQ,6-S-2,

C. 53309/1-2
Produksjonsplass fra middelalder eller nyere tid funnet på SOIBERG NEDRE (155/18),
LARVIK K., WSTFOID.

1)          1 kullprøve, vekt: 236,2 g. Prøven er vedartsbestemt som gran QIøeg i Rødsrud
2003). Tatt fra toppen av kullmile (s-218) etter at denne var renset fram.
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2)          1 kullprøve, vekt: 221,4 g. Prøven er vedartsbestemt som bjerk og gran QIøeg i
Rødsrud 2003). Tatt fra toppen av kullmile (s-218) etter at denne var renset fram.

Fz47t7®o77£§£e7tdz.g7!Gf: I forbindelse med utbygging av ny veitrase for E18, Langåker -
Bommestad, ble det i 2003 foretatt arkeologiske forundersøkelser av UKM. Undersøkelsene
besto av sjakting med gravemaskin i dyrket mark, og overflateregistreringer (innb. v/
Christian L. Rødsrud, oktober 2003 i top. ark.). I samme veitrase ble det i tillegg utført
prøvestikking etter steinalderlokaliteter (innb. v/ Per Person 2003). Kullmila ble funnet ved
hjelp av sjakting i skog, og er beliggende på en flate i terrenget. Området rundt, ble undersøkt
med to sjakter på ca 300 meter, og er svært fuktig. hgen andre funn ble gjort i nærheten.
Trolig nyere tid, men prøvene kan avgjøre dette.
Orz.e7}f€rz.7tg§oppgc[i;G: Kullmile lokalisert i skogen tilhørende Solberg nedre (155/18) ca 300
m nordøst for Danebo camping, og ca 100 m nord for eiendommen 155/28. Området er
planlagt som ny motorvei og omgivelsene som beskrives vil demed med tiden endres totalt.
Kartrefieranse/-koordinater..øKC"02]-5-4

C.53310/1
Ildsted fra jemalder funnet på SOLBERG NEDRE (155/12), SANDEFJORD K.,
VESTFOID.

1)          1 kullprøve, vekt: 12,9 g. Prøven er vedartsbestemt som Hassel, hegg/rogn og ask
¢Iøeg i Rødsrud 2003). Hele prøven er sendt til datering. Fra profil i ildsted (s-
312).

Fz4777to77t§£e7iczz.g%ef: I forbindelse med utbygging av ny veitrase for E18, Langåker -
Bommestad, ble det i 2003 foretatt arkeologiske forundersøkelser av UKM. Undersøkelsene
besto av sjakting med gravemaskin i dyrket mark, og overflateregistreringer (innb. v/
Christian L. Rødsrud, oktober 2003 i top. ark.). I samme veitrase ble det i tillegg utført
prøvestikking etter steinalderlokaliteter (innb. v/ Per Person 2003). To sjakter ble åpnet på en
flate å 50x30 m i skogsmark som tidligere kan ha vært dyrket. Det ble funnet et ildsted som
ble undersøkt arkeologisk.
Orz.€73fGrz.7tgsoppgcii/e: ndsted lokalisert i liten skog tilhørende Solberg nedre (155/12) ,
beliggende helt inntil dagens E18, 75 m NNV for den næringsbygget til eiendommen 155/40.
Området er planlagt som ny motorvei, og omgivelsene som beskrives vil demed med tiden
endres totalt.
Kartrefiercmse/-koordinater..ø;KC:H!02;]-S-4

J7t77Zp€7ief7tz.7cgÆz.#erøfz47.: Christian L. Rødsrud, 2003 , Rapport. Arkeologiske forundersøkelser i
forbindelse med ny motorvei q318) på strekningen Langåker -Bommestad, Sandefjord og
Larvik kommuner, Vestfold.
Kczfczzogz.§€7t czi;: Christian L. Rødsrud
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GPS punkter ny E18: Bommestad-Langåker

Nr Navn UTM YJY
001 Gravh.Seierstad 0629334  6554624
002 Tufter Rødbøl 0563020  6552041
003 Steinald.Rødbøl 0563047   6552135
004 Midd.terr. Rødbø1 0563081   6552177
005 Bomsjl4SV 0561573   6550694
006 Bomsjl4SV 0561573   6550694
007 Bomsjl4Sø 0561574  6550695
008 Bomsjl4SØ 0561573   6550697
009 Bomsjl4NV 0561563   6550742
010 Bomsjl4NV 0561561   6550742
011 Bomsjl4NØ 0561562  6550744
012 Bomsjl4NØ 0561563   6550744

13/14 Bomsjl5SV 0561589   6550693
15/16 Bomsjl5SØ 0561592  6550692
17/18 Bomsjl5NV 0561593   6550712
19/20 Bomsjl5Nø 0561592  6550712

21 F30:Flint 0561591   6550709
2:2./2:3 Bomsjl6SV 0561588   6550767
24/25 Bomsjl6Sø 0561606  6550764
26/27 Bomsjl6NØ 0561610   6550767
28/29 Bomsjl6W 0561587  6550767
30/31 Bomsjl8SV 0561584  6550770
32/33 Bomsjl8Sø 0561586   6550769
34/35 BomsjlsNV 0561592  6550819
36/37 Bomsjl8NØ 0561593   6550817
38/39 Bomsjl7NV 0561589   6550790
40/41 Bomsjl7SV 0561591  6550787
42/43 Bomsjl7NØ 0561619   6550813
44/45 Bomsjl7SØ 0561620   6550812

46 S330 Rydn.røys 0561590   6550793
47/48 Bomsjl00SV 0561674  6550873
49/50 Bomsjl00SØ 0561673   6550874
51/52 Bomsjl00NV 0561670   6550888
53/54 Bomsjl00NØ 0561672  6550892
55/56 Bomsjl01NØ 0561727  6550938
57/58 Bomsjl0lNV 0561725   6550941
59/60 Bomsjl01SØ 0561734  6550916
61/62 Bomsjl01SV 056i736  6550908

63 Bomsjl02 0561757  6550954
64 Bomsjl02 0561756   6550948
65 Bomsjl02 0561767  6550945
66 Bomsjl02 0561770   6550948
67 Strl99, F1025-27 0561777 6550932
68 Bomsjl02 0561777 6550934
69 Bomsjl02 0561777   6550932
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70 Str.198 0561781   6550922
71 Bomsjl02 0561783   6550933
72 Bomsjl02 0561785   6550933
73 Bomsj l02 0561787  6550939
74 Bomsjl02 0561788   6550943
75 Bomsjl02 0561791   6550945
76 Bomsjl02 0561791   6550946
77 Bomsjl02 0561792  6550948
78 Bomsjl02 0561790  6550949
79 Bomsjl02 0561782  6550962
80 Bomsjl02 0561782  6550966

81/82 Bomsj21Nø 0561868   6551029
83/84 Bomsj21Sø 0561870  6551027
85/86 Bomsj21NV 0561847   6551042
87/88 Bomsj21SV 0561847   6551042
89/90 Bomsj20NV 0561861   6551067
91/92 Bomsj20SV 0561861   6551065
93/94 Bomsj20NØ 0561911   6551032
95/96 Bomsj20Sø 0561909   6551028
97/98 Bomsjl9NV 0561886   6551082
99/100 Bomsjl9SV 0561886   6551078
101/102 Bomsjl9Nø 0561919   6551057
103/104 Bomsjl9Sø 0561917   6551056
105/106 Bomsj22NV 0561901   6551094
107/108 Bomsj22SV 0561900   6551093
109/110 Bomsj22Nø 0561922  6551078
111/112 Bomsj22SØ 0561921   6551075

113 Utvidelsesj22 0561933 6551075
114 Utvidelsesj22 0561931   6551073
115 Utvidelsesj22 0561958   6551044
116 Utvidelsesj22 0561959   6551043

117/118 Heller 0560793   6550194
119 Bomsj24NV 0560816   6550194
120 Bomsj24NØ 0560813   6550196
121 Bomsj24Sø 0560841   6550194
122 Bomsj24SV 0560843   6550187
123 F17:flintsigd 0560840  6550184
124 Str44 0560831   6550186
125 Str43 0560830  6550187
126 Str41 0560831   6550199
127 Str42 0560831   6550198
128 Bomsi24utv? 0560828   6550191
129 Bomsj24utv? 0560827   6550186
130 Bomsj24utv? 0560826  6550178
131 Bomsj24utv? 0560824  6550173
132 Bomsj25SV 0560852  6550205
133 Bomsj25SØ 0560855  6550207
134 Bomsj25NV 0560808  6550205
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135 Bomsj25NØ 0560799  6550205
136 Str45 0560800  6550205
137 Str46 0560819   6550210
138 Str47 0560833   6550207
139 Str48 0560845   6550206
140 Bomsj26SV 0560846   6550211
141 Bomsj26Sø 0560844  6550214
142 Bomsj26NØ 0560822  6550220

.143 Bomsj26NV 0560812  6550218
144 Bomsj27NV 0560812  6550232
145 Bomsj27NØ 0560809   6550235
146 Bomsj27SV 0560849  6550224
147 Bomsj27Sø •     0560851   6550225

148 Bomsj28SV 0560828   6550245
149 Bomsj28Sø 0560832  6550243
150 Boms.j28NØ 0560830  6550247
151 Bomsj28NV 0560826  6550250
152 Bomsj29NV 0560924  6550248
153 Bomsj29NØ 0560921   6550248
154 Bomsj29Sø 0560930  6550246
155 Bomsj29SV 0560932  6550243
156 Str50 0560928   6550239
157 Str49 0560922  6550239
158 Ringsj32NØ 0563918   6552661
159 Rings.i.32NV 0563915   6552662
160 Ringsj32SØ 0563890  6552620
161 Ringsj32SV 0563889   6552621
162 Ringsj33SV 0563928   6552661
163 Ringsj33SØ 0563931   6552666
164 Ringsj33NØ 0563898   6552691
165 Ringsj33PW 0563895   6552688
166 Ringsj34NV 0563896  6552705
167 Ringsj34NØ 0563900  6552709
168 Ringsj34SØ 0563945  6552677
169 Ringsj34SV 0563941   6552674
170 Ringsj35Nø 0563831   6552795
171 Ringsj35NV 0563829   6552791
172 Ringsj35SV 0563885  6552698
173 Ringsj35Sø 0563890  6552698
174 Ringsj36Sø 0563561   6552939
175 Ringsj36NØ 0563561   6552941
176 Ringsj36NV 0563404  6552864
177 Ringsj36SV 0563405   6552859
178 Ringsj37NV 0563435  6552850
179 Ringsj37SV 0563437  6552848
180 Ringsj37SØ 0563513   6552858
181 Ringsj37NØ 0563512  6552859
182 Ringsj38SØ 0563429  6552906
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183 Ringsj38SV 0563427  6552905
184 Ringsj38NV 0563422  6552920
185 Ringsj38NØ 0563426  6552921
186 Ringsj39NV 0563430  6552936
187 Ringsj39Nø 0563433   6552936
188 Ringsj39SV 0563442  6552903
189 Ringsj39SØ 0563446  6552904
190 Ringsj40SV 0563457  6552933
191 Ringsj40SØ 0563459  6552936
192 Ringsj40Nø 0563448   6553065
193 Ringsj40NV 0563444  6553064
194 Ringsj41NV 0563471   6553023
195 Ringsj41SV 0563473   6553021
196 Ringsj41NØ 0563500  6553061
197 Ringsj41Sø 0563502  6553058
198 Ringsj42Nø 0563505   6553041
199 Rings.i.42NV 0563501   6553039
200 Ringsj42 0563507   6553017
201 Rin8sj42 0563510  6553016
202 Ringsj42SØ 0563512  6552978
203 Ringsj42SV 0563508  6552978
204 Dansj80 0565200  6554482
205 Dansj80 0565202  6554480
206 Dansj80 0565204  6554478
207 Dansj80 0565205  6554481
208 Dansj80 0565216  6554495
209 Dansj80 0565219  6554497
210 Dansj80 0565225  6554507
211 Dansj80 0565227  6554510
212 Dansj80 0565234  6554536
213 Dansj80 0565236  6554537
214 Dansj76NV 0565726  6555035
215 Dansj76NØ 0565728  6555034
216 Dansj76SØ 0565695   6554983
217 Dansj76SV 0565694  6554982
218 Dans.i75SØ 0565680  6554994
219 Dansj75SV 0565680  6554994
220 Dansj75NV 0565714  6555052
221 Dansj75Nø 0565716  6555052
222 Str313 0565716  6555052
223 Str312 0565686  6555012
224 Dansj77 0565404  6554698
225 Dansj77 0565401   6554700
226 Dansj77 0565382  6554692
227 Dansj77 0565381   6554691
228 Dansj77 0565376  6554689
229 Dansi77 0565373   6554691
230 Dansj77 0565369  6554687
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231 Dansj77 0565368   6554686
232 Dansj77 0565363   6554662
233 Dansj77 0565366  6554657
234 Dansj77 0565346  6554632
235 Dansj77 0565343   6554625
236 Dansj77 0565329   6554599
237 Dansj77 0565329  6554599
238 Dansj78(1) 0565395  6554654
239 Dansj78(1) 0565396  6554652
240 Dans.i.78(1) 0565404  6554671
241 Dansj78(1) 0565407  6554671
242 Dansj78(1) 0565439  6554704
243 Dansj78(1) 0565441   6554702
244 Dansj78(2) 0565414  6554719
245 Dans.i.78(2) 0565414  6554720
246 Dansj78(2) 0565426  6554731
247 Dansj78(2) 0565429  6554728
248 Dansj78(2) 0565435  6554737
249 Dansj78(2) 0565436  6554738
250 Dansj78(2) 0565455  6554771
251 Dansj78(2) 0565457  6554770
252 Dansj78(2) 0565462  6554780
253 Dansj78(2) 0565463   6554778
254 Dansj78(2) 0565477  6554791
255 Dansj78(2) 0565478   6554789
256 Dansj78(2) 0565541   6554864
257 Dansj78(2) 0565542  6554864
258 Str.218 0565403   6554718
259 BK8 0577957   6576011 146501.926X   -19854.448Y
260 BK9 0577945  6576035 146524.551X  -19863.621Y
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