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FORORD

Denne rapporten gir en oversikt over de arkeologiske undersøkelsene som ble utført i 1994 og
1995 i forbindelse med utbyggingen av E6 i Østfold.  Beskrivelsen av de enkelte lokalitetene
er i hovedsak hentet ffa innberetningene som er skrevet av de ulike feltledemee.
Undertegnede har gj emomgått fimnmaterialet, og redigert de enkelte rapportene.
Sammenfattende konklusjoner av  steinaldenindersøkelsene er likeledes skrevet av
prosjektleder.

Bakgnmnen for å etablere Oldsaksamlingens Dobbeltsporproj ekt var de omfattende tiltakene
som ville bli igangsatt gjemom NSB's dobbeltsporporsjekt Oslo -Moss.  Deme planen er
videreført til plan for høyhastighetsbane Oslo - Komsjø i Akershus og Østfold Slker.  I tillegg
til NSB's arbeider foregår det opprustning av E6 gjemom Akershus og Østfold, tildels
Æennom samme planbehandling.  Tiltakene kom til å medføre store imgrep i gammelt
kulturlandskap med betydelig potensiale knyttet til steinålderens, bronsealderens, j emalderens
og middelalderens kulturlandskap.  Universitetets Oldsaksamling ønsket å samle alle
undersøkelser knyttet til disse imgrepene i et eget prosjekt for å sikre at de vitenskapelige
verdiene ble ivaretatt ved gjemomtenkte problemfomuleringer.  I 1994 ble det undertegnet
kontrakt med Statens vegvesen Østfold og Uriversitetet i Oslo som omfattet arkeologiske
undersøkelser i forbindelse med utbyggingen av E6.

Denne rapporten er en samlet bearbeiding av resultatene fia undersøkelsene i 1994 og 1995.
Samtlige personer som har vært involvert i prosjektet takkes herved for imsats og
engasjement.

Oslo, juli 1996

Evy Ber8
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INNLEDNING

I 1992 ble det utført arkeologisk registrering  i forbindelse med forslag til reguleringsplaner for
ny E6-tras€ gjennom `Råde og daværende Tune, nå Sarpsborg, kommuner.  Registreringen gav
58 fi]msteder, derav 26 løsfimn av forhistorisk karakter,  3 konsentrasjoner av kull og
sEørbrent stein i dyrket mark, og 12 lokaliteter ffamkom ved prøvestikking i utmark
(imberetning vÆise Nordenborg Myhre).  Vegplanene kom i konflikt med fire fi]mområder;
lokaliteten X46 ved Åsgårdkrysset, X -58 på Jørsø lille, begge i Råde kommune,
steinalderlokaliteten R52/53 på Børstad, samt lokalitetene R ~ 33, X -43, R -34 på Utne,
Sarpsborg kommune.

Utgravingehe av de prioriterte steinalderlokalitetene ble foretatt ved at det ble gravd
stratigrafisk i 5 cm eller 10 cm mekaniske lag. Hver m2 ble imdelt i 1/4 m2 ruter.
Lokalitetene er dokumentert med lokålitetsskisse, plantegninger for ålle eller flere av lagene i
målestokk 1 :20 eller 1 :50, og profilsnitt.

En lokalitet ble i sin helhet undersøkt ved maskinell flateavdekking, en amen ved en
kombinasjon av de to metodene.

Undersøkelsene av steinålderlokalitetene langs E6 foregikk imenfor avgrensede deler av
området.  Lokalitetene X46 og X -58 i Råde ble undersøkt av Cathrine Thorstensen og Evy
Berg, R52/53 og R34 i Sarpsborg av Lena Fahre og Evy Berg, R -33 i Sarpsborg av Roger
Grace og Evy Berg.
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Fig.1.  Kart som viser betiggenheten cw unders¢Jtie lokal,i,teter.  Utsri,tit cN M 711 VANNSJØ
1913 IV M 1:50 000.
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2. TOPOGRAFISK BESKRIVELSE

E6 gjemom Råde og Sarpsborg (tidligere Tune) kommuner går dels på, dels syd for Raet.
Denne moreneryggen er det viktigste topografiske element i landskapet.  Lokaliteten X-46 i
Råde lå i et lite skogholt på selve Raet, omgitt av boligfelt og veier.  Det var således lite igjen
av det opprimelige landskapet her.  X-581å på et lite høydedrag i et dyrket område dominert
av siltAeire syd for Raet.  Leirsletten er omgitt av knauser og koller, samt E6 på vestsiden.

Steinalderlokalitetene R-33 og R-34 lå på et høydedrag på Utnetoppen der løsmassene bestod
av vekselvis fin sand og siltAeire.   R - 52/53 lå på et nrindre høydedrag på Børstad ca.  1 km
syd for lokalitetene på Utne.  Landskapet her består av oppstikkende knauser og koller.

9



TIDSTAVLE

År før nåtid

DO)0'010100

NYERE TID

`..r1537e.K1000e.KSS0e.KrKr.f.

MIDDELALDER

YNGRE JERNiuDER

ELDm .EmAI,DER 500 f.Kr1800f.KI4000f.KI8000f.Kr

BRONSEALDER

TNGrÆ s"mALDER

ELDRE STE"ALDER

ISTIDENS SLUTT

Tabell 1. Kronologisk oversikt.
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3. LOKALITETENE

3.1. Borge østre gnrmnr 66/99, Råde, X -46

X -46 ble rqgistrert i 1992.  Fumet bestod av 6 flintavslag (imberetning vÆise Nordenborg
Myhre).  Lokåliteten ligger på gården Borge østre i et område som er rikt på steinalderfiim.
På Borgebunden, et bruk til nabogården Borge vestre, ffamkom i 1936 en av Norges fa sikre
graver fia stridsøkskulturen, en neolittisk jordbrukskultur afinsch 1956).  På samme bmk er
det fimnet en steinalderboplass ffa den mesolittiske Nøstvetkulturen.  Funnet består av flere
Nøstvetøkser og emner til slike, ulike andre steinøkstyper, samt flintredskaper og slipeheller av
sandstein.,  Liknende fimn er ffamkommet på Borge østre.  I tillegg til grav- og boplassfimn er
det gjemom.tidene ffamkommet flere løsfiinn, deriblant økser av flint og bergart, samt en
flintsigd.

I forbindelse med tidligere utbygging av E6 ble en røys undersøkt i 1967 (imberetning
vDanckert Monrad-Krohn).  Under røysen fantes et kullag som imeholdt brente bein,
keramikkskår, flintavslag, samt tre trinnøkser og et gamsøkke.  Nærliggende område inneholdt
også flintavslag og fiagmenter av en skubbekvem.

Forøvrig er det kjent flere gravhauger, gravrøyser og gravfelt på disse gårdene, samt en
bygdeborg (Skjels`rik 1986).

Lokaljtetsbeskrivelse
Lokåliteten lå på en fiten flate mellom E6 og et boligfelt, på Borge østre gnrÆm-66/99.  På
grum av utbygringen av vei og boligfelt var det vanskelig å danne seg et bilde av hvorledes
terrenget rundt lokåliteten opprinnelig så ut.   Selve flaten målte 1200 m2, og den var delvis
bevokst med løvtrær. I områdets nordvestre del var ca. 250 m2 forstynet av påSrlte masser.
Den sentrale delen av flaten uttiorde næmest et svakt søkk.  Mot nord damet en
ffamstikkende fjellkanus en naturlig avgrensning, ellers var flaten omkranset av gang- og
kjøreveier.

Arb eidets cJmf icmg
Feltarbeidet fant sted mellom 02. mai og 20.mai 1994 (imberetning v/Cathrine Thorstensen),
og fi-a 01. august til 05. august 1994 (imberetning vÆvy Berg).  Det ble utført tilsammen 48
dagsverk på X - 46.

Undersøkelsesmetode
1 den første perioden ble lokanteten undersøkt ved prøveruter.  Det ble gravd 1/4 m2 ruter
inndelt i 5 cm mekaniske lag. Hver rute ble gravd ned tfl 50 cm dybde.  Tilsammen 8,5 m2  ble
undersøkt på denne måten.  I den andre perioden ble den sentrale delen av flaten avdekket ved
hjelp av gravemaskin, og et felt på 80 m2 ble undersøkt.
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Fig. 2. Kjenie fommimer på Borgegårdene.  Regisfterte boplassområder er skrcwert,   viser
til yngre siei:naldersgrctv.  Utsnitt av ØK CP 032-5-41 : 5000, nedf tologrcf iert.
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Fig. 3. Borge ¢stre X-46 taft rnot syd.

Stratigraft

Under gravingen ffamkom det et mørkt, svært kompalst lag i flere av rutene.

1. Matjordlag                                                                     O -27 cm dybde
2. Mørkt, kompåkt lag av organisk karakter              22 -48 cm dybde
3. Gråbrun sand/grus med småstein

Lag 1 viste seg å være et gammelt åkerlag.  Før E6 og boligfeltet ble anlagt var hele området
potetåker (oppl. iflg. tidligere grunneier).  Lag 2 ble i utgangspunktet tolket som et kulturlag,
mens lag 3 utstorde den naturlige undergrunnen.  Lag 2 viste seg i flere av rutene på den
sentrale delen av feltet, mens prøverutene i ytterkanten ikke inneholdt noen rester av det.

Som en følgei av at det ble påvist et mulig kulturlag ble det besluttet å undersøke resten av
lokaliteten ved å Seme det overliggende matjordlaget med maskin.
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Åkerlag

Mørkt  organisk  lag

Gråbrun  sand/grus

Flintsigd/
fragment  av  sigd

Fig.5. Stratigrafi på X -46. Ruten midt på ligger ]y2 m lenger ftam enn de øvrige.

Funn C. 38474
Det ftamkom totalt 51 artefakter, det meste av flint.  Det viktigste fiimet var en flateretusjert
flintsigd.  Blant avslagene var det flere stykker som sannsynligvis er produsert ved
flateretusjeringsteknikk..  Disse ffamkom i lagene 4 og 5, åkerlaget, helt nordøst i feltet.
Fragmenter av slipestein fantes under åkerlaget, på overgangen til det underliggende
sand/gruslaget imenfor et område på 1 - 2 m2  syd for feltet.
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Tabell  11
Borge østre X - 46
Gjenstandsmateriale C. 38474

Avslag >  10  mm
Splinter <  10  mm
lrregulære stykker

Flekker >  8  mm
Mikroflekker <=  8  mm

Kjernefragment

Flintsigd
Fragment av flintsigd

Fragment av slipestein
Slagstein

13

14

8

1

4

2

1

1

4
1

Pimpstein  uten  bruksspor                       2

Total                                                                    51
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Dalering

TVDolorisk datering

Flintsigden og retuSeringsavf" dateres til semeolitikum -bronsealder.  De øvrige avslagene
samt enkelte "ekte" mikroflekker kan muligens stamme ffa en eldre bruksfåse som er totalt
ødelagt av senere tiders aktiviteter.

14c.daterim

En 14C-datering fi.a laget i ruten der sigden ffamkom, gav 3365± 65 år fbr nåtid, kalibrert
1735 -1525 år før Kr. (Tua-1157).  Prøvematerialet var bjørk og alm Gløeg 1994).  En
udatert kullprøve fia laget under inneholdt eik ¢Iøeg 1994).

Oppsummering daiering
14C-dateringen samstemmer med fimn av flintsigd og avfåll etter flateretusjering.  Bruksfåsen
dateres til senneolitikum,  1800 -1500 år før Kr.

Horisonial utbredelse

Strukturer

Det fi-amkom et mulig kulturlag ved prøveundersøkelsen.  Ved hjelp av gravemaskin ble det
overliggende matjordlagt £emet innenfor et drøyt 80 m2 stort område.  Under  fantes det et
mørkt, kompakt lag over deler av flaten (fig. 8), mens de øvrige delene bestod av grå sand og
grus.  Ved snitting av det mørke laget viste det seg å imenholde store mengder trerøtter.  Det
fiamkom ingen fimn, derimot var det spor av kull flere steder.  En næmere undersøkelse av
laget viste at det dreier seg om restene etter gammel skogbum.  Fra snittene Sl og S3 ble det
tatt ut pollenprøver som ble analysert (Høeg 1995).
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*    Flintsigd

A     Avslag  og  splinter

E    Flekker  og  mikroflekker

®     Kjernefragment

Slipesteinsfragment

Fig.7. Fu:mspredning på X -46.
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Fig.8. Utbredelsen av skogbumslaget på X -46.
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Po[lenanalyse -resultaler

Fig. 8 viser plasseringen av prøveuttakene.  De ble tatt med reagensrør som ble presset inn i
avsetningen.  Avstanden mellom hver prøve var 5 cm.  Prøvene ble nummerert nedenfi.a og
opp.  Avtanden mellom prøvelokalitetene var ca. 3 m.

ReSmii6 cw Helge 1. Høegs rapport:

Pollenanålysen vil kume gi infomasjon om hva som har vokst i området i tidsrommet som er
representert av seriene, kanskje også noe om alderen på laget.  Anålysen ble foretatt ved at det
ble tålt opp minst 600 pollenkom i hver prøve.  Resultatene er oppstilt i prosentpollendiagram
der summen av alle pollenkom utgjør 100%. Sporer som fp%g732f7# (torvmose), £ycpoc7z.em
(kråkefot), Dpopfgrjs (bregner) og kullpartikler er også regnet i prosent, men imgår ikke i
pollensummen.  Prosentberegningsmetoden gjør at det kan bli mer em 100% av disse typene.
Eksempelvis vil 600% kullstøv bety at det er 6 ganger så mange kullpartikler som pollenkom i
Prøven.

Alle prøvene var svært pollenrike slik at prøvene måtte forynnes sterkt før det var mulig å telle
dem.   Samtlige prøver inneholdt mellom 95 og 98% trepollen, noe som indikerer at det må ha
vært en meget tett skog på stedet.

Serie 1 stammer fi.a 49x/98y, markert som S3 på fig. 8.  Diagrammet viser at det har vært
lindeskog (r7./7.cz) her.  Det er ffa 35 til 50% pollen fi-a lind.  Mengden avtar mot toppen.  På
fi]ktige steder har det vokst or (4/7i#s).  I tillegg har det vært rikelig med hassel (Cop;/#s),
samt en og annen bjerk (Be¢%/cr), alm (Cøm2fs), og eik (g#erc"s).  På tidspunktet for den
øverste prøven har det vært mer eik, da deme er representert med 15% her.  Prøvene 2 og 5
viser innslag av misteltein (y7.sc2f7#), en vamekrevende aTt som i dag bare finnes rundt
Oslo£orden, i Borre, på Hurum og på Jeløya.  ben tyder på at det har vært vame somre.
Mstelteinen er en snylteplante, med lind som hovedvert.  Skogen har vært tett, med lite
undervegetasjon.  Kullstøv fantes i bunnprøven, 45%, ellers var det ubetydelige mengder, med
en liten økning mot toppen.

Serie 2 stammer fi.a 49x/101y NØ, markert som Sl på fig. 8.  Dette diagrammet viser et annet
skogsbilde.  Mengden av lind er gått ytterligere ned og avtar fia 17% til 4%.  Derimot øker
mengden av eik fi.a 20% til 50%, og de.t er mellom 30 og 55% or.  Bjørk og hassel fimes
fotsatt, men i mindre mengder enn i foregående diagram.  I prøve 2 fantes det pollen fta
misteltein.  Kullstøv ffamkom med over 100% i bunnprøven, ubetydenge mengder i prøve 2, 3
og 4, samt over 600% i topprøven.

Det er mulig at serie 2 representerer fortsettelsen av serie 1.

Tolkrting og tidscmgivels,e

Det har sannsynligvis vært minst 3 branner på stedet.  Den ftrste har ødelagt jordsmomet og
litt av kullet er kommet im i bumprøven i den første serien.  Deretter har skogen vokst til med
lind, or og hassel som de  viktigste treslagene.  Jordsmom ble dannet g.ennom et tidsrom.
Dette er antakelig blitt ødelagt av en ny brann.  Der serie 1 er tatt ut ble det liggende igjen
minst 25 cm, der serie 2 1å ble alt ødelagt.  En del av dette kullet er kommet med i bunnprøven

20



i serie 2.  Den skogen som vokste tfl etter brann 2, bestod primært av eik, med innslag av or,
ahn, bjørk og hassel. Jordlaget vokste til minst 25 cm før området igjen ble rammet av brann 3,
som ødela en del av jordsmonnet.  Kullaget fia denne brannen fimes i topprøven i serie 2.
Etter den siste brannen har området antakelig vokst til igjen før det på et senere tidspunlst er
ryddet enten ved hogst eller brann.  Området er blitt dyrket opp og jordbearbeidingen har
skadetjordsmomet ulikt.  Ved serie 1 er det skadet til under bram 2, mens det ved serie 2 kun
er forstynet ned til brann 3 .

I forhold til den arkeologiske stratigrafien representerer brann 2 i serie 2 mekanisk lag 11 - 10,
mens brann 3 representerer mekanisk lag 6 - 7.   Stratigrafisk sett tilsvarer brann 3 samme
dybde som flintsigden og avslaget av sigden ftamkom på.
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Sammenf iatning og to[kning
Flintsigden fi.amkom på 30 cm dybde i et kullholdig lag.  Vedartsbestemmelse av trekull, tatt
ut til 14C-prøve, viste bjerk Øez#/cz) og alm (Cø;##s).  Dateringen av prøven  gav 3365± 65

årfør nåtid, kånbrert 1735 -1525 år før Kr. (Tua-1157).  En 14C-prwe tatt 5 cm dypere
imeholdt bjerk og eik (g#GJiczfs) (Iløeg 1994).  Sigden ffamkom i kvadranten syd for
pollenserie 2.   Sammenholdt med pollenstratigrafien samsvarer fiimstedet med nivået for
brann 3 (fig. 9). Dateringen til senneolitikum samsvarer med den typologiske dateringen av
flintsigder.

Flintsidger fi.amkommer oftest som løsfi]m, i enkelte graver eller i kontekster tolket som
offer/depotfimn.  Boplasser fi.a denne perioden er dårlig belagt i Øst-Norge, men er kjent fi.a
andre deler av Norge.  Retusj eringsavffllet indikerer at aktiviteter i tilknytning til produksjon
eller oppskjerping av redskaper fant sted i semeolitikum. Skogbrannene kan være rester etter
ulike rydninger for dyrking av områdene nær lokåliteten.  Det er iridlertid ingen spor av
kompollen på selve X - 46, slik at dette området ble ikke brukt som åker i semeolitikum.
Skogen som stod her var uvanlig tett, slik at en liten åker kan ha ligget like i nærheten uten at
dette kan registreres pollenanalystisk.  Deler av skogbumen har vært forholdsvis fi]ktig
(muntl. medd. Helge 1. Høeg).

Flintsigden kan tolkes på flere måter. Den har bruksspor der deler av overflaten næmest er
polert.  Det'kan dreie seg om en intensjonell nedleggelse -et offer til høyere makter.  Sigder
fimes hovedsakelig som ]øsfiim, eller i kontekster tolket som offer eller depot.  En av
årsakene til at slike fi]m karakteriseres som løsfiim er at det sjelden har vært anledning til å
undersøke fimnkonteksten.  I dette tilfellet er det klart at sigden ble lagt ned i et søkk i et
område som sannsynligvis nylig var ryddet for skog.  Fumet tolkes som en intensjonell
nedleggelse.  Deme tolkningen styrkes av at det har vært et fiiktig søkk her ettersom offerfimn
ofte forekommer i myr eller nær vam.  Det kan tenkes at et større område ble ryddet ved
avbrenning for dyrking, og at sigden en gang etter dette ble offet i den fiiktigere delen av
området.  Retusjeringsavffllet kan stamme fi.a aktiviteter i forbindelse med rydningen av
området. Funnene tolkes dermed ikke som restene av en regulær boplass, men det er
sannsynlig at deme ikke har ligget langt unna.  Sett i sammenheng med tidligere fi]m fi.a
Borge-gårdene fta yngre steinalder viser fiimene på X - 46 en liten del av de aktivitene som
fant sted her i j ordbrukssteinalderen.
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3.2. Jørsø lille gnrmnr 79/1, Råde, X -58

Ved registreringen i 1992 fi.amkom det større mengder skjørbrent stein på et jorde på Jørsø
lille, gmÆ)nr 79/1, Råde som ble benevnt X -58 (imberetning vÆise Nordenborg Myhre).

X -58 er et åkerområde som måler ca. 35 x 220 m, beliggende øst for E6.  Målsettingen med
undersøkelsen var å avdekke undergrumen for å se om det fantes strukturer etter forhistorisk
bosetning.  Undersøkelsen ble foretatt ved hjelp av gravemaskin (innberetning v/Cathrine
Thorstensen).

Før flateavdekkingen tok til ble området undersøkt med metalldetektor. Arbeidet ble utført av
Erik Rønning Johansen ffa Norges metallsøkerforbund. Jem fantes i hele området, men
spesielt mye var det i nærheten av knausen syd-sydøst for feltet. Dette kan sbldes at fi.em til
1962 lå gården  Jørsø lille der hvor E6 nå går, sydvest for feltet. Det som ga utslag av å være
annet metall enn jem, ble avmerket med pimer, tilsammen 37 punkter. Metallsøkeren viste at
4 av punktene imeholdt metall som lå næmere 30 cm ned i jorda og som da kume ligge i
urørt lag. Pimene ble derfor stående. Det viste seg derimot senere da vi åpnet sjakten, at
matjordlaget var ca. 30-40 cm dypt, og punktene ble gravet opp. Modeme gjenstander (spiker
ol.) var resultatet. Resten av punktene ga sLmaler som tydet på at gjenstandene lå i
matjordlaget, og de ble derfor gravet opp da de likevel ikke lå i kontekst. Samtlige fimn viste
seg å være modeme gjenstander som f.eks ølbokser, blykuler, og forskjellige aluminiums-
gjenstander. Et mulig blylodd kan være eldre, fi.a yngre jemalder -middelalder.  De fleste
fimnene lå 5-10 cm ned i jorda. Av overflatefimn som ble gjort var: flint (både svart og brun),
forskjellige jemgjenstander (nagler, beslag, kroker ol.), deler av krittpiper og en spillekule av
bein.

Undersøkelsen bestod i å fieme matjorden med gravmaskin ned til undergrumen.  Ved bruk av
gravemaskin kan store områder avdekkes på kort tid og det er mulig å påvise bosetning som
ikke er syniig på overflaten.  Etter at matjordlaget er fiemet avdekkes undergrumen, hvor det
kan påvises konstruksjoner i foim av fyllskift - stolpehull, ildsteder, kokegroper eller graver
Q,øken, Pilø og Hemdoiff 1996).

Uhdersøkelsensresuliai

På X -58 ble det tatt opp en sjakt som målte 10 x 105 m ffa sør mot nord. I begynnelsen av
sjakten ble det gravet en prøvesjakt på 2 x 2,5 m for å undersøke stratigrafien. De første 30 cm
var matjord, og deretter fiamkom sand som Skk over til grus/stein. Ca. 90 cm ned fantes leire.
Matjordlaget økte til ca. 40 cm lengere ut fia €ellknausen. Undergrunnen hadde endel stein i
begynnelsen, men gikk senere over til finere grus/sand. Dette æorde det lettere å se
firllskiftene. Tilsammen ble det observert 28 firllskift i flaten, men ved sritting ble 9 avskrevet.
Resultatet ble 17 mulige stolpehull og 2 mulige ilstederÆokegroper. Dessuten gikk det 2
rørledninger over feltet som ikke ble tegnet im på plantegningen.

24





Fig.  11. X - 58 fotografert moi nord. .

Daterin8
En trekullprøve ffa den ene kokegropen ble innsendt til ]4C-datering, men den imeholdt for
lite karbon og gav derfor ikke noe resultat.

Oppsummering
Matjordlaget på ca. 30 -40 cm ble Semet med maskin og firllskiftene ble avmerket. Disse ble
snittet og tegnet i plan og profil i målestokk 1 :20 (på skjema). Alle Sllskiftene fikk K-m.
Fyllskift er fotografert i plan og profil.  Tre jordprøver ble tatt fi.a K26 og en fia K22.

Tolkr,ing
Stolpehullene og de to ildstedene/kokegropene ser ikke ut til å danne noe mønster som kan ha
tilhørt en husstruktur.   Feltet ligger i et noe hellende terreng, og fia tidligere undersøkelser av
bronse/jemålder bosetning vet vi at husene som regel ble lagt på små høyder
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Fig.12. Plan over struktu:rene i sjakten påx -58.
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Øst for feltet er det en slik høyde, men den ligger utenfor veitrase6n, og den ble følgelig ikke
undersøkt. I hellende terreng har har andre undersøkelser vist at man har hatt aktivitetsområde
i fom av matlaging og verkstedvirksomhet (fi.a bl.a Åker og Løten i Hedmark).  Resultatet på
X - 58 kan peke mot lignende forhold.  Fum av en grav fia yngre jemalder ved €ellknausen
sør for feltet viser til aktivitet her i deme perioden.  Det ffamkom heller ikke keramikk i
tilknytning til noen av strukturene eller ved åkerregistreringen forut for avdekkingen.   Siden
keramikk er uvanlig på yngre jemalderboplasser eller i graver fi.a deme perioden, indikerer
disse forholdene at bosetnings/aktivitetsområdet kan stamine ffa perioden 550 -1000 e.Kr.,
eventuelt at det er yngre. Et annet forhold som kan ha betydning er undergrunnen som her
bestod av siltholdig leire.  Slike jordtyper er tunge å bearbeide før plogen kom i bruk i yngre
jemalder oetersen l 951 : 177).

Konklusjonen må bli at vi vet ikke sikkert fi.a hvilken periode aktivitetene på X - 58 stammer
fi.a, men det er flere indikasjoner på at det ligger imenfor tidsrommet yngre jemålder - nyere
tid, trolig ca. 600 -1600 år e. Kr.
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3.3. Lokalitetene på Utne gnrÆnr 38/3, Sarpsborg

På Utnehaugen ble det registrert flere fiimområder som kume utgjøre separate boplasser fia
steinalderen (imberetning vÆise Nordenborg Myhre).  Ved undersøkelsen i 1995 ble det lagt
vekt på å avgrense eventuelle separate boplasser, og grave ut større felter der
fimnkonsentrasjonene fi.amkom.  Området var tidligere åker som for en del år siden ble
tilplantet med solbærbusker.  Disse buskene vanskeliggjorde næmere avgrensning av separate
lokaliteter ved registreringen i 1992, og de ble derfor fiemet før hovedundersøkelsen tok til.

Avgrensningen ble foretatt ved at det ble lagt ut et koordinatsystem som dekket hele det
aktuelle området.  Deretter ble tatt prøveruter å ]/4 m2 , fbrst hver 10 m, siden hver 5 m for å
fange opp eventuelle fiinnkonsentrasjoner.  Opprinnelig var det avmerket tre lokaliteter i
området.  Ved prøveundersøkelsen kume to sikre områder med høyere fiinnfi.ekvens skilles ut,
mens det ikke fi-amkom noen sikker tredje lokalitet (imberetning vÆ,ena Fahre) .

Opprimelig lokalitetsnummerering var X -33, X -43 og X -34.  X -33 og X -34 kunne
skilles ut som sikre boplass/aktivitetsområder og ble derfor omnummerert til henholdsvis R 33
og R 34.  X -43 lå omtrent midt mellom R - 33 og R -34, men det var ikke grunnlag for å
omdefinere X - 43 fi.a løsfi]m til boplass.
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Fig. 13. Kart orver lokaliietene på Utnehcnigen og andre tienie formimer i området.  Utsnitt
av ØK CQ 031 -5-1  1 : 5000, nedf totogrSert.
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3.3.1. Utne gnrmnr 38/3, Sarpsborg, R -33

Lokalitetsbeskrivelse
R - 33 lå på Utnehaugen i en skråning som heller svakt mot øst og litt brattere mot syd
(imberetning vÆise Nordenborg Myhre 1992 og Roger Grace 1995).  Mot nordvest hevet
terrenget seg til en ffamstikkende bergknaus.  Lokaliteten lå i et gammelt åkerområde som
tidligere ble benyttet til komdyrking, og som de senere årene er blitt brukt til solbærhage.
Nåværende E6 avgrenser Utnehaugen mot syd.

Arbeidets omf iang
Undersøkelsen fant sted fi.a 12. til 23. juni 1995.  Feltmannskapet bestod av prosjektleder Evy
Berg, feltleder Roger tiace, samt feltassistentene Madeleine Adner og SiJje Opdahl.  Det ble
utført til sammen  i underkant av 28 dagsverk i felt.

Fig.14.  Utne 1+33 i forgrumen, i bakgrumen R:34, taft mot syd.

Undersøkelsesmetode
Koordinatsystemet for lokalitetene imSkk i samme system som tidligere var opprettet for R -
34 lenger øst.  R -33 ble avgrenset ved hjelp av 1/4 m2 prøveruter i 10 cm mekaniske lag.
Der det ftamkom fimnkonsentrasjoner ble det tatt opp større felt (fig.15).  Totalt ble 10 m2
undersøkt, noe som gir et gjennomsnittlig feltdagsverk på  0,4 m2 pr. person.
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Stratigmft

1. Matjordlag:                                            10 -15 cm
2. Grå sand (utvaskningslag):               2 -12 cm
3. Gulbrun sand (utfellingslag):

Fig. 1 5 Skisse med det uigrcNde feltet imlegnet.
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Funn C. 38757

Det ftamkom totalt 1295 artefakter av flint og rombeporf}rr.  Av sikre redskaper fantes det
skrapere og stykker med kantretusj.  Porf}n. er en forholdsvis hard, middelskomet bergart.
Forsøk med å slå til porf}nr har vist at det sjelden produseres slagbuler, plattfomrester eller
andre indikatorer på intensjonell tildanning, slik det er vanlig på flint (pers. medd. Roger
Grace). Kun ett sikkert avslag med plattfomrest kume skilles ut. Avslag av deme bergarten
har skarpe kanter og kan brukes som skjæreredskaper m.m. uten videre tildanning.
Rombeporfin-en på R -331å sterkt konsentrert i et par ruter, og svært mye av materialet var
forholdsvis smått med skarpe kanter.  Dette materialet tolkes som intensjonelt tilslått.  I
hvilken grad de enkelte stykkene ble benyttet til ulike oppgaver er det ikke mulig å si noe om
uten næmere analyser.

Tabe'l '11
Utne R -33
Gienstandsmateriale C.38757

Avslag > 10 mm
Splinter < 10 mm
l rregulære stykker

Mikroflekker < 8 mm

Stykker med kantretusj
Skraper

Totalt antall
derav brente
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Fig.  16. Øverst retusjerte stylcker og skrapere c" flint, nederst slått rombeporfyr.
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DaÆering

TVDolorisk datering

Mkroflekketeknikk indikerer en datering til fåse 2 eller 3 av eldre steinalder.  Forekomsten av
slått rombq)oiBm gir en usikker indikasjon på fåse 3 Nøstvet ettersom slått rombeporfirr
tidligere er kjent på to ulike fåse 3 lokaliteter, en i Vestby, Akershus og en i Larvik, Vestfold
a3erg 1995, imberetning vÆ,il Gustafton).  Ellers ble rombeporf}nr anvendt til praktøkser i
bronsealderen QÆarstrander 1983 ).

Strandhiedatering

Lokaliteten lå mellom 44 og 45 m o.h.  På strandforskyvingskurven for søndre Østfold tilsvarer
det en alder nmdt 6500 år før nåtid, eller 4500 år ftr Kr..

14C daterim

En 14C-datering gav 1275 ±  150, kalibrert 640-960 år etter Kr. ¢-12170).  Den daterte
kullflekken refererer således til aktiviteter i merovingertid - vikingtid.

Oppsummering daiering
Blant materialet indikerer forekomsten av mikroflekker en datering til senmesolittisk tid.  Bruk
av andre bergarter em flint er belagt i fåse 3 Nøstvet, men rombepoiBm er tidligere kun fimnet
på to fåse 3 boplasser.  Bruken av denne bergarten er således ikke en sikker kronologisk
indikator, særlig ettersom det foreløpig ikke er kjent hvorvidt bergarten er bmlst ved
økseproduksjon i mesolittisk tid, eller om avslagsmaterialet representerer småredskaper til
ulike fomål  En strandlinjedatering basert på en høyde mellom 40 -44 m o.h. gir en bakre
grense for bruken .av området til tidsrommet 6300 -6500 år før nåtid, euer 4300 -4500 år fizr
Kr.   14C-dateringen visertn bruk av området i yngrejernalder.  Det ffamkom ikke
artefåktmateriale som kan knyttes til bruksfasen i yngre jemalder.   .

H orisontal utbredelse
Lokaliteten er delvis undersøkt, slik at det kan være fimnkonsentra§joner som har unngått
oppmericsomhet.  Flintfimnene er spredt i begge felt, mens den slåtte rombeporf3rren er sterkt
konsentrert innenfor 1 - 1,5 m2.  Det meste av rombq)orfirren fiamkom i sandlaget under
åkeD.orden slik at det må regnes som lite forstyrret av nyere aktiviteter.

Struktuer

Det ffamkom en kullflekk i overgangslaget mellom åkeren og undergrunnen i rute 170x/69y
NV lag 3.  Det er usikkert hvorvidt den har sammenheng med den mesolittiske bosetningen.

Funn og aktivitetsområder

Den sterke konsentrasionen av rombeporf}rr tolkes som en huggeplass der avf"et er blitt
deponert på stedet (fig.17).  Spredningen av avslag og spmter forøvrig gir ikke grunnlag for å
skille ut aktivitetsområder i større detalj ettersom mye av materialet fi.amkom i åkerlaget.
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Fig.17.  Spredringsplaner. A. Sptinter ekv./1, b. awslag ekv./1, c. irregulære ekv.Æonrin.no
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Nyere forstyrrelser
Nyere forstyrrelser består hovedsakelig av langvarig åkerbruk, samt aktiviteter i senere
perioder.  Tidligere lå det to små uthus på Utnehaugen, nær R -33.  Jordbruksaktivitetene
medfører at fiim som fi.amkom i åkerlagene er flyttet og sekundært deponert.  Siden
mesteparten av rombeporfiTen fi.amkom i sandlaget under åkerlaget, regnes den som relativt
uforstynet av dyrkingen.

Oppsummering
Utne R -33 oppviser flere typer aktiviteter, men det er ikke mulig å knytte dem til strukturer.
Omfanget av aktivitetene er også usikkert, pga. senere forstyrrelser.

Vurdering/tolkrting
Det mest interessante ved materiålet er forekomsten av intensjonelt slått rombepor87r.
Avslag/aiÆ" av rombeporf}m/syenittporfirr forekommer på en Nøstvetlokalitet i Vestby,
Akershus, ellers er bruken av dette råstoffet dårlig kjent.  Det er ikke kjent hva porBrren har
vært benyttet til.  Den tradisjonelle bruken av wlkanske bergarter er til økseproduksjon.  I og
med at det ikke fantes økser eller fiagmenter av økser på R -33, er det usikkert hvorvidt
avfållet representerer økseproduksjon.  Det kan også tenkes av avslagene er benyttet som
eksempelvis skjæreredskaper ettersom det produseres skarpe kanter ved huggingen.
Mangelen på intensjonell retusj kan slqrldes at dette er lite hensiktsmessig for å forbedre eggen
på et slikt avslag.
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3.3.2. Utne gnrmnr 38/3, Sarpsborg, R - 34

Utne R -34 ble registrert i 1992 (imberetning vÆ,ise Nordenborg Myhre).

Undersøkelsen fant sted ved Utne, Sarpsborg kommune i Østfold,  i to perioder, henholdsvis
24. april -19. mai og 12. juni -23. juni 1995. Det samlete undersøkte areal var 23,25
kvadratmeter samt en rekke prøvestikk. Det fi.amkom i alt 994 artefåkter, hovedsakelig flint.
Dateringen av materialet indikerer fase 3 Nøstvet 7400 -6300/5600 før nåtid (innberetning
vÆena Fahre).

Lokdltietsbeskrivelse
R-34 befinner seg nederst i Utnehaugen i svakt skrånende terreng. Det høyeste punktet på
jordet ligger i nordvest og skråner mot sørøst. Fixpunktet ligger 44,825 meter over havet.
Toppnivelementene på lokaliteten varierer fi.a 42.77 m o.h. ved 125x/80y, til 43.32 m o.h.  ved
116x/97y. Overflatens høyde varierte med % m.

Lokaliteten ligger på en åpen plass, uten å være direkte i le av fjellfomasjoner eller store
steiner. Øverst på Utnehaugen, mot nordvest, er det derimot en fi-amstikkende knaus som nok
var et viktig element i naturen. Der må utsikten ha vært svært god. Man har i dag vid utsik
mot nord, vest og mot syd. Havnivået  kan ha vært mellom 40 og 42 m o.h. da lokaliteten var i
bruk. Utnehaugen fimgerte nok som et utsiktspunkt, og stedet var sannsynligvis velegnet for
fiske. Det er naturlig svært bratt fi.a Utnehaugen mot vest, slik at det var svært dypt rett
utenfor lokaliteten.

Arbeidets oimfcmg
Deltakere var: prosjektleder Evy Berg, (ca. 1 uke), feltleder Lena Fahre, og
feltassistenteneTorbjøm Landmark, Frans Ame Stylegar, Lillian Trinterud, Hege Trondsen,
Cathrine Baglo, Silje Opdahl og Madeleine Adner.  Totalt antall dagsverk ffa begge perioder
er omtrent .106.  På grunn av snøvær i slutten av april måtte arbeidet innstilles i nesten 3 dager.

Undersøkelsesmetode
Koordinatsystemets fastpunkt,100x/100y, ble satt opp helt syd i undersøkelsesområdet.  X-
aksen økte mot nord og y-aksen mot øst. Det ble tatt  prøveruter å 1/4 m2 hver 5 meter nord-
syd, fi.a 105x/100y til 125x/100y, og hver 5 meter øst-vest, fi.a 125x/100y til 125x80y.   Siden
undersøkte vi aksene 120x/100y til 120x/85y,115x/100y til 115x/90y, og 110x/100y til
110x/95y. Det ble gravd 3 mekaniske lag å 10 cm i hver rute. Deretter ble det gravd
prøveruter hver 2,5 -3 meter i de mest fimnrike områdene.

Etter området var undersøkt ved hjelp av prøveruter, ble et større felt åpnet. Hele feltet ble
flategravd i 10 cm mekaniske lag for lettere å få oversikt over eventuelle strukturer.

Jordmassene ble såldet med 4 mm netting. De gangene vi tok kullprøver ffa sålden, brukte vi
mindre maskevidde.  Bortsett fi-a kuldeproblemene var det få alvorlige problemer som
oppstod. Det fimgerte svært bra med vann fia høytrykksbilen. Trykket kunne reguleres, og
tanken holdt ganske nøyaktig en arbeisdag. Ved et par anledninger gikk vi tom for vanr] men
det var bare ca 20 minutter før arbeidsslutt. Per Ø. Jakobsen var sjåfør på høytrykksbilen.
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Fig.  18. Skisse  med det utgrctvde fellet inniegnet.

Stratigrafi
Området viste seg å være svært omrotet. Modeme avfåll ble fi]met i alle 3 lag, også der
flintavfåll og flintredskaper fi.amkom. Enkelte steder var det to stratigrafiske lag; nemlig
åkerlaget og en gulbmn leire som ble definert som "sterilen". Det ble kun unntaksvis gravd
dypere em ca 5-10 cm ned i sterilen. Etterhvert oppdaget vi et område nridt på lokaliteten med
følgende stratigrafi :

a) Åkeriord, 1ys gulbrun sand og gulbrun leire
b) Åkeriord, kullag, lys gulbrun sand og steril leire.
c) Åkeriord, mørk brun grus, gulbrun sand og steril leire.

Det ffamkom modeme avfall og modeme spor etter grøfting.  Selv om disse fi]mene viser at
området er omrotet, kan man på grunnlag av fimnkonsentrasjonene anta at det lys gulbrune
sandlaget var opprimelig markoverflate da lokaliteten var i bruk. I lag 3, 20-30 cm, fantes den
største fimnkonsentrasjonen.  Laget kan beskrives som et naturlig sandlag, sannsynligvis en
ga-el strand.

Funn C.38758
Råstoff benyttet til redskapsffamstimng var flint, chert, bergkryståll, kvarts, kvartsitt, j aspis,
diabas og sandstein.  Flint/chertmaterialet imeholdt også fire fossiler.  Disse kan ha vært bn+k
som amuletter, eventuelt som leker for bam.  Kjememateriålet imeholdt en konisk kjeme,
blant redskapene fantes det stikler og skrapere.   Det var påfållende mange mikroflekker i
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materialet som var preget av en høyt oppdrevet flintteknikk med høy grad av parallellitet på
ryggribber og sidekanter.  Mkroflekker antyder en datering til eldre steinalder

Ett fi]m skiller seg fi.a resten; en liten riniatyrøks av forholdsvis bløt sandstein.  Den er
tilnæmet firsidig og tildannet ved sliping.  Mdt på hver bredside er det påbegynt boring av et
lite hull.  Det er lite sannsynlig at denne øksen har vært et vanlig redskap, både fordi materialet
den er laget av er lite egnet som økseråstoff og fordi den ikke har bruksspor.  Det påbeynte
hullet midt på øksen kan indikere at det var meningen å bære den som en amulett.  En annen
tolkning er at den kan ha vært leketøy for bam (Johansen 1986).

Tabe'' N
Utne R - 34
Gjenstandsmateriale C.38758

Avslag > 10 mm
Splinter < 10 mm
l rregulære stykker

Flekker > 8 mm
Mikroflekker

Konisk kjeme
Uregelmessig kjeme
Kjemefragment
Plattfomavslag

Stykker med kantretusj
Skraper
Stikkel
Slagstein

Miniatynøks

Total
derav brente



Fig.19.  Øversi konisk k:jerne,  2.  rekke  io stikl.er, dereii.er skrapere  og siykk.er  med kani.rei.u.s.j,
al.t av fl,ini., nederst miniaiyr¢)ks av bl.øi  sandsiein.

Daterin8

TVDolorisk datering

Typologiske elementer fia senmesolittisk tid er konisk kjerne,  stikler og bruk av
mikroflekketekrikk.   Funn fi-a andre perioder enn mesolitikum er en firsidig,  slipt miniatyrøks
av sandstein.   Skrapere og retusjerte stykker er vanskelige å tidfeste sikkert.

De mesolittiske elementene kan stamme ffa fase 2 eller 3  (Mikkelsen  1975).  Basert på den
firsididge formen tolkes miniatyrøksen som neolittisk,  muligens fi-a mellom- eller semeolittisk
tid (Johansen  1986).

StrandliniedaterinE

Overflaten på R -34 ligger på høyder mellom 42.37 m o.h.  og 43.32 m o.h.   Lokaliteten ligger
dermed mellom 42 og 43  meter over nåværende havnivå.   I følge strandforskyvingskurven for
søndre Østfold (Danielsen  1970), tilsvarer denne høyden en alder på 6400 -6500 år før nåtid.
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14C daterim

En 14C-datering fta struktuen K2  i rute 117x/96y gav alderen 3575± 100 år flør nåtid,
kalibrert 2035-1750 år fbr Kr. (T-12168) som tilsvarer slutten av mellomneolitikum -
be.gynnelsen av senneolitikum, dvs. de senere delene av yngre steinalder.

Oppsummering daiering

å:#tiiåtelååTda=#iekneå`=æe:#å#i#g=åeøEeedneu?s###:L#åi:|f:å;on-i#
Horisonlal utbrede lse

Struktuer

Det ffamkom to struktuer på R - 34. De ble nummerert med hvert sitt konstruksjonsnummer;
K-1 og K-2.  I tillegg ffamkom diffiise ardspor eller plogspor flere steder i området. Ingen av
disse fikk eget K-nummer, men vfl bli behandlet under et eget avsnitt.

Ildsted ? K1.

Helt nederst i lag 2, og i hele lag 3, ffamkom et kullag og et brunere organisk lqg. Disse
kulturlagene lå mellom åkerlaget og den sterile leiren. Noen steder var også det tidligere
beskrevne sandlaget synlig, og da ofte svært kullblandet. Det ble tatt kullprøver og
makrofossilprøver.

Ildsted K2.

I likhet med Kl ble også kullaget i K2 oppdaget i overgangen mellom  lag 2 og 3. VL fant
endel skjørbrent stein. Også her ble det tatt kullprøver og makrofossilprøver. Disse vil kanskje
gi et bedre grunnlag for tolkning av struktuen. Kullaget var ca 10 cm dypt og gikk ned i steril
leire.

De diffiise sporene etter plog ble ikke næmere undersøkt, men tolket som relativt modeme
forstynelser.                                      `

Funn og aktivitetsområder

Fordelingen av splinter er gjengitt i fig. 20, og viser at det meste av materialet samler seg i tre
konsentrasjoner øst i den sentrale delen av flaten.

Avslqgene er fordelt på to konsentrasjoner, en omtrent midt i feltet, og en i den nordvestre
delen.  Den sentrale samlingen sammenfmer i stor grad med utbredelsen av spmtene.

Mikroflekker fåntes i et forholdsvis stort antall.  De samler seg i en klar konsentrasjon i
nordvest og en mindre sentralt i feltet.
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113x/99ya-

113x/99y
C.

113x/99yb-

Fig. 20.  Spredringplai!ier. A. Splinter ekv./2, min./2, b. cwslag ekv./2, rin./2, c. rrtikrof lekker
ekv./2, min./2.

43



D

*   Konisk  kjerne

^    Ur®g®Imessig  kj®rn®
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*  Kantretusjert  stykke
®  Stykke   m/skråbuet                   114X

enderetusj
A  stikkel
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*  Miniatyrøks DD

t>_

Fig. 21. a. Fordelingen cN kjernemaleriale og slagsteiner, b. reds:kqper.

Kjemer, kj emefi.agmenter og slagstein finnes i tilknytning til samlingene av mikroflekker,
avslag og splinter (fig. 21a og b). Redskapene ligger spredt over hele feltet.
Mniatyrøksen fi.amkom i en rute vest for hovedfeltet, i det omrotede matjordlaget.

Sammenf iatning aktivitetsområder
Utbredelsen av splinter, avslag og mikroflekker viser at materialet konsentrerer seg sentralt i
den østre delen av feltet.  Denne delen av området har vært anvendt som huggeplass.
Størsteparten av kjemematerialet ligger i tilknytning til avffllskonsentrasjonene, mens
slagsteinene i hovedsak fi.amkom lenger nord i feltet.  Fordelingen av redskaper viser stor
spredning, slik at konkrete aktivitetsområder ikke kan utskilles.

Nyere forstyrrelser
Langvarig åkerbruk er den viktigste forstyrrelsen av de opprimelige kulturlagene.  ]4C-
dateringen ffa neolittisk tid viser tfl aktiviteter som i liten grad gjenspeiles i det innsamlede
materialet.  Det fantes spredt flint over hele åkeren, slik at en del av disse fimnene kan stamme
fta en bruksfase i neolitikum.
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Oppsummering
Sandlaget der konsentrasj onen av mikroflekker fi.amkom regnes som relativt uforstyrret, og
dateres til senmesolititkum på bakgrum av konisk kjeme og rikroflekketeknikken.  Øvrige
fimn fi.amkommet i åkerlaget kan ikke uten videre relateres til en mesolittisk fase, ettersom
]4C-dateringen indikerer en bruksfase i neolittisk tid.

Mniatyrøkser tolkes ofte som bameleker, men kan også ha hatt kultiske fimksjoner (Johansen
1986: 33-34).  Mniatyrøksen fimnet på R -34 er ikke noen bruksøks, ettersom materiålet ®løt
sandstein) er dårlig egnet som råstoff for økser.  Den tolkes derfor som leke, altemativt som en
amulett.

3.3.3. Oppsummering av lokalitetene på Utnehaugen

Både Utne R -33 og R - 34 imeholder fimnmateriale som kan stamme fi-a fase 3, Nøstvet.
]4C-dateringer ffa begge lokalitetene viser til senere tiders aktiviteter i området.  Det må

understrekes at de eneste fimnene som fiamkom både under utgraving, og ved oppsamling i
åker, var redskaper og avfåll av flint og andre bergarter. Det fiamkom ingen fimn som kan
dateres til `bronsealder -jemalder.

Vi fikk hjelp av 4 ivrige skoleelever etter skoletid, som hjåLp oss med å sålde.  En stor takk til
Vidar, Simon, Marit og Jon. De to sistnevte hjalp også til under €orårets utgraving ved
Børstadbakken.
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3.4. Børstad gnr Ænr 43/1, Sarpsborg, R - 52/53

Lokålitetene ble registrert i 1992 (imberetning vÆise Nordenborg Myhre).  De ble først tolket
som to adskilte lokaliteter, men det ble etterhvert klart at det dreier seg om ett
boplass/aktivitetsområde (imberetning vÆena Fahre).

Lokaliietsbeskriyelse
R -52/53 lå på gården Børstad i Sarpsborg kommune.  Lokaliteten lå 38 -39 m o.h., og var
naturlig avgrenset i tre av fire himmelretninger. Mot nord fantes en modeme sjakt, i syd var
flaten avgrenset av et bratt stup ned mot nåværende E6. Mot vest utgjorde en Eellvegg den
naturige avgrensingen, og mot øst fiålt terrenget slakt ned mot en liten åker.

Fig. 22. Børstad R:52/53 fotograf ieri moil sydøst.

Arbeidets omf icmg
Feltarbeidet foregikk tidsrommet 02. mai -10. juni og 08. -12. august 1994. Det ble utført
105 dagsverk feltarbeid inklusive dokumentasjon (imberetning vÆ,ena Fahre og Evy Berg)..

Uhdersøkelsesi!netode
Koordinatsystemet tok utgangspunk i 100x/100y. X-aksen økt mot nord,  y-åksen mot øst.
Hver m2-rute ble indelt i fire, slik at gravingsenheten var 1/4m2.  Vertikålt ble det i første
periode gravd mekaniske lag å 5 cm, siden ble det gravd 10 cm lag.  Feltet ble flategravd slik at
ett lag var ferdig gravd fi3r neste ble påbegynt.  All masse under 10 cm dybde såldet med 4 mm
maskevidde. All masse i og rundt ildstedet ble såldet med  2 mm såld. Da det ikke fantes
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rennende vann i nærheten, ble massene såldet ved hjelp av en høytrykkspyler som tiltakshaver
stilte til disposisjon.

Stratigraf i og vertikal f iJmfordeling.

Torv                                                             5 -8 cm
Mørkbrunt humusholdig siltlag            10 -30 cm
Bmngrå sand/grus                                   6 -12 cm
Gulbrun leire

Stratigrafisk, befant de fleste artefåktene i overgangen mellom det humusholdige siltlaget og
gruslaget. Enkelte steder var det mer sand em grus rett under  siltlaget. De fleste fi]mene
fiamkom i mekaniske lag 2-5, altså mellom 10 og 30 cm.

Funn C. 38476
Til sammen ffamkom det 379 artefåkter.  Flint og chert dominerte råstoffiitvalget.  Kun
slagsteinen er av bergart.  Ellers er artefåktmaterialet dominert av avslagsteknologi, det er lite
mikroflekker i materialet.   Sekundærbearbeidet materiale utgjør 26 stk. eller knapt 7 % av
totalt antall fiim.

Tabel'  V
Bønstad R - 52158
Gjenstandsmateriale C.38416

Avslag > 10 mm
Splinter < 10 mm
lrregulære stykker

Flekker > 8 mm
Mikroflekker <= 8 mm

Flersidig kjeme med en plattform
Bipolar kjerne
Annen kjerne
Kjemefragment
Kjemekantavslag

Stykker med lkonkav enderetusj
Stykker med kantretusj
Stykker med retusjer[ hakk

Tverrpil
Skraper

Slagstein

Total
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Fig. 23. Øverst tverrpiler, 2.  rekke:  stykker m/retusjert halck, 3. og 4.  rekke: kantretusjerte
stylcker
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Dalering

TVDolorisk datering

Typologisk viktige elementer er først og fi.emst tvenpilene.  I tillegg kommer den utstrakte
bruken av avslagsteknologi og få indikatorer på mikroflekketeknikk.  Disse elementene er
typiske for fase 4, overgangsfasen mellom senmesolitikum og neolitikum QÆikkelsen 1975).

Det er et stykke flint som virker yngre enn mesolitikum.  Stykket virker flatehugget, med
forholdsvis dåriig teknikk.  Det er deifor mulig at det stammer fi.a sen steinbrukende tid;
bronsealder -fbrromersk jemalder, ettersom flint og andre bergarter fortsatt ble bmlst i disse
periodene @escott 1986).

Strandliriedatering

Lokaliteten ligger mellom 38 og 39 m o.h.  Flaten er orientert mot øst og wd, der teiTenget
fåller.  Ved et havnivå mellom 36 -37 m over nåværende ville lokaliteten ligge på vestsiden av
en liten vik.  På strandforslqr\ripgskurven for søndre Østfold tilsvarer det en høyde på alder
mellom 5300 -5400 år f* nåtid, eller 3300 -3400 fri Kr.

14cdaterin8

En ]4C-dateripg ffa ildstedet gav 2270 +/-60 fbr nåtid, kalibrert 405 -180 før Kr. @eta-
74842), noe som tilsvarer ftrromersk jemalder.  Dateringen viser at ildstedet stammer fia en
senere bruksfåse enn steinålderboplassen.

Oppsummering dstering
Det finnes spor etter minst to åktivitetsfåser på R52/53 .  På grunnlag av typologiske elementer
og høyde over havet kan den eldste fåsen tidfestes til fase 4 av mesolitikum, innenfor
tidsrommet 5300 - 5400 fbr nåtid.  Den yngre fåsen er representert ved ildstedet, datert til
fhomersk jemalder.  Det er sannsynlig, men ikke sikkert, at det mulig flatehuggete
flintstykket også stammer ffa denne bruksfåsen.

Strukturer
Det fiamkom  et stort ildsted på lokaliteten, jfi.. fig. 25.  Ildstedet lå i mtene 102x/105y,  102x/
106y,  103x/105y og 103x/106y.  Det var tre lag: Lag A-Brun grus liggende delvis over Lag
8- kull, og lag C- brunsort jord som lå i utkanten var blandet med kullet. Lag 8, selve kullet,
var ffa 5-12 cm tykt. De to andre var kun et par cm tykt.  Størrelsen på ildstedet var ca 90 cm
nord-syd og 80 cm øst-vest. Stønelsen på steinene varierte fia ca 10x20cm til 3x2 cm. Fomen
på ildstedet er næmest sirkulært. Det bl'e tatt flere kullprøver og jordprøver fi-a ildstedet. I
lagene over og i selve ildstedet ble det fimnet store mengder kokstein/skjørbrent stein.

Det fåntes ikke andre fomer for strukturer. Det eneste som kan ligne på nedgravninger som
kn være stolpehull.  Disse tolkes som  rester av røtter. Først og ffemst fordi det ikke er fimnet
noe bevart organisk materiåle, men også fordi nedskjæringene ikke damer noe mønster.
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fremst fordi det ikke er fiinnet noe bevart organisk materiale, men også fordi nedskjæringene
ikke danner noe mønster.

01-
___.

C)

*«   *  **

_-x_*_:+i:f_-;j

0
Fig.25.Ildstedet*mrkerer]4C-datering.

Fig. 26. Fumfi¢rende ru,ter.  Ildstedets plassering er ma[r:kert med sirkel.
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Horiscinialfiimfcirdeling
Funnfi7rende ruter ffamgår av fig. 26. Konsentrasjoner av splinter finnes i den nordøstre. delene
av lokålitetene, samt mindre samlinger i den sentrale delen av feltet, jfi.. fig. 27.

Avslagene er mer tallrike em splintene og danner flere konsentrasjoner i den vestlige og
sentrale delen av feltet.  I nordøst finnes det en samling som delvis fåller sammen med splintene
i denne delen av feltet.  Området der ildstedet fiamkom er tilnærmet fi]mtomt både med
hensyn til avslag og splinter.

Den vektmessige fordelingen viser små konsentrasjoner sentralt og i den vestlige delen av
feltet.

Kjememateriåle og redskaper er spredt over det meste av feltet (fig. 28).
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Fig. 27. Spredringsplaner. A. splinter ekv./1, b. avslag ekv./1, c. vektmessig fiordeling ekv./1.
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100x/100y

I

*     Bipolar  kjerne

e      Flersiclig  kjerne  med  en  plattform
E3]      Annen  kjerne
-*.    Kjernefragment

A     Flekke

+    Slagstein

*   Tverrpil

e   Kantretusjert  stykke
A   Stykke  med  enderetusj

*   Skraper

*   Mulig  f lateretusjert  stykke

Fig. 28. A. Fordeling av kjernemateriale, b. redskqper.
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Nyere forstyrrelser
Det var fire nyere fi]m, men ingen av dem ftamkom dypere enn 15 cm. Fumene var en spiker
og tre ubestemmelige metallbiter. To av disse kan være slagg. Et modeme fi]m ble kastet. Det
var ikke spor etter tidligere oppdyrking.  I tillegg kommer grøften nord for feltet som har
ødelagt eventuelle boplasspor her.

Oppsummering
Børstad R - 52/53 oppviser aktiviteter fi.a to faser av forhistorisk tid.  Den ene er representert
ved hovedmengden av flintredskaper og avfiåll, den andre ved fldstedet og et mulig flatehugget
stykke flint.  Den eldste fasen dateres på grunnlag av typologi og høyde
over havet til fase 4 av mesolitikum, mest samsynlig imenfor tidsrommet 5300 -5400 før
nåtid.  Den yngre bruksfasen dateres på grunnlag av ]4C-prøven fi.a ildstedet til fønomersk
jemalder, 500 f.Kr. - Kr.f.  Deme fasen har ikke vært strandbundet.

Bosetningen i eldre steinalder tolkes som et korttidsopphold i forbindelse med forberedelse til,
og/eller bearbeiding av fangst, på båkgnim av den relativt høye andelen av redskaper i forhold
til avfåll og forekomsten av tverrpiler.
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APPENDIKS

Liste over ]4CÆringer.

Dateringene er foretatt ved Laboratoriet for Radiologisk datering, Trondheim og ved Beta
Anal)tic lnc. Florida, USA  T-numre viser tfl dateringer utfm ved ved Låboratoriet for
Radiologisk datering, Trondheim, mens Tua-numre viser til akseleratordateringer utfm ved
Svedborg-laboratoriet i UPpsala, formidlet gjennom ved Laboratoriet for Radiologisk
daterin8.

Nr.                       Koordinat                        Prøve                  Ukalibrert datering         Kalibrert datering

R - 52/53 fc.38476`

Beta-74842           101x/105yNØ ]ag 5           Bjørk, hassel        2270± 60 år fri nåtid         405 -180 fhFL

X -46 /C.38474`

Tua-1157              49x/102yNv lag 7             Bjørk, ah            3365+ 65 år fbr nåtid         1735 -1525 fhK.

R -33 (C.38757`

T-12170                170x/69yNv kg 3             Bjøric, fim            1275+ 150 år fbr nåtid       640 -960 etterKr.

R -34 (C.38758`

T-]2168                 117k/96y lag 4                     Bjørk                      3575± 100 årfri nåtid       2035-1750 fbr Kr.
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