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Figur 1: Flytting av jordmasser 
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R A P P O R T  F R A  A R K E O L O G I S K  R E G I S T R E R I N G  

Kommune: Fredrikstad 
Gårdsnavn: Østre/vestre Hauge 
Bruksnavn:   
Gnr./bnr.: 737/422 og 735/235 
Høyde over havet: Ca. 20 moh.  
Tiltakshaver: Statens vegvesen, region øst  
Adresse: Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer 
  
Navn på sak: Detaljregulering fv. 109 råbekken-Rolvsøysund bru, etablering av riggområde. 
Saksnummer: 14/10600 
Registreringsperiode: 2.5-22.5.18 (76 t) Ved: Ole Kjos 
For- og etterarbeid: 24.04-19.09. (99 t) Ved Ole Kjos 
FAGLIGE KONKLUSJONER: ASKELADDEN ID: 

  Ingen funn:  

 X Funn av automatisk fredete kulturminner:  239 948, 239 949, 239 950 og 239 951 

  Løsfunn – ikke automatisk:    

  Forenklet dispensasjon – utgravd:  

  Freda kulturminner i området (fra før):  

Stikkord: Aktivitets og bosetningsspor, eldre jernalder 
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BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med etablering av et riggområde for fv. 109 i Fredrikstad kommune foretok Østfold 
fylkeskommune arkeologiske registreringer. Riggplassen inngår i detaljreguleringen av fv. 109. 
Tiltakshaver er Statens vegvesen. Dette er en delrapport som omhandler riggområdet mellom Dikeveien 
og jernbanetraséen. Det er i tillegg blitt gjennomført ytterligere arkeologiske registreringer i forbindelse 
med veiprosjektet.        

I nærområdet er det kjente kulturminner, både helleristninger og bosetningsspor.     

På grunn av områdets topografi og nærhet til automatisk fredete kulturminner varslet Østfold 
fylkeskommune i brev av 9.3.2018 om behov for arkeologiske registreringer før en endelig uttalelse 
kunne foreligge, jf. kulturminneloven § 9. Hensikten var å undersøke om reguleringsplanen kommer i 
konflikt med automatisk fredete kulturminner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Oversiktskart med riggplassen markert. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 

Planområdet er lokalisert mellom Fredrikstad og Sarpsborg, i et område som etter 2000 årsskiftet har 
blitt betydelig utbygd med næringsbygg. Det aktuelle området ligger sørøst for Dikeveien, mellom 
Dikeveien og jernbanetraséen. Til Fredrikstad er det ca. 3 km i luftlinje. Det er en del av Vestre/Østre 
Hauge  gård.  

I forkant av registreringen var det ikke kjente automatisk fredete kulturminner i direkte konflikt med 
riggområdet. I nærområdet er det imidlertid flere registrerte helleristningsfelt, og videre er det utgravd 
flere bosetningsområder langs Dikeveien. I 2011 ble et større aktivitetsområde undersøkt av 
Kulturhistorisk museum (KHM) rett nord for riggplassen, hvor Skeidar ligger i dag. Det ble her gjort funn 
av kokegroper, groper og grøfter (Wenn 2013). 

Landskapet i nærområdet består av en nordøst-sørvest gående flat leirslette, som mot vest og øst ender 
i fjellknauser. Det er på disse bergflatene registrert helleristninger.     

Figur 3 er en tabelloversikt med nærliggende kulturminner, og i figur 4 er flertallet av kulturminnene 
kartfestet i et satellittfoto. Her er også kulturminnene registrert i år lagt inn.          

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Tabelloversikt med nærliggende kulturminner.    

KULTURMINNER I NÆROMRÅDET 
Askeladden ID: Kulturminnetype:  
136 774 Kokegroplokalitet 

137 011 Bosetnings-aktivitetsområde 

138 044 Bosetnings-aktivitetsområde 

138 045 Bosetnings-aktivitetsområde 

77 826 Bergkunst 

77 827 Bergkunst 

77 832 Bergkunst 

39 196 Bergkunst 

29 645 Bosetnings-aktivitetsområde 
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Figur 4: Satellittfoto over nærliggende kulturminner.   
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STRATEGI OG METODE 

Det ble utført søkesjakting etter forhistoriske aktivitetsspor. Søkesjakting innebærer at matjorden 
fjernes slik at undergrunnen synliggjøres. Sjaktene blir fortløpende renset for løsmasser med krafse. I 
steril undergrunn fremtrer kulturminnene som fyllskifter. Maskinell sjakting er egnet til å gjenfinne for 
eksempel graver, jordbruksspor og bosetningsspor.  

Fra S4, S7, S23, S34, S53 og S58 ble det tatt trekullprøve for 14C-datering. Dateringsresultatene fra disse 
seks anleggene foreligger og er vedlagt. 

Alle faser av registreringa ble fotodokumentert. Et utvalg av fotoene er tatt med i rapporten.  

Innmåling av sjaktene, lokalitetene og anleggsporene er gjort med CPOS, med RTK 3D fix oppløsning. 
Kartgrunnlaget er: WGS84 Sone 32N, Universal Transverse Mercator (UTM). Avvikene er ned mot 3 cm. 
Innmålingene er kartfestet. Kartutsnitt er integrert i rapporten. 

Strukturene er fortløpende markert med S1, S2 osv. Kullprøvene og funnene er fortløpende benevnt med 
henholdsvis KP1, KP2 osv. og F1, F2 osv.   

Funnopplysninger, geometri og lokalitetsbeskrivelser er lagt til i Riksantikvarens kulturminnedatabase, 
Askeladden.   

 

 

 

 

Figur 5: Maskinell sjakting av søkesjakter.  
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DELTAGERE OG TIDSROM 

Registreringen foregikk i mai 2018. Registreringsarbeidet ble utført av Ole Kjos. Gravemaskinfører var 
Joakim Christensen fra Fosby anlegg. 

Været var varmt og solrikt.  

UNDERSØKELSEN 

Registreringsjordet er flatt. Terrenget gir med andre ord liten pekepinn på hvor det er størst potensial 
for kulturminner. Registreringen startet opp med søkesjakting lengst mot vest. Sjaktene ble i hovedsak 
lagt med et mellomrom på ca. 10-12 meter. De startet vest for jernbanesporet og ble lagt mot nordvest. 
I tillegg ble det gravd en sjakt langsetter jernbanesporet. I forkant av registeringen var det kjent at ca. ¾ 
av åkerflaten var anvendt som et deponi for leirmasser. Under dette leirelaget var matjordslaget bevart. 
Den deponerte fyllmassen var kun fraværende lengst mot vest og langsetter jernbanesporet i en bredde 
på ca. 20 meter (figur 31). Tykkelsen på deponileiren varierte fra ca. 1 meter til nærmere 3 meter. Det 
var imidlertid kun et lite areal lengst mot nordøst hvor tykkelsen var nesten 3 meter.  

Påfyllingsmassene førte til at avdekking av undergrunnen gikk saktere enn normalt, og 
registreringsarbeidet ble derfor organisert noe annerledes enn en ordinær søkesjakting. Den påfylte 
leirmassen ble fjernet ned til matjorden i hele sjaktelengden før det gjenværende matjordslag ble fjernet. 
I utgangspunktet kunne man forvente noe ventetid, siden såpass mye jordmasser måtte fjernes. Funn av 
bosetningsspor førte imidlertid til at lite tid forsvant til venting. Ventetiden gikk med til å dokumentere 
bosetningssporene.  

Figur 6: Tykkelsen på påfylte masser i sjaktnummer 7.  
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Videre er det verdt å nevne at hjulspor til anleggsmaskiner, som antakelig kjørte leirjord ut på åkeren, 
var synlig i undergrunnen enkelte steder i planens nordlige del. Her var det imidlertid ikke kulturminner 
i undergrunnen.    

Registreringsområdet er lokalisert tett inntil et tidligere utgravd aktivitetsområde. Her ble det utgravd 
groper/nedgravninger og kokegroper, men ingen sikre stolpehull (ID137 011 mfl.). Det var forventet å 
finne tilsvarende kulturminner ved årets registrering. Denne antakelsen ble imidlertid ikke oppfylt, 
isteden ble det registrert et høyt antall bosetningsspor i form av stolpehull. Totalt ble det funnet 38 
stolpehull, 4 groper/nedgravninger, 13 kokegroper, 1 mulig veggrøft og 2 mulige ildsteder. Antallet av 
de ulike enkeltminnene er noe flytende siden typetolkningen av enkelte av dem er noe usikker. Ut ifra 
funnspredningen er enkeltminnene delt inn i fire lokaliteter. Disse har blitt tildelt ID239 948, ID239 949, 
ID239 950 og ID239 951 i Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden.  

Kulturminner er kategorisert med følgende typebenevnelser på enkeltminnenivå: stolpehull, kokegrop, 
ildsted, veggrøft og grop/nedgraving. Stolpehull er nedgravinger etter stolper/staver, som fortrinnsvis 
har inngått i en huskonstruksjon. Disse huskonstruksjonene blir etter visse kriterier kalt langhus. Dette 
er enkelt forklart en bygning som er lengre enn den er bred.  I denne bygningstypen er nedgravde stolper 
et sentralt bygningselement. Nedgravingen til stolpene gjenfinnes som fyllskifter i undergrunnen. Ofte 
blir takbærende stolpehull funnet i et parvis system, noe som tyder på at langhusene har vært 
grindbygde. Arkitektonisk betyr dette at det har ligget en tverrgående bjelke (bete) på tvers over de 
takbærende stolpene. Kokegroper er nedgravinger med varmepåvirkete steiner og trekullbiter, som er 
brukt til matlaging. Ildsteder kan ofte forstås i sammenheng med langhus, hvor de kan ses i forbindelse 
med både matlaging og oppvarming. Benevnelsen nedgraving/grop anvendes hvis funksjonen ikke er 
klarlagt. Dette betyr at nedgravinger kan typespesifiseres ved en mer omfattende granskning til for 
eksempel stolpehull. Veggrøfter oppdages gjerne i forbindelse med langhus, og er mulige rester etter 
husets veggkonstruksjon.           

Redegjørelsen av registrerte automatiske fredete kulturminner vil følge ID-numrene i stigende 
rekkefølge. Kulturminnene er registrert på Hauge østre/vestre, gnr. 737/422 og 735/235.   
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Figur 7: Satellittfoto med registrert kulturminnelokaliteter. 
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ID239 948, aktivitetsområde 
Det ble registrert to groper/nedgravninger i sjakten lengst mot vest. Lokaliteten er på ca. 16 m² uten 
sikringssone. I form er nedgravningene tilnærmet sirkulære. Det ble åpnet ytterligere for å få bedre 
informasjon om lokalitetens utstrekning. Utvidelsen av sjakten førte ikke til flere funn av nedgravinger. 
Jorden i nedgravingene hadde en brun farge. Den var humusholdig og porøs, det vil si at den var ikke 
hardpakket. Dette kan tyde på at gropene ikke har blitt gjenfylt med en gang, men istedenfor har blitt 
gjengrodd og deretter blitt gjenfylt da jordet ble oppdyrket. Hvis dette er tilfelle kan ikke jorden i gropen 
fortelle noe om gropens funksjon. Denne typen groper ble funnet ved utgraving av ID137 011. 
Tolkningene varierte her fra leirbrudd til vannhull til dyr. Undersøkelsen utført av KHM indikerte også at 
flere av gropene hadde stått åpne i lengre tid. Det er ingen grunn til å tro at disse gropene skiller seg 
vesentlig fra de dokumenterte gropene i 2013.   

ID239 949, kokegroplokalitet 
Kokegroplokalitet som består av to kokegroper. Lokaliteten er på omtrent 61 m² uten sikringssone. Dette 
er ordinære kokegroper med skjørbrent stein, leire, noe humus og trekullbiter. Av disse to ble S23 
dokumentert, noe som betyr at den ble fotografert og tegnet i plan og profil. I tillegg ble tatt ut en 
kullprøve til datering. Kokegropen ble datert til 66 e.Kr.-222 e.Kr., det vil si romertid.      

 

 

 

ID239 950, kokegroplokalitet 
Kokegroplokalitet bestående av én kokegrop med varmepåvirkete steiner og trekullbiter. Kokegropen 

(S58) ble funnet helt nordøst i planområdet. Dette området ble også registrert tidlig på 2000-tallet, 

uten funn av aktivitetsspor. Sjaktene var fortsatt synlige i åkeren. Åkeren er i dag gjengrodd og ikke i 

bruk. Kokegropen var svært bortpløyd. Den målte 90x150 cm og var kun 6 cm dyp. Det ble tatt ut én 

kullprøve, som er aldersbestemt til 366 f.Kr.-192 f.Kr.       

 

 

 

 

Figur 8: S23 i plan. Figur 9: S23 i profil. 



13 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 10: S58 i plan. 

Figur 11: Oversiktsfoto med S58 i forkant i fotoet.  
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ID239 951, bosetnings- og aktivitetsområde  
Lokalitet som består av 38 stolpehull, 10 kokegroper, to 
nedgravninger, én mulig veggrøft og to trolige ildsteder. 
Lokaliteten er på nesten 2565 m². Bosetningssporene er anlagt i 
leireundergrunn. Funn av bosetningsspor i leireundergrunn er 
problematisk, særlig hvis leiren tørker opp. Leireundergrunnen 
blir da svært hardpakket og kompakt, og ytterligere 
opprenskning av den uten tilgang til vann er ikke mulig. Leting 
etter bosetningsspor og dokumentasjon av kulturminner må 
derfor gjennomføres fortløpende, som i stor grad ble forsøkt 
under registreringen av dette området. Det må samtidig påpekes 
at været i løpet av registreringen var sommerlig og at regnbyger 
var fraværende, noe som raskt førte til at opprenskning av 
undergrunnen og leting etter kulturminner i liten grad ble 
gjennomførbart.   

 

 

 

239 951 

Kategori: ANTALL: (totalt 53) 

Stolpehull: 38 

Kokegrop: 10 

Nedgraving: 2 

(Vegg)grøft: 1 

Ildsted 2 

Funn: Brent bein (F1), brent 
leire (F2)  

14C  166 f.Kr.-20 e.Kr. (S53), 
174 f.Kr.-19 f.Kr. og 13-0 
f.Kr. (S34), 118 f.Kr.-26 
e.Kr. (S4) og 195 f.Kr.-42 
f.Kr. (S7).  

Figur 12: Foto over ID239 951. 
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Figur 13: Kartutsnitt med av avgrensing av ID239 951.  
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En større del av bosetningsområdet ligger under påfylte deponimasser. Figur 31 viser arealet med påfylte 
leirmasser og lokalitetsavgrensingen. Ut ifra dette kan det anslås at over halvparten av lokaliteten ligger 
under et nesten 1,5 halv meter tykt lag med leire. I tillegg er det et matjordslag på mellom 15-20 cm 
under dette igjen.         

Antall stolpehull, etter første opprenskning, tilsier at det bør være mulig å finne treskipete langhus. Ut 
ifra funntetteheten i kombinasjon med funnspredningen kan lokaliteten deles inn i to aktivitetsområder. 
Her er avstanden mellom stolpehullene såpass lav at en flateavdekking burde kunne identifisere 
huskonstruksjoner. Dette er henholdsvis et område i sør og et område lenger mot nord. Mellom disse to 
funnflatene er det ca. 30 meter. Disse to aktivitetsområdene benevnes med 1 og 2, jf. figur 13. 

Fargen til stolpehullene varierer fra nyanser av brunt til mer gråbrunt. Flere av dem er svakt markerte, 
og formen og avgrensingen til flere av dem fremtrådte ikke tydelig i undergrunnen. Et fåtall av 
stolpehullene har en tilnærmet kvadratisk form, og størrelsen er relativt liten. Det er ikke usannsynlig at 
dette er stolpeavtrykket av stolpen i nedgravningen, og at nedgravningen ikke har blitt identifisert. 
Størrelsene til stolpehullene varierer fra 12x12 cm til 85x78. Flertallet er imidlertid mellom 20 til 50 cm i 
lengste lengderetning. Stolpehullene er i stor grad tilnærmet sirkulære. Det ble ikke funnet mye trekull i 
stolpesporene. Det må også påpekes at enkelte av stolpehullene er usikre, og kan være kun nedtråkket 
jord. Hvilke stolpehull dette gjelder spesifiseres i strukturlisten.  

S7 og S34 inneholdt langt mer trekull og i tillegg en del brent leire. S7 er ikke et stolpehull, og funksjonen 
er uviss. S34 fortsetter inn under sjaktkanten, og formen kunne derfor ikke bestemmes. Denne er tolket 
til å være et stolpehull, men fyllmassen skiller seg ifra nærliggende stolpehull. Kokegropene er ordinære 
kokegroper med skjørbrent stein og trekullbiter. Flere av kokegropene er i liten grad bortpløyd og 
førsteinntrykket er at de er godt bevart. Dette gjelder særlig S9, S10, S38, S39, S55 og S56. S22 er en 
nedgravning, hvor funksjonen ikke er klarlagt. Den inneholder mørkebrun jord og to større steiner.           

 

Figur 14: S8 i plan. 
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Aktivitetsområde 1 består av 19 stolpehull. Antall stolpehull innenfor dette arealet gjør at 

sannsynligheten for å identifisere et langhus ved en eventuell utgraving er høy. Den høye 

funntettheten av stolpehull i kombinasjon med at funnområdet ikke er fullstendig avdekket gjør en 

hustolkning ut ifra registreringen usikker. Kartskissen over funnflaten peker imidlertid mot at et 

eventuelt langhus har vært orientert NØ-SV. I denne tolkningen inngår S4, S6, S8, S17 og S14 i den ene 

stolperekken, hvor S11, S34 og S5 er makkere. S7 ligger da i husets midtlinje. I denne tolkningen er 

veggrøften utelatt, og stolpehullene avviker noe mer enn i tilsvarende langhus. Hustolkningen er derfor 

usikker. Det er mulig at sjakten innbyr til denne tolkningen og at en flateavdekking vil endre forståelsen 

av stolpemønsteret.  

Det ble av sikkerhetshensyn ikke sjaktet nærmere jernbanesporet. Ut ifra funntetteheten og tidligere 

erfaring er det rimelig å anta at funnflaten fortsetter østover mot jernbanelinjen.    

 

 

 

 

 

Figur 15: Oversiktsfoto av funnområde 2. Tatt mot sør. 
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Figur 16: Kartutsnitt med enkeltminner tilhørende aktivitetsområde 1.  
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Figur 17: Kartutsnitt med enkeltminner tilhørende aktivitetsområde 2. 
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Figur 18: S7 i plan. 

Figur 19: S13 og S14. Tatt mot nord.   
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I det andre aktivitetsområdet er det ikke erkjennbare systemer av stolpehull. Det ble registrert klart flest 
stolpehull i sjakt 5, men det var også enkelte i sjakt 4. Dette indikerer at et eventuelt langhus her kan ha 
vært orientert tilnærmet sør mot nord. Den første opprenskningen identifiserte noen stolpehull som var 
nesten ikke erkjennbare i undergrunnen. Leireundergrunnen i kombinasjon med varmt og solrikt vær 
gjorde imidlertid en mer omfattende opprenskning vanskelig. Undergrunnsproblematikken tyder på at 
en grundigere granskning av undergrunnen i bedre værforhold kan avdekke ytterligere stolpehull.                 

           

I fotoet av S49 er stolpeavtrykket etter stolpen trolig synlig mot øst. Denne delen av stolpe 
nedgravningen har en noe mørkere og helhetlig farge. Det at stolpen har stått inntil en urørt sidevegg i 
stolpehullet er ikke uvanlig i leireundergrunn.        

Det ble sendt inn trekull til datering fra S4, S7, S34 og S53. Dateringsresultatene sammenfaller og peker 
entydig mot en bruksperiode til siste del av førromersk jernalder.       

Figur 20: Oversiktsfoto over sjakt 5 og deler av aktivitetsområde 2.  
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Figur 21: S49 i plan. 

Figur 22: S42 i plan. 
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Figur 23: S44 i plan. 

ET INNBLIKK I KOKEGROPSKIKKENS BRUKSFASER OG FUNKSJON. 
Kokegroper er et vanlig og utbredt kulturminne i Østfold, og også ellers på Østlandet. I forhistorien var 

kokegropskikken særlig utbredt fra førromersk jernalder (500 f.Kr.–Kristi fødsel) og frem til og med 

folkevandringstid (400–570 e.Kr.) (Gustafson 2005). Dateringene av kokegropene til henholdsvis 366 

f.Kr.-192 f.Kr. og 66 e.Kr.-222 e.Kr. bekrefter dette bildet.  

Kokegroper opptrer både som enkeltliggende objekter i landskapet og samlet på større kokegropfelt. I 

dette tilfellet består den ene lokaliteten av to kokegroper, mens den andre er enkeltliggende. Ingen av 

kokegropene inngår med andre ord i større kokegropfelt.    

Kokegropfelt med et høyt antall kokegroper har ofte en lang tidsdybde (400-500 hundre år). Dette peker 
entydig mot at kokegroper i liten grad har blitt gjenbrukt, noe som dateringer til et snevert tidsrom ville 
ha indikert. Kokegropskikken har både blitt tolket som en politisk handling (Gjerpe 2001) og som et 
kultisk fenomen (Narmo 1996). Begge tolkningene fremhever at praksisen ikke var en del av dagliglivet, 
noe som er en utbredt oppfatning.  

Det er rimelig å anta at kokegropen ble brukt til matlaging. Denne prosessen begynte med at steiner 
ble oppvarmet i en grop, og deretter ble kjøtt/fisk nedlagt i den. Til slutt ble gropen tildekket med torv. 
På mange måter vil dette fungere som en "stekeovn". Arkeologen vil i dag gjenfinne trekull og 
varmepåvirkete steiner i undergrunnen. Et karakteristisk trekk er at kokegropene svært ofte har et 
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kullag i bunn, som er tildekket av et lag med varmepåvirkete steiner.  Denne detaljen ble også 
dokumentert ved denne utgravingen (jf. figurer og tegninger). 

KONKLUSJON 

I forbindelse med etablering av riggområde for fv. 109 i Fredrikstad kommune foretok Østfold 
fylkeskommune arkeologiske registreringer. Riggplassen er en del av detaljreguleringen for fv. 109. 
Tiltakshaver er Statens vegvesen. Dette er en delrapport som omhandler riggområdet mellom Dikeveien 
og dagens jernbanetrasé. Det er i tillegg blitt gjennomført andre arkeologiske registreringer i forbindelse 
med veiprosjektet.  

Det arkeologiske arbeidet registrerte fire bosetnings– og/eller aktivitetsområder, hvorav tre er datert til 
eldre jernalder. I Riksantikvarens kulturminnedatabase har disse fått følgende ID-nummer: 239 948, 239 
949, 239 950 og 239 951. Kulturminnene er automatiske fredete kulturminner, jf. kulturminneloven § 4.         

Registreringsarbeidet oppfyller undersøkelsesplikten, jf. kulturminneloven § 9.  
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Figur 24: Figurliste. 

 

 

 

Figurnr. Motiv  Tatt mot  Kilde 
1 Gravmaskin i arbeid. Flytting av 

jord.  
SV Ole Kjos 

2 Oversiktskart med riggplassen 
markert. 

- Ole Kjos 

3 Tabelloversikt med nærliggende 
kulturminner. 

 Ole Kjos 

4 Satellittfoto over nærliggende 
kulturminner. 

 Riksantikvarens database, Askeladden.  

5 Maskinell sjakting av søkesjakter. NV Ole Kjos 

6 Foto av tykkelsen på påfylte 
masser i sjaktnummer 7. 

SSØ Ole Kjos 

7 Satellittfoto med registrert 
kulturminnelokaliteter 

 Riksantikvarens database, Askeladden, Ole Kjos 

8 S23 i plan. S Ole Kjos, Riksantikvarens database, Askeladden 

9 S23 i profil. S Ole Kjos 

10 S58 i plan. Øst Ole Kjos 

11 Oversiktsfoto med S58 i forkant i 
fotoet 

SSV Ole Kjos 

12 Foto over ID239 951. S Ole Kjos 

13 Kartutsnitt med av avgrensing av 
ID239 951.  
 

- Ole Kjos 

14 S8 i plan. S Ole Kjos 

15 Oversiktsfoto av funnområde 2.  S Ole Kjos 

16 Kartutsnitt med enkeltminner 
tilhørende aktivitetsområde 1. 

- Ole Kjos 

17 Kartutsnitt med enkeltminner 
tilhørende aktivitetsområde 2. 

- Ole Kjos 

18 S7 i plan. S Ole Kjos 

19 S13 og S14 i plan.    N Ole Kjos 

20 Oversiktsfoto over sjakt 5 og deler 
av aktivitetsområde 2. 

VNV Ole Kjos 

21 S49 i plan. S Ole Kjos 

22 S42 i plan. S Ole Kjos 

23 S44 i plan. S Ole Kjos 

24 Figurliste - Ole Kjos 

25 Strukturliste - Ole Kjos 

26 Kullprøveliste - Ole Kjos 

27 Funnliste - Ole Kjos 

28 Kartutsnitt over ID239 948. - Ole Kjos 

29 Kartutsnitt over ID239 949. - Ole Kjos 

30 Kartutsnitt over ID239 950, S58. - Ole Kjos 

31 Kartutsnitt med avgrensing av 
areal med påfylt jord.  

- Ole Kjos 

32 Dateringsresultater  - Beta Analytic 

33 Treartsanalyse - Thomas Bartholin 

34 Snittskjema, S23 - Ole Kjos 

35 Snittskjema, S58 - Ole Kjos 
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Str.nr. ID  Type Mål  Beskrivelse P.nr. Datering 
kalibrert 
(>90%)/BP  

1 239 948 Grop/nedgrav
ning 

138x130 Den er ikke tydelig avgrenset. Brun humusholdig 
grop. Tilnærmet sirkulær. 

  

2 239 948 Grop/nedgrav
ning 

98x60 Den er ikke tydelig avgrenset, og den har en 
udefinerbar form. Brun humusholdig grop. 

  

3 239 951 Nedgravning/
stolpehull 

112x90 Brungrå nedgravning. Humus, kullbiter, brent 
leire og leire. Ubestemmelig form. Fortsetter inn 
under sjaktkant. Kan være flere tettliggende 
stolpehull.   

  

4 239 951 Stolpehull Dia. 60 Brungrått stolpehull. Leire, humus, kullbiter og 
brent leire. Sirkulært.  

 118 f.Kr.-26 e.Kr. 
og 162-131 
f.Kr./2040±30 BP 

5 239 951 Stolpehull/ne
dgravning 

30x20 Brungrått stolpehull/nedgravning. Leire, humus, 
kullbiter og brent leire. Det fortsetter inn under 
sjaktkant. Dette er trolig et stolpehull.  

  

6 239 951 Stolpehull 40x50 Mørkt grått stolpehull. Humus, leire og brent 
leire. Uklar avgrensing mot NØ. Mulig dette er to 
tettliggende stolpehull.    

  

7 239 951 Nedgravning/i
ldsted? 

NNØ-SSV 
122xØ-V 70 

Avlang/rektangulær nedgravning. Humus og leire. 
Mye brent leire og kullbiter. Enkelte brente 
beinfragmenter. Løse jordmasser. Mørk rødbrun 
jordfarge i nedgravingen. Ut ifra plasseringen i et 
mulig hus, kan dette være et ildsted.   

 195-42 
f.Kr./2090±30 BP 

8 239 951 Stolpehull Dia. 63 Lys brunt stolpehull. Humus og leire. Dette 
inneholder nesten ikke kullbiter og brent leire.   

  

9 239 951 Kokegrop Dia. 100 Skjørbrent stein, humus, leire og trekullbiter. 
Sirkulært. I liten grad fremrensket.  

  

10 239 951 Kokegrop Dia. 90 Skjørbrent stein, humus, leire og trekullbiter. 
Sirkulært. I liten grad fremrensket.  

  

11 239 951 Stolpehull 62x25 Grå til lys brun farge. Mulig dette er to 
tettliggende stolpehull. Det inneholder kullbiter 
og brent leire. Humus og leire. 
Avlangt/rektangulært. 

  

12 239 951 Kullbiter/lag 
Ildsted? 

20x10 Lag bestående av kullbiter. Fortsetter inn under 
sjaktkant. Dette kan være et ildsted. 

  

13 239 951 Stolpehull 52x32 Lysbrunt/grått stolpehull. Humus iblandet leire. 
Det er et fåtall synlige kullbiter i plan. 
Rektangulært.   

  

14 239 951 Stolpehull 30x27 Mørk brunt stolpehull. Humus og leire. Mulig 
synlig stolpeavtrykk.  

  

15 239 951 Veggrøft? jf. kartskisse Lysbrun farge med enkelte kullbiter og brent leire. 
Uklar avgrensing. Det var ikke lett å definere 
denne, siden området også hadde en del 
plogspor. Denne skilte seg noe ut ved at den 
inneholdt mer kullbiter. Dette kan likevel være 
rester etter et eldre plogspor.    

  

16 239 951 Stolpehull 18x18 Svakt markert stolpehull. Lysgrå jord. Leire og 
humus. Tilnærmet kvadratisk form. Dette kan 
være kun stolpeavtrykket, i så fall er 
nedgravingen til stolpe/staven vanskelig å tyde.  

  

17 239 951 Stolpehull 29x19 Lysegrått stolpehull. Svakt markert. Leire og 
humus.  

  

18 239 951 Stolpehull/ne
dtråkket jord 

17x33 Avlangt stolpehull. Mulig dette er nedtråkket jord. 
Lys brunt. Humus, brent leire, leire, enkelte 
kullbiter.   

  

19 239 951 Stolpehull Dia. 23 Mørk brunt stolpehull. Leire, humus, brent leire 
og kullbiter. Tydelig markert.  

  

20 239 951 Stolpehull Dia. 15 Lysbrun farge. Humus og leire. Sirkulært.   
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21 239 951 Stolpehull 12x12 Brun farge. Leire og humus. Tilnærmet kvadratisk 
form.  Dette kan være kun stolpeavtrykket, i så fall 
er nedgravingen til staven vanskelig å tyde. 

  

22 239 951 Nedgravning/
grop 

80x100 Mørk brun fyllmasse. Den inneholder to større 
steiner. Humus og leire. Ukjent funksjon. 

  

23 239 949 Kokegrop 120x75, d. 
10 

Skjørbrent stein, humus, leire og kullbiter. 
Kokegropen er utgravd. I plan er den oval. Grunn 
kokegrop med en skrå og en mer rett sidekant. 
Tilnærmet rett bunn.  

 66-222 
e.Kr./1880±30 BP 

24 239 951 Kokegrop Dia. 145 Skjørbrent stein, humus, leire og trekullbiter   

25 239 951 Stolpehull 30x25 Lysbrun farge. Leire og humus. Uklar form og 
avgrensing. Plogspor i sjaktretningen som 
vanskeliggjør tolkningen.   

  

26 239 951 Kullflekk/bun
n av 
kokegrop? 

Dia. 50-60 Kullflekk. Trolig bunn av kokegrop. Den ble ikke 
fremrensket. 

  

27 239 951 Stolpehull 30x40 Lysebrun farge. Humus og leire. Avgrensingen er 
utydelig. Fortsetter inn under sjaktkant.  

  

28 239 951 Stolpehull 25x20 Lysebrun farge. Humus og leire. Svært svakt 
markert. Kan være natur/nedtråkket jord. 

  

29 239 951 Stolpehull 28x33 Lysebrun farge. Humus og leire. Svakt markert, og 
utydelig avgrenset. Kan være natur/nedtråkket 
jord. 

  

30 239 951 Stolpehull 44x28 Gråbrunt stolpehull med humus, leire og kullbiter.    

31 239 951 Stolpehull 33x36 Vanskelig definerbart stolpehull. Det fortsetter 
inn under sjaktkant. Lysbrun farge. Mulig kun 
nedtråkket jord. 

  

32 239 951 Stolpehull Dia. 23 Stolpehullet er noe uklart avgrenset. Humus, 
brent leire og leire. Sirkulært. Lysebrun farge.  

  

33 239 951 Stolpehull 45x60 Mørkebrunt stolpehull. Tolkningen til stolpehull 
er noe usikker. Leire, enkelte kullbiter, brent leire 
og humus.  

  

34 239 951 Stolpehull 47x50 Mørkebrunt stolpehull. Rikelig med brent leire og 
kullbiter, samt humus og leire. Fortsetter inn 
under sjaktkant. 

 174-19 
f.Kr./2070±30 BP  

35 239 951 Stolpehull 30x25 Svakt markert stolpehull. Lys grå farge. Leire og 
humus. 

  

36 239 951 Stolpehull 30x20 Fortsetter inn under sjaktkant. Svakt markert. 
Lysbrun farge. Humus, leire og enkelte kullbiter. 

  

37 239 951 Kokegrop 90x50 Skjørbrent stein, humus, leire og kullbiter. 
Fortsetter inn under sjaktkant. Trolig 
rektangulær. 

  

38 239 951 Kokegrop 160x72 Skjørbrent stein, humus, leire og kullbiter. 
Fortsetter inn under sjaktkant. Trolig 
rektangulær. 

  

39 239 951 Kokegrop 135x90 Skjørbrent stein, humus, leire og kullbiter. 
Sirkulær. Fortsetter inn under sjaktkant. 

  

40 239 951 Kokegrop Dia. 90 Skjørbrent stein, humus, leire og kullbiter. 
Sirkulær. 

  

41 239 951 Stolpehull Dia. 30 Mørkebrunt stolpehull. Leire, humus, brent leire 
og enkelte kullfragmenter.   

  

42 239 951 Stolpehull Dia. 25 Mørkebrunt stolpehull. Leire, humus, brent leire 
og enkelte kullfragmenter.   

  

43 239 951 Stolpehull 30x37 Brun farge. Humus og leire. Tydelig markert.    

44 239 951 Stolpehull 85x78 Mørkebrunt stolpehull. Humus, leire og brent 
leire. Tydelig markert. Denne nedgravingen kan 
ha hatt en annen funksjon, pga. størrelsen.      

  

45 239 951 Stolpehull 37x42 Mørkebrunt stolpehull. Humus og leire. Tydelig 
markert. 

  

46 239 951 Stolpehull 24x24 Mørkebrunt stolpehull, Humus og leire. 
Kvadratisk.   

  

47 239 951 Stolpehull 30x36 Mørkebrunt stolpehull. Humus og leire. 
Tilnærmet sirkulært. 
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48 239 951 Stolpehull 32x36 Tilnærmet kvadratisk. Mørkebrunt stolpehull. 
Humus og leire. 

  

49 239 951 Stolpehull Dia. 38 Mørk til gråbrun farge. Humus, leire, brent leire 
og enkelte kullbiter. Trolig stolpeavtrykk. 

   

50 239 951 Stolpehull 24x24 Tilnærmet kvadratisk. Mørkebrunt stolpehull. 
Humus og leire. 

  

51 239 951 Stolpehull 40x32 Stolpehullet ligger inntil en drensgrøft. Det er noe 
uklart avgrenset. Gråbrun farge. Humus og leire. 

  

52 239 951 Stolpehull Dia. 52 Mørkebrun farge. Humus og leire.    

53 239 951 Stolpehull 47x44 Mørk grå til brun farge. Humus, leire, brent leire 
og enkelte kullbiter. Ligger tett inntil S54. 
Tilnærmet sirkulært.  

 166 f.Kr.-20 
e.Kr./2050±30 BP 

54 239 951 Stolpehull 60x70 Mørkgrå til brun farge. Humus, leire, brent leire 
og enkelte kullbiter. Ligger tett inntil S53. Det er 
noe utflytende mot nord.   

  

55 239 951 Kokegrop? 100x114 Brun farge. Det er et fåtall skjørbrente steiner i 
overflaten. Nesten ikke kullbiter. Tolket til å være 
kokegrop.  

  

56 239 951 Kokegrop Dia. 95 Mørk brun til brun farge. Det er kun et fåtall 
synlige skjørbrente steiner i overflaten. Mest 
trolig kokegrop. 

  

57 239 949 Kokegrop 74x119 Skjørbrent stein, humus, leire og kullbiter. 
Fortsetter inn under sjaktkant.     

  

58 239 950 Kokegrop 150x90, d. 6 Skjørbrent stein, humus, leire og kullbiter. 
Kokegropen er utgravd. Grunn og ødelagt av 
pløying. Rektangulær med avrundete hjørner. 
Tilnærmet rett bunn og skrågravde sidekanter. 

 366-192 
f.Kr./2200±30 BP  

Figur 25: Strukturliste.  

 

 

Figur 26: Funnliste.  

 

 

 

Prøvenr. Str. nr. Beskrivelse Treartbestemmelse Datering 

BP/Kalibrert 

1 53 Stolpehull, tatt i overflate. 5 stk. = stikprøve, 
analyseret med 
følgende resultat:4 stk. 
Pinus silvestris, furu, 
fra grene.1 stk. Corylus 
avellana, hassel, fra 
gren.C-14-prøve: 1 stk. 
Corylus avellana, 
hassel, med ca. 4 
årringe, max. 10 år fra 
bark. 

2050±30/kalibrert 166 f.Kr.-
20 e.Kr. 

                                                                                    Funnliste 
F.nr: ID: S-nr Funnbeskrivelse: Antall 

1 239 951 7 Brente beinfragmenter  3 

2 239 951   4 Sintret? leire 1 
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2 45 Stolpehull, tatt i overflate. - - 

3 34 Stolpehull, tatt i overflate. 5 stk. = stikprøve, 
analyseret med 
følgende resultat:5 stk. 
Betula sp., bjørk, fra 
unge stammer.C-14-
prøve: 1 stk. Betula 
sp., bjørk, med ca. 3 
årringe under bark. 

2070±30/kalibrert 174 f.Kr.-
19 f.Kr. og 13-0 f.Kr. 

4 4 Stolpehull, tatt i overflate. 5 stk. = stikprøve, 
analyseret med 
følgende resultat: 5 
stk. Betula sp., bjørk, 
fra unge stammer.C-
14-prøve: 1 stk. Betula 
sp., bjørk, med ca. 3 
årringe, max. 25 år fra 
bark. 

2040±30/kalibrert 118 f.Kr.-
26 e.Kr., 162 f.Kr.-131 f.Kr. og 
44-46 e.Kr. 

5 7 Nedgraving/grop, tatt i 
overflate.  

5 stk. = alle, analyseret 
med følgende resultat: 
5 stk. Betula sp., bjørk, 
fra unge stammer. C-
14-prøve: 1 stk. Betula 
sp., bjørk, med ca. 2 
årringe under bark. 

2090±30/kalibrert 195 f.Kr.-
42 f.Kr. 

6 37 Kokegrop, tatt i overflate.   

7 58 Kokegrop, tatt i profilet etter 
utgraving. 

5 stk. = stikprøve, 
analyseret med 
følgende resultat: 5 
stk. Pinus silvestris, 
furu, fra gamle 
stammer.C-14-prøve: 1 
stk. Pinus silvestris, 
furu, med ca. 10 
årringe, max. 100 år 
fra bark. 

 

2200±30/kalibrert 366 f.Kr.-
192 f.Kr. 

8 23 Kokegrop, tatt i profilet etter 
utgraving. 

5 stk. = stikprøve, 
analyseret med 
følgende resultat: 5 
stk. Betula sp., bjørk, 
fra unge stammer.C-
14-prøve: 1 stk. Betula 
sp., bjørk, med ca. 3 
årringe, max. 25 år fra 
bark. 

1880±30/kalibrert 66 e.Kr.-
222 e.Kr. 

 

Figur 27: Kullprøveliste.  
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Figur 28: Kartutsnitt over 239 948. 
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Figur 29: Kartutsnitt over 239 949. 
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Figur 30: Kartutsnitt over ID239 950, S58. 
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Figur 31: Kartutsnitt med påfylt jord markert. 
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Figur 32: Dateringsresultater. 
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Figur 33: Treartsanalyse. 
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Figur 34: Snittskjema av S23.  
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Figur 35: Snittskjema av S58.  

 


