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Forord 

Et kulturminne er et spor etter menneskelig liv og virke i vårt fysiske miljø, for eksempel en 
bygning, en vei, et gravminne, en steinalderboplass, ei kokegrop eller et jernvinneanlegg. Det 
kan også være steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Kulturminnene 
representerer både uerstattelige kilder til kunnskap om fortidige samfunn, og en ressurs for 
opplevelse og bruk – i dag og i fremtiden. 

Kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder (eldre enn 1537) er automatisk fredet i kraft av 
sin høye alder, jfr. Kulturminneloven § 4. Fra tida før skriftlige kilder, er de materielle 
levningene de eneste kildene til å forstå menneskene og det samfunnet de levde i.  
 
Kulturminner fra nyere tid (yngre enn 1536) kan også ha høy verdi. Særlig verdifulle 
kulturminner kan bli vedtaksfredet, jfr. Kulturminneloven §§ 15 og 19. Alle typer kulturminner 
og kulturmiljø kan dessuten bli vernet som hensynssoner, jfr. Plan og bygningsloven § 11-8.  

 
HOVEDPERIODE UNDERPERIODER 14C-ÅR (før nåtid) KALENDERÅR 
Eldre steinalder Tidligmesolitikum  10020 – 8900 b.p. 9500 – 8000 f.Kr. 
 Mellommesolitikum 8900 – 7690 b.p. 8000 – 6500 f.Kr. 
 Senmesolitikum 7690 – 5230 b.p. 6500 – 4000 f.Kr. 
Yngre steinalder Tidligneolitikum 5230 – 4700 b.p. 4000 – 3300 f.Kr. 
 Mellomneolitikum A 4700 – 4100 b.p. 3300 – 2600 f.Kr. 
 Mellomneolitikum B 4100 – 3800 b.p. 2600 – 2300 f.Kr. 
 Senneolitikum 3800 – 3500 b.p 2300 – 1800 f.Kr. 
Bronsealder Eldre bronsealder 3500 – 2900 b.p. 1800 – 1100 f.Kr. 
 Yngre bronsealder 2900 – 2440 b.p 1100 – 500 f.Kr. 
Eldre jernalder Førromersk jernalder 2440 – 2010 b.p. 500 f.Kr. –  0 
 Eldre romertid 2010 – 1840 b.p.  0 – 200 e.Kr. 
 Yngre romertid 1840 – 1680 b.p. 200 –  400 e.Kr. 
 Folkevandringstid 1680 – 1500 b.p. 400 – 570 e.Kr. 
Yngre jernalder Merovingertid 1500 – 1210 b.p. 570 – 780 e.Kr. 
 Vikingtid 1210 – 1000 b.p. 780  – 1030 e.Kr. 
Middelalder Middelalder  1030 – 1536 e.Kr. 
Nyere tid Nyere tid  1537 e.Kr. – 

 
Figur 1: Kronologiske perioder. 
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Da kun et fåtall av alle kulturminner er kjent, er kulturminneforvaltninga avhengig av 
arkeologiske registreringer for å kunne uttale seg til plan- og byggesaker, jf. Kulturminneloven 
§§ 8 og 9. Ved eventuelle funn av automatisk fredete kulturminner, kan søker enten forsøke å 
tilpasse planene slik at disse ikke kommer i konflikt med tiltaket, eller søke om dispensasjon 
fra lovverket. Ved et eventuelt dispensasjonsvedtak kan det bli stilt vilkår om arkeologisk 
utgravning før iverksetting av tiltaket, for slik å sikre at kunnskapen ikke går tapt for fremtidige 
generasjoner. 
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1. Sammendrag 

Denne arkeologiske undersøkelsen omfatter matrikkelgårdene Håvold (gnr. 5) og Sandvik (gnr. 
6), med underliggende bnr., beliggende fra krysset ved Håvollbakken i nord, til krysset ved 
Halsevegen i Sandvika i sør. Området ligger i Ørsta kommune. Undersøkelsen ble gjort i 
forbindelse med utvidelse av E39 Liadalvegen mellom Liadal og Ørsta. Det ble også 
gjennomført to arkeologisk undersøkelser i 2010, en av dem i forbindelse med samme prosjekt, 
hvor det ble påvist strukturer og funn fra både jernalder og steinalder (Jakobsen 2011a og b). 
Det foreliggende prosjektet ble foretatt i sammenheng med utvidelse av ønsket planområde for 
å sikre en trygg trafikkavvikling i anleggstiden samt ønsket om å legge til rette for gang- og 
sykkelvei langs strekningen. 

Feltarbeidet ble utført av Øyunn Wathne Sæther og Einar Kristensen i tidsrommet 08.10 til 
19.10. og Øyunn Wathne Sæther i tidsrommet 19.11. til 20.11., og rapporten ble ferdigstilt 
11.01.19. Totalt ble det brukt 41,5 dagsverk på saken. 

Rapporten er redigert av Arve Nytun 13.05.2019. Det vart lagt til resultat av pollenprøver og 
c14 tidfestingar av 6 innsendte prøver. 

Av metoder ble det benyttet maskinell sjakting og manuell prøvestikking.  

Totalt ble det funnet 17 automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, fordelt på 2 
lokaliteter: 

 Lokalitet 1, bosetnings- og aktivitetsområde, Håvold, ID 145202   
 Lokalitet 2, bosetnings- og aktivitetsområde, Sandvik, ID 246513 
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2. Bakgrunn og formål med undersøkelsen 
Bakgrunnen for denne arkeologiske registreringen var å utbedre E39 på strekningen mellom 
Liadal og Ørsta. Bakgrunnen for utbedringen er at store deler av veistrekningen ligger i sidebratt 
terreng og veien er svært smal. Kurvatur og rekkverk på vestsiden av veien medvirker til dårlige 
siktforhold, og de langsgående murene på østsiden av vegen er i dårlig forfatning og det må 
gjøres tiltak for å sikre disse. Det er heller ikke løsning for myke trafikanter på strekningen, og 
det oppleves farlig for gående og syklende å ferdes langs veien. Vegvesenet ønsker å bedre og 
sikre veien for både harde og myke trafikanter som ferdes i området. Planområdet på E39 Liadal 
strekker seg fra krysset ved Håvollbakken i nord til krysset ved Halsevegen i Sandvika i sør.  

 
 

 
Figur 2: Oversiktskart, venstre. Planområdet med stiplet rød linje til høyre 
 
Før planarbeidet kunne godkjennes ble det stilt krav om arkeologisk registrering. 
I sammenheng med planarbeid for prosjektet E39 Lianeset-Liadal har det også tidligere vært 
gjennomført arkeologiske registreringer i regi av kulturavdelinga i Møre og Romsdal 
fylkeskommune innenfor planområdet. Disse undersøkelsene resulterte i funn av tre 
arkeologiske lokaliteter. Årets undersøkelse er supplerende til de tidligere registreringene, og 
formålet med registreringen var å undersøke forholdet mellom det utvidede planarbeidet og 
flere eventuelle automatisk fredete kulturminner, jf. § 9 i kulturminneloven av 9. juni 1978.  
 
 



12 
 

 
 
Figur 3. E39 øst for felt 2. Bildet beskriver den smale veien og mangelen på gang- og sykkelvei. Foto 
hentet fra Google Maps 31.10.18 
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3. Området 

Planområdet strekker seg på øst- og vestsiden av E39, mellom Håvoll i nord og Sandvika i sør, 
ca. 8 km nordvest for Ørsta sentrum og ca. 1 km sør for innløpet til Ørstafjorden fra 
Vartdalsfjorden. Strekningen i seg selv er 1 km lang og hele området er på 12,8 daa, og 
innbefatter området ned til sjøen i vest og opp fjellsiden i øst. Like øst for planområdet ligger 
fjellet Liadalsnipa. Den østlige delen av planområdet består stort sett av bratt terreng med en 
del skog og bebyggelse, mens det ned mot sjøen i vest blir slakere. Her består planområdet av 
dyrkamark. Helt nede ved sjøen er store deler av terrenget fylt ut og murt opp for å få en utflating 
mot sjøkanten, trolig for å hindre massesig. Helt i nord på planområdet er det omvendt. Her 
består området ned mot sjøen i nordvest av bratt terreng, mens det i nordøst er en plan flate med 
dyrkamark tilhørende gården Håvold, gbnr 5/2. Denne flaten ligger ca. 16-17 m.o.h., med godt 
utsyn over fjorden. Grunnmassene i området består av marin avsetning og morene. 

 
 
Figur 4. Løsmassekart, Liadal. Kartgrunnlag hentet fra http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 
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Størrelsen på planområdet 
krevde prioriteringer med 
hensyn til hvor det ble 
undersøkt. Det valgte området 
ble delt opp i fire felt ut fra 
topografi og beliggenhet; felt 1 
er nevnte flate nordøst i 
planområdet; felt 2 er et langt 
smalt parti ned mot sjøen, hvor 
noe bebyggelse og en bekk 
deler området i tre; felt 3 ligger 
sør i planområdet, og er en 
hellende flate på toppen av et 
nes, og felt 4 ligger helt sør i 
planområdet, rett ved felt 3, 
men lavere i terrenget med tett 
skog og kratt. Alle feltene 
ligger på vestvendt og solrik 
dyrkamark bortsett fra felt 4. 
Dette feltet er også vestvendt, 
men det er svært tilvokst av 
krattskog. Et lite område på felt 
2 består også av hager 
tilhørende tre feriehus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Oversiktskart over feltene markert med blå strek 
 
  

Figur 6, Hagene på felt 2, sett 
mot nord. Foto: Einar 
Kristensen 
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3.1 Felt 1  
 
Topografisk sett er felt 1 det flateste feltet i planområdet, med en liten bakke i sør ned mot en 
tidligere undersøkt del av jordet (se Jacobsen 2011b). Feltet ligger ca. 16-17 m.o.h., på 
matrikkelgården Håvold (gbnr. 5/2). Flaten er delt i to helt i øst, der gamleveien går over flaten 
fra nord og fortsetter sørover langs fjellsiden. Et plutselig innhuk i terrenget i fjellsiden like øst 
for flaten viser at det har vært masseuttak her en gang i tiden, trolig i tilknytning til byggingen 
av gamleveien. Ca. 250 meter nord for flaten renner Liadalselva, som i perioder med mye 
nedbør eller kraftig snøsmelting, har en tendens å gå over sine bredder med et flomløp som 
oversvømmer flaten. Mellom elva og flaten ligger det et boligfelt kalt Håvoll. Grunnen på denne 
flaten består i all hovedsak av morene. 
 

 
 
Figur 7. Felt 1 sett mot sørvest. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
 
3.2 Felt 2 
 
Feltet strekker seg hele veien fra Håvoll til 
Sandvika og ligger på vestsiden av E39 ned 
mot sjøen, fra ca. 2 til 10 m.o.h. Området 
innbefatter gbnr. 5/8 og 5/64 i nord, og 6/1, 
6/54 og 6/5 fra midten og sørover. Den 
nordligste og midtre delen av feltet er bratt, 
og består av marin avsetning. Mot den 
sørlige delen av feltet er terrenget slakere 
og består hovedsakelig av marin avsetning. 
Her kommer også gamleveien inn på østre 
side av feltet igjen, etter å ha gått et stykke 
under E39. Helt i sør deles feltet av en bekk. 
Sør for bekken blir terrenget brattere, der 
det stiger opp mot felt 3. Det er en del 
bebyggelse fra nord til midt på feltet som 
deler feltet i mindre deler. Blant annet 
ligger det en del hytter og en gammel 
fabrikk nord på feltet, og i tillegg ligger det 
et sammenhengende rekketun ca. midt på 
feltet, opp mot gamleveien. Ned mot sjøen 
er området murt opp med store stein, og fylt 
og planert ut. 
Figur 8. Gamleveien på felt 2, sett mot sør. Foto: 
Øyunn Wathne Sæther 
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Figur 9. Nordre til midtre del av felt 2, like sør for den gamle fabrikken, med utfylling og oppmuring mot 
sjøen, sett mot øst/sørøst. Foto: Einar Kristensen 
 

 
 
Figur 10. Den nordligste delen av felt 2 (nord for den gamle fabrikken) som ble ansett å ha potensiale for 
funn, sett mot nord. Foto: Einar Kristensen 
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Figur 11. Søndre del av felt 2, sett mot nord. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
 
 

 
 
Figur 12. Helt sør på felt 2, sett mot nord. Foto: Einar Kristensen 
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Figur 13. Den gamle fabrikken, sett mot øst. Foto: Einar Kristensen 
 

  
Figur 14. Kart over den gamle fabrikken på felt 2 
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3.3 Felt 3 
 
Området ligger på et nes på vestsiden av E39 og tilhører gbnr. 6/5. Terrenget heller mot vest, 
og går fra ca. 11 til 22 m.o.h. Grunnen består av heterogen marin avsetning med mye stein. Det 
er til dels bratt fra midten av flaten og ned mot 11-meters koten, hvor det flater ut i en liten 
tunge. Sør på den nedre delen av området ser det ut til å ha ligget en låve, basert på noe som ser 
ut til å en gang ha vært en låvebru. Her nede kommer også gamleveien opp, og fortsetter inn i 
en tett småskog på naboeiendommen i sør. Området ligger på noe som må ha vært et nes når 
havet sto høyere, med god innseiling fra to sider. Det ble derfor antatt at flaten hadde stort 
potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner fra steinalder. 
 

 
 
Figur 15. Område 3, sett mot vest. Foto: Einar Kristensen 
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3.4 Felt 4 
 
Området ligger på vestsiden av E39, på samme nes som felt 3 og tilhører gbnr: 6/3. Terrenget 
heller noe nedover mot sør og vest, og ligger fra 21.5 til 9,5 m.o.h. Grunnen består av marin 
sandavsetning som ser ut til å ha vært avsatt i flere platå basert på dybden på torven i området. 
Opp mot øst består undergrunnen av mye stein på størrelse med lekablokker. Steinene er runde 

og kan være resultat av 
rullesteinavsetning. De kan også 
være resultat av byggingen av E39. 
Feltet er svært tilvokst av nyere skog 
og kratt. Gamleveien går tvers over 
feltet i nord-sør-retning, og det ser ut 
til at det har vært en del steinlegging 
og arbeid i forbindelse med 
byggingen av denne veien. Det er 
også en del andre nyere forstyrrelser 
i området, blant annet 
massepåfylling for høyspenten som 
går vest på feltet. Grunnet nyere vei 
helt sør på dette feltet ble det ikke 
prioritert å undersøke en større del 
av området enn det som ble gjort. 

 

Figur 17. Del av steinrekke, trolig i 
sammenheng med gamleveien, sett mot nord. 
Mange av steinene er skjult under torven. 
Foto: Øyunn Wathne Sæther 
 
 
 
  

Figur 16. Felt 4. Uoversiktlig grunnet krattskog. Foto: Øyunn 
Wathne Sæther 
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3.5 Transgresjon og regresjon  

Som følge av havstigning (transgresjon) og landheving (regresjon) har havnivået endret seg 
gjennom hele forhistorien. Da isen begynte å smelte etter siste istid steg havet relativt raskt, 
men samtidig begynte også landet å heve seg på grunn av mindre trykk fra isen. Resultatet ble 
en påfølgende regresjon. I Møre og Romsdal ligger de førhistoriske strandlinjene derfor 
generelt høyere enn dagens havnivå, men utviklingen er forskjellig fra område til område.  

David Simpson ved Bergen museum har utarbeidet et program som gjør det mulig å skrive ut 
lokale strandforskyvingsdiagram. Kurvene er basert på arbeid av Stein Bondevik, John Inge 
Svendsen og Jan Mangerud fra 1998. Om en forutsetter at fangstfolk i steinalderen bosatte seg 
nær sjøen, kan lokale strandlinjekurver både benyttes til å vurdere funnpotensial i et område og 
til å datere eventuelle funn. 

 
 
Figur 18: Strandlinjekurve for Liadal i Ørsta kommune etter skjema utarbeidet av David N. Simpson, 
mars 2001 (jfr. Svendsen & Mangerud 1987, Bondevik, Svendsen og Mangerud 1998).   
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4. Kulturhistorisk riss 

 
Ifølge Myklebust er det, i området Liadal – Håvoll, beskrevet tre gravrøyser som skal ha blitt 
fjernet på 1800-tallet. Alle røysene hadde oppmurte hellekamre (Myklebust 1933:96/105, Fett 
1950: 3). En av røysene lå på gården Liadal, og skal ha inneholdt en kobberkjel eller -skål, en 
øks, et sverd og «ymse rusk» (Myklebust 1933:96). To av røysene skal ha ligget på gården 
Håvold. I den ene røysen ble det funnet en spydodd og en tverrøks av jern (Myklebust 1933:105, 
Fett 1950:3). Alle gjenstandene fra de tre røysene er nå tapt, men det er levert inn løsfunn fra 
begge gårdene til Bergen Museum. 
 
Gården Liadal skal ha fått navnet sitt av å ha ligget nær elva. «Lya» skal være et gammelt 
elvenavn (Myklebust 1933:96, Rygh 1908: b. 13, s.87).  
 
I Norske Gaardnavne 1896, b. 13, s. 87 av Oluf Rygh står det følgende om gårdsnavnet Håvold: 
«1ste Led kan være Adj. hár, høi, eller há f., Efterslæt. Den første Forklaring er vel den 
sandsynligste». Også ifølge Myklebust, 1933:105 er adjektivene hár, som betyr høy (høg), eller 
há, som betyr ho, de mest sannsynlige opphavene til gårdsnavnet. Ifølge fastboende viser navnet 
Håvoll/Håvold til et rikt jordbruksområde hvor man fikk to slåtter i tiden før konvensjonelt 
jordbruk ble tatt i bruk. Området er kjent for å være fruktbart og det er svært god drenering i 
grunnen. 
 
Gårdsnavnet Sandvik skal være et av de «typiske gamle naturnamni» ifølge Myklebust 
(1933:107). Det er funnet flere løsfunn på gården, alle innbrakt til Bergen Museum. 
 

4.1 Automatisk fredete kulturminner 
 
En oversikt over fredete kulturminner er å finne på www.kulturminnesok.no, eller som wms-
tjeneste i andre nettportaler (f.eks. www.gislink.no) 
 
Ifølge askeladden.ra.no er det påvist tre automatisk fredete kulturminner på planområdet. De 
ble alle påvist under registreringer gjort av Camilla Jakobsen i 2010. En av disse var gjort i 
forbindelse med prosjektet E39, Lianeset-Liadal.  
 

Kulturminne ID 145202 ligger på gården 
Håvold, gbnr. 5/2, sør for den nordøstlige flaten 
som utgjør felt 1 i årets registrering. 
Kulturminnet ligger på samme jorde som 
nevnte flate, men litt lavere. Her ble det påvist 
3 kokegroper, 4 stolpehull, samt dyrkningslag i 
to nivå (Jacobsen 2011b). 
 
I tillegg til dette ble det vest for den nordlige 
delen av planområdet, på Grøvik Verk, påvist 
forhistoriske bosetningsspor som stolpehull, en 
større grop og dyrkningssedimenter under en 
registrering i 2003 (Linge, 2003). ID 145278. 
Dette området ble frigitt og utgravd i 
2004.  Frigivningsundersøkelsen påviste 42 
anlegg av forhistorisk karakter. Det ble 

Figur 19. Lokalitetene ID 145202 (grå R) og ID 
145278 (lilla R). Kartgrunnlag hentet fra 
http://www.gislink.no/gislink/index.jsp 
 

http://www.kulturminnesok.no/
http://www.gislink.no/
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avdekket og dokumentert flere ulike typer fornminner: en grav, et 
mulig toskipet hus, en grøft, kokegroper, ildsteder, groper, ardspor 
og forhistorisk dyrkning. De radiologiske dateringene spenner seg 
fra siste del av yngre steinalder til første del av eldre jernalder hvor 
hovedtyngden ligger i slutten av yngre steinalder og eldre 
bronsealder (Berge, 2005). 
 
Kulturminnene ID 139354 og 139352 ligger på den sørvestlige 
flaten ned mot sjøen som er en del av felt 2 i årets undersøkelse. 
De to lokalitetene ligger på gården Sandviksbukt, gbnr. 6/5. Her 
er det påvist stolpehull som trolig tilhører et langhus, kulturlag 
som trolig er knyttet til den yngre fasen av steinalder, og 
gjenstandsfunn fra både eldre og yngre steinalder (Jacobsen 
2011a). 
 
Sør for planområdet ble det i 2006 påvist fossilt dyrkningslag på 
gbnr. 6/55 i forbindelse med fradeling av tomt, ID 97836 (se 
Kleiva 2006). 
 
4.2 Nyere tids kulturminner 
 
En oversikt over en del verneverdige bygninger og andre 
byggverk fra nyere tid er å finne i det såkalte SEFRAK-registeret. 
Dette er tilgjengelig som wms-tjeneste, blant annet på 
www.gislink.no. 
 
Innenfor planområdet ligger det et eldre bygningsmiljø, 
gårdsmiljøet på Sandvik, gnr. 6 bnr. 1 og 5, som ligger i et 
sammenhengende rekketun, typisk for Sunnmøre og resten av 
vestlandet. Bygningsmiljøet og tuntypen er eksempler på lokal 
byggeskikk, og har kulturhistorisk verdi i lokal sammenheng. Av 
de enkelte bygningene er følgende spesielt interessante i 
vernesammenheng: Våningshus på gbnr. 6/1 (SEFRAK nr. 1520-
001-037), løe (SEFRAK nr.1520-001-039) og stabbur (SEFRAK 
nr.1520-001-040) på gbnr. 6/5. Nede ved sjøen er det et eldre 
verneverdig naust. Det går også et eldre verneverdig veifar på 
nedsiden av rekketunet. 
 

Figur 20. Lokalitetene ID 
139354 og 139352 (øverst) og 
ID 97836 (nederst). 
Kartgrunnlag hentet fra 
http://www.gislink.no/gislink
/index.jsp 

http://www.gislink.no/
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Figur 21. Gårdsmiljøet Sandvik sett fra nordvest med naust med oppmurt vestvegg i forgrunnen. Foto: 
Einar Kristensen 
 

 
 
Figur 22. Nærbilde av den oppmurte vestveggen. Foto: Einar Kristensen 
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4.3 Løsfunn 
 
En oversikt over gjenstander som er innlevert til museum er tilgjengelig på 
www.unimus.no/arkeologi. En del av disse er også kartfestet og fotografert.  
 
Det er funnet sju automatisk fredete gjenstander på gården Sandvik. En tykknakket, slipt øks 
av grønnstein, museumsnr: B9805a, og midtstykket av en skiferpil, museumsnr: B9805b, ble 
funnet under pløying, ca. 5 m.o.h. Det er også funnet en vestlandsøks av grønnstein, 
museumsnr: B7372, i samme området. Fire skiver og andre stykker av flint, museumsnr: B9806, 
ble funnet i tuftene av et hus. I tillegg er det funnet en skive av flint med fin retusj, museumsnr: 
B7928, en skive av flint uten tildanning, museumsnr: B8489, og en tykknakket øks av 
grønnstein, museumsnr: B7927. 
 
På Håvold er det funnet et firkantet jernstykke, lik et håndtak, sannsynligvis fra en smal beitel 
eller stort hulbor i en gravrøys, museumsnr: B4548. Dette er strengt tatt ikke noe løsfunn, men 
gravrøysen eksisterer ikke lenger, og sikker plassering mangler. 
 
På Liadal er det funnet en steinkølle, laget på en flat rullestein med en prikkhugget fure helt 
rundt, museumsnr: B8524. Det er også gjort funn av nakkeenden av en spissnakket slipt trinnøks 
av stakanesetdiabas på gården, museumsnr: B13718. Denne er funnet i dyrkamark ca. 15 meter 
vest for riksveien. Her er det også funnet en pilspiss, men den er forsvunnet. 
 

http://www.unimus.no/arkeologi
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5. Strategi og metode  

Strategi og metode ble valgt ut fra terreng, arealbruk og vegetasjon i området.  

Den østlige delen av planområdet består, som tidligere beskrevet, stort sett av bratt terreng, 
skog og bebyggelse, noe som vanskeliggjorde bruken av maskin. I tillegg ligger de områdene 
det ville være mulig å prøvestikke her, for høyt over potensielt steinalderområde. Det ble derfor 
prioritert å fokusere på områdene med funnpotensiale, og områder der det allerede er påvist 
funn. Dette er stort sett ned mot sjøen i vest, helningen i sørvest som fremstår som et nes, og 
flaten helt nordøst i planområdet hvor det er påvist et bosetnings- og aktivitetsområde fra 
jernalder sør på flata. Planområdets topografi og størrelse førte til en oppdeling av området i 
fire felt. Disse feltene er beskrevet i kapittel 3. Resten av området er kun undersøkt ved visuell 
overflateregistrering uten jordbor/sonderingsbor. 

Feltene ellers ble undersøkt ved maskinell sjakting og manuell prøvestikking. Grunnet terreng 
og høyspenttrasé i luftlinje var det store deler av felt 2 og 3 hvor det ikke kunne undersøkes 
med maskin av sikkerhetsmessige årsaker. På felt 4 ble det kun prøvestukket. 

 
 
Figur 23. Planområdet med innmålte sjakter, prøvestikk og strukturer 
 
5.1 Visuell overflateregistrering 

Metoden innebærer at markoverflaten blir registrert for å påvise funn av tufter, gravminner, 
dyrkingsspor o.s.v. Grunnen blir sondert ved hjelp av sonderingsbor, en ca. 1 meter lang 
metallstang der det er frest ut et spor som gjør det mulig å ta ut en profil av grunnen der en 
stikker. Ved mulige funn blir det gjerne åpnet en sjakt eller et prøvestikk for å påvise ildsteder, 
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gulvnivå, dyrkningslag eller lignende, avgrense kulturminnene, og eventuelt ta ut kullprøver 
for datering.  

5.2 Maskinell sjakting   

Metoden innebærer at en benytter gravemaskin med flatt graveskjær/pusseskjær til forsiktig å 
skrape av det øverste matjordslaget. Spor etter blant annet ildsteder og stolpehull etter hus kan 
være synlige i den sterile grunnen under. Sjaktene har en bredde på ca. 3 meter. Ved 
undersøkelse av større områder blir sjaktene lagt parallelt, med innbyrdes avstand på ca. 10-15 
meter. 

5.3 Manuell prøvestikking 

Metoden innebærer at en bruker spade og fjerner torva i et ca. 40 x 40 cm stort område. Massene 
blir gravd opp mekanisk, bøtte for bøtte, og såldet i såld med 4 mm maskevidde. Såldingen 
fjerner jord, sand o.l. og gjør det mulig å påvise steinredskaper som økser og pilspisser, eller 
avfall fra tilvirking av slike, som for eksempel flintavslag. Uttaksstedet for hvert bøttelag blir 
markert i profilen for hvert bøttelag, for eventuelt å kunne relatere funn til riktig jordlag. Både 
positive og negative prøvestikk blir kartfestet, for slik å kunne avgrense eventuelle lokaliteter.  
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6. Undersøkelsen 

Registreringsarbeidet ble utført av Øyunn Wathne Sæther og Einar Kristensen i perioden 
08.10.18 til 19.10.18, og Øyunn Wathne Sæther i perioden 19.11.18 til 20.11.18 og utgjorde 
totalt 23,5 dagsverk. Maskinfører var Pål Båtnes og Karl Oskar Breivik fra Volda Maskin som 
stilte med en 8 tonns gravemaskin med en ca. 120 cm bred pusseskuff.  

 
 
Figur 24. Arbeidsbilde fra felt 2, sett mot vest. Foto: Einar Kristensen 
 
Det var oppholdsvær kun to dager i løpet av undersøkelsesperioden i oktober. Regnet gjorde 
det utfordrende å foreta registreringen, og det ble også svært kaldt i løpet den siste uken av 
arbeidsperioden i oktober. Dette hadde innvirkning på dokumenteringen og fotograferingen av 
både sjakter, prøvestikk og selve området. 19 til 20 november var det oppholdsvær og bra 
temperatur. 
 

6.1 Synlige strukturer 
 
Det ble totalt påvist 1 synlig kulturminne, en røys, på felt 4 som er automatisk fredet, men det 
er også mulig dette er fra nyere tid. Dette kan kun stadfestes ved en grundigere undersøkelse. 
Det lå også en helle på ca. 120 cm like øst for røysen. 
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Figur 25. Røysen sett mot nord. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
 

 
 
Figur 26. Helle beliggende like øst for røysen. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
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Figur 27. Oversikt, synlige strukturer  
 
6.2 Sjakter 
 
Det ble totalt åpnet 7 sjakter med maskin innenfor planområdet.  
 
På felt 1 ble det åpnet to sjakter, sjakt 1.1 og 1.2. Det ble unngått å legge for mange sjakter på 
et ellers lite område. Sjaktene ble lagt på skrå over flaten, i nord-sørgående retning, fra 
gamleveien mot E39. Det ble ikke sjaktet over gamleveien grunnet ønske om å bevare denne, i 
tillegg til at det er lagt telefonkabel og mulig fiber der. I sjakt 1.1 ble det tatt tre kullprøver, 
samt en pollensøyle på til sammen 6 pollenprøver. Sjaktene ble fotografert og målt inn, og hele 
østre profilvegg ble tegnet i sjakt 1.1, og et utsnitt av østre profilvegg ble tegnet i sjakt 1.2..  
 
På felt 2 ble det åpnet tre sjakter; sjakt 2.1, 2.2 og 2.3. Det var utfordrende/umulig å komme til 
med maskin enkelte steder på grunn av terreng og bebyggelse. I tillegg går det en høyspenttrasé 
i luften på vestsiden av hele feltet, noe som gjorde det ulovlig å gå inn med maskin på deler av 
området grunnet en 30 meters sikkerhetssone man er pålagt å forholde seg til i forhold til 
høyspenten. De eneste områdene det var mulig å bruke maskin var i skråningen sør for den 
gamle fabrikken, og en strekning sør på feltet, like nord for bekken som deler den sørlige delen 
av feltet i to. Sjaktene sør for den gamle fabrikken, sjakt 2.1 og 2.2, ble lagt i to korte drag med 
noen meters mellomrom for å unngå at store steiner i undergrunnen rullet ned og ødela taket på 
et verneverdig naust som ligger nedenfor feltet. Sjaktene ble lagt på skrå i forhold til terrenget, 
ca. 7 til 9 m.o.h. Sjakten sør på felt 2, sjakt 2.3, ble trukket like vest for det sørligste påviste 
aktivitetsområdet fra undersøkelsen i 2010. Avstanden til sjøen var på 10 meter, og sjakten lå 
ca. 4 m.o.h. Sjakt 2.1 og 2.2 ble fotografert og innmålt. Sjakt 2.3 ble fotografert og innmålt, og 
det ble tegnet et utsnitt av østre profilvegg. Strukturene ble også innmålt. Det ble tatt en 
kullprøve i sjakten. 
 
På felt 3 ble det sjaktet på kun ett sted grunnet høyspenttraséen vest på feltet og E39 med 80 
sone øst for feltet. Det går en traktorvei rett over feltet, i øst-vestgående retning. Denne ble det 
tatt hensyn til under sjakting, og det ble derfor trukket to sjakter etter hverandre, med en avstand 
på 15 meter fra E39 og mer enn 30 meter fra høyspenttraséen. Sjaktene lå ca. 20-21 m.o.h. og 
ble lagt parallelt med E39. Begge sjaktene, sjakt 3.1 og 3.2, ble fotografert og innmålt, og i 
begge sjaktene ble østre profilvegg tegnet. Det ble tatt to kullprøver fra sjakt 3.2. 
 

Str. Nr. Type Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 Røys 

Ca. 7 meter lang og 150 cm høy. Det 
ligger også en helle som er ca. 120 cm 
lang like øst for røysen.  

Det er gravd en grøft rett øst for 
røysen. Det er mulig at røysen er et 
resultat av denne grøften. 
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Figur 28. Kart over alle sjaktene, med 
nummer 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.1 Sjakt 1.1. Felt 1  
 

Beliggende i nord-
sørgående retning, på 
skrå over flaten fra 
gamleveien i nord mot 
E39 i sør. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 29. Sjakt 1.1, felt 1. 
(V) Sett mot sr. (H) Sett mot 
nord. Foto: Øyunn Wathne 
Sæther 
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Sjakten var positiv, og totalt ble det påvist 8 strukturer som er tolket som automatisk fredete 
kulturminner, i tillegg til et to- eller trefaset dyrkningslag. 5 strukturer var synlig i plan, og tre 
i profil. I plan var i utgangspunktet seks strukturer synlig, hvorav én ble avskrevet som 
steinopptrekk. To av strukturene, som lå nord i sjakten, var groper av ukjent funksjon hvorav 
én ble snittet. Begge disse hadde masser som minnet om moderne matjord. Det var i tillegg kull 
i bunn av den som ble snittet. 
 

 
 
Figur 30. Struktur 1, sjakt 1.1. Moderne grop, sett mot vest. Snittet. Plan og profilfoto. Foto: Øyunn 
Wathne Sæther 
 
 

 
 
 
Figur 31. Tegning, struktur 1, sjakt 1.1. Moderne grop. Plan- og profiltegning, ØWS 
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Én struktur var et mulig stolpehull, beliggende like nord for midten av sjakten, mens to var 
kokegroper, hvorav én ble snittet. Disse lå henholdsvis i nordre og søndre del av sjakten. I 
tillegg var det synlig én sikker kokegrop sør i sjaktens østre profilvegg, samt to mulige 
kokegroper henholdsvis midt i den vestre, og nord i den østre profilveggen.  
 

 
 
Figur 32. Struktur 5, sjakt 1.1. Kokegrop, sett mot vest.. Snittet. Plan- og profilfoto. Foto: Øyunn Wathne 
Sæther 

 
 
 
Figur 33. Kokegrop, struktur 5, sjakt 1.1. Snittet. Plan- og profiltegning, ØWS 
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Figur 34. Struktur 4, sjakt 1.1. Mulig stolpehull med brent sand, sett mot nord. Foto: Øyunn Wathne 
Sæther 
 
 

 
 
Figur 35. Struktur 2, sjakt 1.1. Grop av ukjent funksjon. Mulig moderne. Sett mot øst. Foto: Øyunn 
Wathne Sæther 
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Figur 36. Struktur 3, sjakt 1.1. Kokegrop, sett mot øst. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
 
 

 
 
Figur 37. Struktur 8, sjakt 1.1. Mulig kokegrop i vestre sjaktprofil. Gropen ligger i et lag. Fot: Øyunn 
Wathne Sæther 
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Figur 38. Struktur 6, sjakt 1.1. Kokegrop i østre sjaktprofil. Foto: Øyunn Wathne Sæther 

 
Grunnet problemer med 
innmålingsutsyr i felt, har 
strukturene blitt tegnet inn i Qgis i 
etter kant av undersøkelsen, med 
ukjent feilmargin. De ble også 
tegnet inn på profiltegningen i felt 
(se Figur 41).  
 
  

Figur 39. Sjakt 1.1 med inntegnede strukturer 
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Sjakten hadde en varierende dybde, fra 20 cm i nord til ca. 90 cm omtrent midt i sjakten. Her 
var dyrkningslaget to- eller trefaset, og omtrent 50 cm tykt. Matjorden var også tykkere enn på 
resten av området; ca. 40 cm. I tillegg var det store jordfaste steiner i undergrunnen i samme 
del av sjakten, og det var et søkk i terrenget her. Det er mulig at dyrknings- og matjordlaget var 
så mye tykkere her for å jevne ut søkket, og dekke over de store steinene. Ellers besto 
undergrunnen av rødlig morene med innslag av sandlinser og mye stein av varierende størrelse. 
Sjaktingen viste også at matjordlaget ble tynnere mot sør, og at dyrkningslaget opphørte her. 
Det ble tatt kullprøve fra kokegropen som ble snittet, samt fra to deler av dyrkningslaget. I 
tillegg ble det tatt en pollensøyle med 6 pollenprøver der dyrkningslaget var på det tykkeste. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 40. 
Pollenprøver fra 
lag i sjakt 1.1. Sett 
mot øst. Foto: 
Øyunn Wathne 
Sæther 
 

 

 
 
 
Figur 41. Profiltegning sjakt 1.1, østre profil, ØWS. Strukturene i sjakten er merket med pil. Kull- og 
pollenprøver er nummerert 
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Figur 42. Sjakt 1.1, oversikt 

 
  

Lengde: 36 meter Bredde: 2,5 meter Dybde: 
20 – 100 
cm Retning: 

N-S, på skrå fra gamleveien mot 
E39 

Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20-50 cm 
Brunt homogent matjordslag med rester av 
dyrkningslag PP6.2018ØWS  

2 0-25 cm Brunsvart dyrkningslag med en del kull. 
PP5.2018ØWS 
KP5.2018ØWS 

Varierende tykkelse. Spredt over 
hele flaten 

3 0-40 cm Svart dyrkningslag med mye kull 

PP4.2018ØWS 
PP3.2018ØWS 
PP2.2018ØWS 
KP4.2018ØWS 
 

Varierende tykkelse. Ikke like 
spredt som lag 2. Synlig fra midt i 
sjakten og vestover.  Mulig to 
dyrkningslag, men vanskelig å 
skille fra hverandre 

4  Steril. Rødlig undergrunn. Usortert morene PP1.2018ØWS  

Str. Nr. Type Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 Grop 

Grop med ukjent funksjon. L. ca. 80 cm. D. ca. 
30 cm. Homogen brun masse med noe kull i 
bunn.  

Snittet. Trolig moderne. Går inn 
under vestre sjaktprofil, ca. 2 meter 
fra nordre sjaktkant 

2 Grop 
Grop med ukjent funksjon. L. ca. 180 cm. 
Homogen brun masse  

Trolig moderne. Går inn under 
sjaktkant 

3 Kokegrop L. ca. 80 cm, b. ca. 70 cm.  Ca. 11,5 meter fra nordre sjaktkant 
4 Stolpehull L. ca. 40 cm, b. ca. 40 cm  Med mulig skoningstein. 
5 Kokegrop L. ca. 50 cm, b. ca. 50 cm, d. ca. 10 cm KP6.2018ØWS Snittet. Kantstein (mulig ildsted).  

6 Kokegrop L. ca. 60 cm, d ca. 25 cm  
Synlig i østre sjaktprofil helt sør i 
sjakten 

7 
Mulig 
kokegrop Kun liten kullflekk synlig  

Synlig i østre sjaktprofil ca. 11 
meter fra nordre sjaktkant 

8 
Mulig 
kokegrop Ligger i bunn av lag 3  

Synlig i vestre sjaktprofil ca. 12,5  
meter fra søndre sjaktkant 
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6.2.2 Sjakt 1.2. Felt 1  
 
Beliggende i nord-sørgående retning, på skrå over flaten fra gamleveien mot E39. 
 

 
 
Figur 43. Sjakt 1.2, felt 1. (V) Sett mot nord. (H) Sett mot sør. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
 
 

 
 
Figur 44. Profiltegning, ØWS. Utsnitt av sjakt 1.2. Østre profilkant 
 
Sjakten var positiv, og totalt ble det påvist 2 strukturer som er tolket som automatisk fredete 
kulturminner, i tillegg til en trefaset dyrkningsprofil. Den ene strukturen, en kokegrop, lå helt 
nord i sjakten. Lenger sør i sjakten er en nedgravning i det nederste dyrkningslaget synlig (lag 
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6). Nedgravningen har samme fyll som 
dyrkningslaget over (lag 4) (se Figur 46). 
I likhet med sjakt 1.1 var dyrkningslaget 
kun delvis bevart, og et trefasete 
dyrkningslaget ble synlig først midt i 
sjakten. To av lagene (som utgjør lag 4 
med en fluvial avsetning i midten) så ut 
til å ha blitt pløyd inn i hverandre der 
også den fluviale avsetningen er pløyd 
bort.  
 
Det var også tydelig at området har vært 
oversvømt av elven i minst to omganger. 
De to omgangene med fluvial avsetning 
var kun synlig der det er et søkk i 
terrenget. Disse to, samt 
dyrkningslagene mellom dem er mest 
sannsynlig pløyd bort på store deler av 
flaten, eller pløyd inn i underliggende 
lag. De lagene som var synlige ellers var 
de to nederste dyrkningslagene samt det 
øverste matjordlaget. Lag 6 og bunn av 
lag 4 i sjakt 1.2 korresponderer derfor 
trolig med lag 2 og 3 i sjakt 1.1. En 
trefaset dyrkningsprofil var derfor også 
trolig til stede i sjakt 1.1, slik som i sjakt 
1.2, men disse lagene er vanskelige å 
skille fra hverandre.  
 
Sjakten hadde samme usorterte 
moreneundergrunn som sjakt 1.1, men 
manglet de store jordfaste steinene. I sør 
kom det opp svært mange store steiner 
som rev opp og ødela undergrunnen når 
maskinen dro over dem. 
 
 

 
 
Figur 46. Utsnitt sjakt 1.2, sett mot øst. Merk strukturen (nedgravningen) til høyre i bildet. Foto: Øyunn 
Wathne Sæther 
 

Figur 45. Sjakt 1.2 med inntegnede strukturer 
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Figur 47. Struktur 1, kokegrop beliggende inn under østre profilvegg. Sett mot øst 
 
Figur 48. Sjakt 1.2, oversikt  

Lengde: 40 meter Bredde: 3 meter Dybde: 20-70 cm Retning: 
N-S, på skrå fra gamleveien mot 
E39 

Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20-30 cm Brunt homogent matjordslag uten kull   

2 0-10 cm 
Fluvial avsetning. Steinholdig. Ikke tilstede i 
hele avsetningsområdet  

Kun synlig  der det er søkk i 
terrenget 

3 0-10 cm Fluvial avsetning. Lys sand  
Kun synlig  der det er søkk i 
terrenget 

4 0-10 cm 

Brunsvart dyrkningslag med kull. Tydelig to 
horisonter som er glidd sammen under pløying. 
Dette er kun synlig der den fluviale avsetningen 
mellom lagene er intakt  

Varierende tykkelse. Spredt over 
hele flaten 

5 0-15 cm Fluvial avsetning. Lys sand  
Kun synlig  der det er søkk i 
terrenget 

6 0-30 cm Svart dyrkningslag med mye kull  

Varierende tykkelse. Ikke like 
spredt som lag 4. Synlig fra midt i 
sjakten og sørover.  Mulig to 
dyrkningslag, men vanskelig å 
skille fra hverandre 

7  Steril. Rødlig undergrunn.  Usortert morene   
Str. Nr. Type Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 Kokegrop L. 80 cm. Går inn under sjaktkant   
2 Nedgravning L. 50 cm.  Ses i sjaktkant. Se Figur 46 
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6.2.3 Sjakt 2.1 og 2.2. Felt 2  
 

Beliggende vest for E39 i henholdsvis nordvestlig-sørøstlig retning, og nordnordøstlig-
sørsørvestlig retning. Sjakt 2.1 lå omtrent parallelt med E39. 

 
 
 
Figur 49. 
Venstre. 
Sjakt 2.1, 
felt 2, sett 
mot 
nordvest. 
Foto: 
Øyunn 
Wathne 
Sæther 
 
 
 
Figur 50. 
Høyre. 
Sjakt 2.2, 
felt 2, sett 
mot nord. 
Foto: 
Øyunn 
Wathne 
Sæther 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 51. Foto av enfaset dyrkningslag i sjakt 2.2, vestre profilkant. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
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Sjaktene var positive, og det ble påvist rester av et enfaset dyrkningslag i begge sjakter. Det ble 
ikke påvist strukturer i undergrunnen, som besto av grårød marin avsetning med en del store 
steiner som vanskeliggjorde sjaktingen. 
 
Figur 52. Sjakt 2.1, oversikt  

 
Figur 53. Sjakt 2.2, oversikt  

 
 
  

Lengde: 5 meter Bredde: 3 meter Dybde: 10-40 cm Retning: NV-SØ, parallelt med E39 

Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 10-20 cm Brunt homogent matjordslag uten kull   
2 0-10 cm Spor etter kullholdig dyrkningslag  Enfaset. Flekkvis bevart 

3  Steril. Heterogen rødgrå marin avsetning   

Lengde: 40 meter Bredde: 3 meter Dybde: 20-70 cm Retning: NNØ-SSV 

Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20-50 cm Brunt homogent matjordslag uten kull   
2 0-20 cm Spor etter kullholdig dyrkningslag  Enfaset. Flekkvis bevart 

3  Steril. Heterogen rødgrå marin avsetning   
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6.2.4 Sjakt 2.3. Felt 2 
 
Beliggende i nord-sørgående retning, vest for, og parallelt med, E39. 
 

 
 
Figur 54. Sjakt 2.3, felt 2. (V) Sett mot sør. (H) Sett mot nord. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
 

 
 
Figur 55. Profiltegning sjakt 2.3, utsnitt av østre profilkant, ØWS 
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Sjakten var positiv, og totalt ble det påvist 2 strukturer som er tolket som automatisk fredete 
kulturminner, i tillegg til et tofaset dyrkningslag. Strukturene er innmålt med en feilmargin på 
2 meter (Figur 45).  
 
Sjakten ble trukket like vest for det sørligste påviste aktivitetsområdet fra undersøkelsen i 2010. 
Undergrunnen besto av rødlig og grå heterogen marin avsetning med sand, grus og mye stein. 
Like nord for midten av sjakten ble det avdekket et kullholdig felt på tvers av sjakten. Laget så 
ut til å stoppe like før den vestlige sjaktkanten. Feltet ligner struktur 9 beskrevet og dokumentert 
i Jakobsen 2011:7 og 8, og ut fra kartene fra de to registreringene ser det ut til at årets struktur 
kan være en forlengelse av denne strukturen. Strukturen ble ikke snittet, og ble kun renset for å 
fotograferes. Det ble ikke funnet gjenstander under rensingen. 
 
Det ble også avdekket en røys med to heller ca.7-9 meter sør for det kullholdige feltet. Røysen 
hadde en bredde på ca. 2 meter, en lengde på ca. 5 meter i nordnordøstlig-sørsørvestlig retning, 
og lå på skrå i sjakten. Den hadde en avlang oval hovedform som målte ca. 3 meter med en 2 
meter lang «hale» mot sør. Røysen lå direkte på undergrunnen, og var dekket av et overliggende 
dyrkningslag. Det ble tatt kullprøve av laget i den delen av den østre profilen som var direkte 
ved siden av røysen. I tillegg ble det funnet en moderne veite på tvers av sjakten, også beskrevet 
i Askeladden ID: 139352-1. Ingen andre strukturer ble påvist.  
 
Profilen viste et delvis bevart enfaset dyrkningslag av varierende tykkelse. Et sted i profilen ble 
dyrkningslaget mer markant og tofaset. Samtidig ble nederste del (lag 3) ble svært steinholdig. 
 

 
 
Figur 56. Foto av østre profilkant der den nederste, og svært steinholdige, delen av lag 3 er tydeligst. 
Foto: Øyunn Wathne Sæther 
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Figur 57. Den nordlige delen av røysen i sjakt 2.3, sett mot øst. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
 

 
 
Figur 58. Foto av struktur 1, sett mot øst. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
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Figur 59. Sjakt 2.3, oversikt  

 

 
 
Figur 60. Sjakt 2.3 med innmålte strukturer 
 
  

Lengde: 44 meter Bredde: 4 meter Dybde: 20-80 cm Retning: N-S, parallelt med E39 

Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20-30 cm Brunt homogent matjordslag uten kull   

2 5-20 cm 
Brungrått dyrkningslag med kull. Mer kull i 
bunn  Synlig i hele profilen 

3 0-30 cm Brunsvart dyrkningslag med mye kull KP3.2018ØWS Delvis bevart. Svært steinholdig 

4  
Rødlig, svart og brun heterogen marin 
avsetning   

Str. Nr. Type Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 Kullfelt 

L. ca. 200 cm, b. ca. 50 cm. Beliggende på tvers 
av sjakten. Inneholder mye kull og rødbrent sand. 
Avslutter like før vestre sjaktkant  

Mulig del av struktur 9 fra  
Jakobsens undersøkelse i 2010 

2 Røys L. ca. 5 meter, b. ca. 2 meter.  

Beliggende på undergrunn, i 
dyrkningslag. Prøve tatt i 
dyrkningslag like ved 
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6.2.5 Sjakt 3.1 og 3.2. Felt 3 
 
Beliggende i nord-sørgående retning, vest for, og parallelt med, E39. 
 

 
 
Figur 61. Sjakt 3.1, felt 3, sett mot nord. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
 

 
 
Figur 62. Sjakt 3.2, felt 3, sett mot nord. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
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Sjaktene var positive, og det ble påvist rester av dyrkningslag i begge sjakter. Det ble ikke påvist 
strukturer i undergrunnen.  
  
Et enfaset dyrkningslag var synlig i deler av sjakt 3.1. I sjakt 3.2 ble dyrkningslaget mer 
fremtredende, og et tofaset dyrkningslag ble synlig helt sør i sjakten. Det ble tatt kullprøve fra 
begge disse lagene. I sjakt 3.2 var det en del flere forstyrrelser i profilen, alle trolig naturlige.  
 
Undergrunnen i begge sjaktene besto av rødlig marin avsetning med sand, grus og stein. Det 
var mer stein i den sørlige sjakten enn den nordlige, noe som gjorde sjaktingen var mer 
utfordrende her. 
 

 
 
Figur 63. Profiltegning. ØWS, sjakt 3.1. 1:12 
 
 
Figur 64. Sjakt 3.1, oversikt  

 
 
 

 
 
Figur 65. Profiltegning sjakt 3.2, ØWS, østre profil. Kullprøvene er merket med nummer 
 

Lengde: 12 meter Bredde: 3,5 meter Dybde: 20-40 cm Retning: N-S, parallelt med E39 

Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 10-20 cm Brunt homogent matjordslag uten kull   
2 0-20 cm Brungrått dyrkningslag med kull  Delvis bevart 

3 0-15 cm Undergrunn og dyrkningslag blandet   

4  Grårød marin avsetning med mye grus og stein   
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Figur 66. Lag 6. Kullinse i sjakt 3.2, østre profil 
 
Figur 67. Sjakt 3.2, oversikt  

 
6.3 Prøvestikk 
 
Det ble totalt gravd 79 prøvestikk innenfor planområdet. Av disse var 38 positive, 32 negative 
og 9 usikre. Ingen av prøvestikkene hadde sikre gjenstandsfunn. Status som positivt prøvestikk 
er satt basert på funn av dyrkningslag. Alle prøvestikkene er målt inn. Ingen av de negative 
prøvestikkene er dokumentert. 
 
Alle de positive prøvestikkene vil bli beskrevet ved tekst og lagoversikt. Da prøvestikkene 
generelt ikke gir annen informasjon enn utstrekning samt dybde på dyrkningslaget, vil kun 
enkelte av prøvestikkene som gir utfyllende informasjonen, eller ny informasjon, bli beskrevet 

Lengde: 14 meter Bredde: 3 meter Dybde: 20-60 cm Retning: N-S, parallelt med E39 

Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20-30 cm Brunt homogent matjordslag uten kull   

2 0-20 cm Kullinse/dyrkningslag blandet med matjord  
Trolig samme som lag 6, men mer 
utblandet 

3 0-5 cm Sandlinse  Funn av moderne spiker 

4 0-25 cm Tykt, brunt fettet lag med noe kull KP2.2018ØWS  

5 0-35 cm Opprotet matjord, silt og kull med en del stein  Mulig resultat av rotvelt 

6 0-20 cm Kullinse/dyrkningslag KP1.2018ØWS Trolig samme lag som lag 2 

7 0-35 cm Silt   

8 0-15 cm Undergrunn og kull blandet   

9  Grårød marin avsetning med mye grus og stein   
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ved profiltegning og foto. Dette gjelder også i de områdene det ikke er sjaktet, da de fleste 
prøvestikkene i området er svært like.  
 
6.3.1 Felt 1 
 
På felt 1 ble det prøvestukket på hele flaten. Resultatet var 8 positive og 7 negative prøvestikk. 
De negative var hovedsakelig der matjordlaget var svært skrint, og undergrunnen låhøyt i 
pløyelaget. Som påvist i sjaktene var dyrkningslaget bare delvis bevart. Mot vest avtok 
dyrkningslaget i både prøvestikk og sjakter. Ned mot flaten hvor aktivitetsområdet fra 
jernalderen ble påvist i 2010, var det ikke mulig å komme til bunns i dyrkningslaget. Det ble 
satt et prøvestikk på østsiden av gamleveien for å teste om dyrkningslaget var her også. 
Prøvestikket var positivt. 
 

 
 
Figur 68. Kart over alle prøvestikkene, med nummer. Felt 1 
 
Prøvestikk ØWS1, Felt 1. 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 25- 35 cm ned. 
 
Figur 69. Prøvestikk ØWS1, oversikt  

 
 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 40 cm Bøttelag 2 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm Brun homogen matjord    
2 3 cm Rød sand  Btl. 1 

3  10 cm Brunsvart dyrkningslag   Btl. 1. Laget ses også i sjakt 1.1 

4  Undergrunn/steril. Usortert morene  Btl. 2 
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Prøvestikk ØWS6, Felt 1 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 10 cm ned. 
 
Figur 70. Prøvestikk ØWS6, oversikt 

 
 
Prøvestikk ØWS20, Felt 1 
 

 
 
Figur 71. Profiltegning av prøvestikket 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 20- 30 cm ned. 
 
Figur 72. Prøvestikk ØWS20, oversikt 

 
 

 

 

 

 

 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde:  Bøttelag  
Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 10 cm Brun homogen matjord   

2  Silt m. noe humus og kull  
Kom ikke til bunns grunnet dybde 
på laget 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 40 cm Bøttelag 1 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm Brun homogen matjord    
2 10 cm Brunsvart dyrkningslag med mye kull  Btl. 1.  

3  Rødbrun silt med noe stein. Steril   
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Prøvestikk EK2, Felt 1 

 

 
Figur 73. Profiltegning og foto av 
prøvestikket. Foto: Einar Kristensen 
 
 

 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 25-50 cm ned. EK2 er satt like utenfor 
planområdet, og viser at dyrkningslaget fortsetter mot nordvest. Stikket gir også informasjon 
vedrørende de fluviale avsetningene. 
 
Figur 74. Prøvestikk EK2, oversikt 

 
Prøvestikk EK3, Felt 1 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 40-65 cm ned. 
 
Figur 75. Prøvestikk EK3, oversikt 

 
 
 
 

Lengde: 45 cm Bredde: 40 cm Dybde: 60 cm Bøttelag 3 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm Humusholdig matjord  Btl. 1 

2 5 cm Linse med rødbrun sandholdig silt  Btl. 1 og 2. Trolig fluvial avsetning 

3 25 cm 
Brunsvart humusholdig silt med mye 
kull  

Btl. 2 og 3. 
Dyrkningslag 

4  Steril. Rødbrund, sandholdig silt  Btl. 3 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 70 cm Bøttelag 4 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm Humusholdig matjord til sandholdig silt  Mulig to faser. Gråere mot bunn 

2 10 cm Lett blålig, grå sandholdig silt  Btl 1. Mulig fluvial avsetning 

3 10 cm Rødlig, brun sandholdig silt  Btl. 1 og 2. Mulig fluvial avsetning 

4 25 cm Feit, gråsvart kullholdig silt.   Btl. 2, 3 og 4. Eldre dyrkningslag 

5  Steril. Rødbrund, sandholdig silt  Btl. 4 
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Prøvestikk EK6, Felt 1 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Prøvestikkskjema mangler for stikket. 
 
Prøvestikk EK7, Felt 1 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 20-35 cm ned 
 
Figur 76. Prøvestikk EK7, oversikt 

 
 
Prøvestikk EK8, Felt 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 30- 65 cm ned. 
 
  

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 40 cm Bøttelag 2 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm 
Siltig, humusholdig matjord med noen 
håndflatestore stein. Mørk, rødlig brun  Btl. 1. 

2 15 cm Lik lag 1, men mørkere og med kull  Btl. 1 og 2. Dyrkningslag 

3  Steril. Rødbrun, sandholdig silt  Btl. 2 

 
Figur 77. Profiltegning og foto av prøvestikket. Foto: Einar Kristensen 
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Figur 78. Prøvestikk EK8, oversikt 

 
Prøvestikk ØWS2-5 og EK1, EK4 og EK5, Felt 1 

 
Prøvestikkene var negative, og det ble ikke gjort funn av lag eller gjenstander som er tolket 
som automatisk fredete kulturminner.  
 
Prøvestikkene viste at det ikke er dyrkningslag mot sørvest, og at dyrkningslaget kun er delvis 
bevart ellers 
 
6.3.2 Felt 2  
 
Nord for den gamle fabrikken på felt 2 var det 5 negative og ingen positive prøvestikk. Her ble 
det kun prøvestukket manuelt da det ikke var mulig å komme til med maskin. Området var 
svært bearbeidet og fylt ut.  
 
Langs sjøkanten fra området sør for den gamle fabrikken og sørover var det 5 negative, 
prøvestikk 2 av disse inne i hagene som viste seg å være delvis fylt ut, og 16 positive prøvestikk. 
Her ble prøvestikkene lagt i trasé, hovedsakelig langs midten av det avlange og smale feltet, for 
å unngå å komme i konflikt med de allerede påviste lokalitetene øst på området. I tillegg gjorde 
utfyllingen og oppmuringen ned mot sjøkanten det unødvendig å stikke lenger mot vest. Sør 
for bekken ble det av HMS-hensyn i all hovedsak foretatt kun manuell prøvestikking da 

gravemaskinen skled 
av gårde på den glatte 
og våte torven. Det ble 
bestemt at risikoen for 
skade på person var 
for høy til at det kunne 
fortsettes med 
maskinell sjakting 
der. Resultatet av 
prøvestikkingen var 3 
positive, 1 negativt, 
og 5 usikre 
prøvestikk. 
 
 
 
Figur 79. Kart over alle 
prøvestikkene, med 
nummer. Felt 2 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 70 cm Bøttelag 2 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 30 cm Lys, gråbrun siltig matjord  
Btl. 1. Svært lite velutviklet 
humus 

2 10 cm Lik lag 1, men mørkere og med kull  Btl. 1. 

3 5 cm Lik lag 1  Mulig tegn på fluvial avsetning 

4 20 cm Lik lag 2  Btl. 2 

5  Rødbrun, siltig sand   
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Prøvestikk ØWS7, Felt 2 

 

 
 
Figur 80. Profiltegning av prøvestikket 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 30-70 cm ned. 
 
Figur 81. Prøvestikk ØWS7, oversikt 

 
Prøvestikk ØWS8, Felt 2  
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 20- 30 cm ned. 
 
Figur 82. Prøvestikk ØWS8, oversikt 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 80 cm Bøttelag 2 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 30 cm Brun humusholdig matjord    
2 30 cm Gråsvart dyrkningslag med mye kull  Btl. 1 fra bunn av laget 

3 10 cm 

Same som lag 2, men blandet med 
knyttnevestore rullestein (trolig 
undergrunn)  Btl 1 

4  
Usortert marin avsetning, grusholdig 
silt. Undergrunn  Btl 2 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 80 cm Bøttelag 4 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm Brun humusholdig matjord    
2 20 cm Brungrå silt blandet med humus   

3 20 cm Grå silt med noe humus og kull  
Btl 1 og 2. Trolig rester av 
dyrkningslag 

4 10 cm  
Samme som lag 3, men med potetstore 
rullestein  Btl 3 



57 
 

 
Prøvestikk ØWS9, Felt 2  
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 30- 45 cm ned. 
 
Figur 83. Prøvestikk ØWS9, oversikt 

 
Prøvestikk ØWS10, Felt 2 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Prøvestikket er nesten identisk med ØWS9. 
 
Prøvestikk ØWS11, Felt 2 
 

 
 
Figur 84. Profiltegning av prøvestikket 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 20-30 cm ned. 
 
Figur 85. Prøvestikk ØWS11, oversikt 

Prøvestikk EK10, Felt 2 

5 10 cm 
Likt lag 4, men med mer sand og mindre 
humus  

Btl 4. Ikke mulig å komme lenger 
ned grunnet tettpakket med stein 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 50 cm Bøttelag 1 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm Brun humusholdig matjord    
2 10 cm Gruslag blandet med matjord/humus   

3 15 cm 
Brunsvart dyrkningslag med mye stein i 
bunn  Btl 1 

4 5 cm  
Steinlag, trolig rullestein. Marin 
avsetning  Btl 1 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 50 cm Bøttelag 3 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm Brun humusholdig matjord    
2 10 cm Rødlig silt med kull og jernutfelling  Btl. 1. Dyrkningslag 

3  Grusholdig rødlig sand  Btl. 2 og 3. Undergrunn 
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Figur 86. Profiltegning og foto av prøvestikket. Foto: Einar 
Kristensen 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 40-55 cm ned. 
 
Figur 87. Prøvestikk EK10, oversikt 

 
Prøvestikk EK12, Felt 2 
 

 
 
Figur 88. Profiltegning og foto av prøvestikket. Foto: Einar Kristensen 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 30-45 cm ned. 
 
 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 55 cm Bøttelag  
Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 30 cm 
Fet rødlig gråbrun sand- og grusholdig 
silt    

2 10 cm Lik lag 1, men rødere i farge   

3 15 cm 
Lik lag 1 og 2, men gråere og mer 
kullholdig   
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Figur 89. Prøvestikk EK12, oversikt 

 
Prøvestikk EK13, Felt 2 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 40-60 cm ned. 
 
Figur 90. Prøvestikk EK13, oversikt 

 
Prøvestikk EK44, Felt 2 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 40-60 cm ned. 
 
Figur 91. Prøvestikk EK44, prøvestikk 

 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 50 cm Bøttelag  
Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm 
Lett rødbrun sandig silt, svakt utviklet 
humuslag    

2 10 cm 
Lik lag 1, men noe grovere, meir 
sand/grus   

3 15 cm 
Lik lag 1 og 2, men noe mørkere 
(hvitspettet), og noe kull  Dyrkningslag 

4  Mørkere og kraftigere rødbrun sand   

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 60 cm Bøttelag 3 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm 
Svakt humusholdig, mørk brunlig grå, 
sandholdig silt   Btl. 1 

2 20 cm Lik lag 1, men noe grovere  Btl. 1 og 2 

3 20 cm 
Lik lag 1 og 2, men mørkere og meir 
kullholdig  

Btl 2 og 3. Dyrkningslag. 
Inneholder en del knyttnevestore 
stein 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 60 cm Bøttelag 3 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm Lys gråbrun humusholdig matjord/silt   Btl. 1 

2 30 cm Mørk kullholdig sandholdig silt  Btl. 2. Dyrkningslag 

3  Grovere sand og grus  Btl. 3. 
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Prøvestikk EK43, Felt 2 

 
Figur 92. Profiltegning og foto av prøvestikket. Foto: Einar Kristensen 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 20-35 cm ned. 
 
Figur 93. Prøvestikk EK43, oversikt 

 
Prøvestikk EK 41, Felt 2 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 30-50 cm ned. 
 
 
Figur 94. Prøvestikk EK 41, oversikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 40 cm Bøttelag 2 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm Lys gråbrun humusholdig matjord/silt   Btl. 1 

2 15 cm Mørk kullholdig sandholdig silt  Btl. 1 og 2. Dyrkningslag 

3  Grovere sand og grus  Btl. 2. 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 60 cm Bøttelag 2 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 30 cm Lys gråbrun humusholdig matjord/silt   Btl. 1 

2 20 cm Mørk kullholdig sandholdig silt  Btl. 1 og 2. Dyrkningslag 

3  Rødlig gulbrun grus og sand  Btl. 2. 
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Prøvestikk EK40, Felt 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 95. Profiltegning og foto av prøvestikket. Foto: Einar 
Kristensen 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et 
dyrkningslag som er tolket som et automatisk fredet 
kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 20-50 cm 
ned. 
 
Figur 96. Prøvestikk EK40, oversikt 

 
Prøvestikk EK 14, Felt 2 

 
Figur 97. Profiltegning og foto av prøvestikket. Foto: Einar Kristensen 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 60 cm Bøttelag 2 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm Lys gråbrun humusholdig matjord/silt   Btl. 1 

2 30 cm Mørk kullholdig sandholdig silt  Btl. 1 og 2. Dyrkningslag 

3  Rødlig gulbrun grus og sand  Btl. 2. 
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Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 20-65 cm ned. 
 
Figur 98. Prøvestikk EK14, oversikt 

 
Prøvestikk EK15, Felt 2 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 30-75 cm ned. 
 
Figur 99. Prøvestikk 15, oversikt 

 
Prøvestikk EK16, Felt 2 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 30-70 cm ned. 
 
Figur 100. Prøvestikk EK16, oversikt 

 
 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 70 cm Bøttelag 4 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm 
Lys grålig brun humusholdig silt, noe 
grus   Btl. 1 

2 30 cm 
Feit, mørk gråsvart humusholdig  silt, 
noe grus, endel kull  

Btl. 1, 2 og 3. Dyrkningslag. Funn 
av jernnagle i bøttelag 2 

3 15cm 
Lik lag 2, men svært mye stein på 
størrelse med en knyttneve  Btl. 3 og 4. Dyrkningslag 

4  
Steinholdig med noe rødbrun silt, lik lag 
3  Btl. 4. Ikke dyrkningslag 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 85 cm Bøttelag 3 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 30 cm 
Lys grålig brun humusholdig silt, noe 
grus    

2 15 cm 
Feit, mørk gråsvart humusholdig  silt, 
noe grus, endel kull  Btl. 1 og 2. Dyrkningslag 

3 30 cm 
Lik lag 2, men svært mye stein på 
størrelse med en knyttneve  Btl. 2 og 3. Dyrkningslag 

4  
Steinholdig med noe rødbrun silt, lik lag 
3  Btl. 3. Ikke dyrkningslag 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 80 cm Bøttelag 3 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 30 cm 
Lys grålig brun humusholdig silt, noe 
grus   Btl. 1 og 2. 

2 40 cm 

Feit, mørk gråsvart humusholdig  silt, 
noe grus, endel kull. Overgang til svært 
mye stein i bunn  Btl. 2. Dyrkningslag 

3  
Steinholdig med noe rødbrun silt, lik lag 
3  Btl. 2 og 3. Ikke dyrkningslag 
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Prøvestikk EK18 og EK19, Felt 2 
 
Prøvestikkene var positive, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Se sjakt 2.3. for utfyllende informasjon. 
 
Prøvestikk EK 21 og 22, Felt 2 
 
Prøvestikkene var positive, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som automatisk 
fredet kulturminne. Det eksisterer ikke noe prøvestikkskjema for stikkene. Dyrkningslaget var 
svært tynt på denne delen av felt 2, og kun delvis bevart. Se for øvrig prøvestikk ØWS11 for 
informasjon.  
 
Prøvestikk EK 23, 24, 36, 37 og 38, Felt 2 
 
Prøvestikkene var usikre, og det er mulig det var dyrkningslag i stikkene, men massene var 
vanskelige å tyde.  
 
Prøvestikk EK9, EK11, EK 17, EK20, EK39, EK42 og EK45-49, Felt 2   
 
Prøvestikkene var negative, og det ble ikke gjort funn av lag eller gjenstander som er tolket 
som automatisk fredete kulturminner.  
 
Prøvestikkene viste at det ikke er dyrkningslag helt nord på felt 2. De viste også at hagene 
tilhørende rekketunet er delvis fylt ut og forstyrret.  
 
6.3.3 Felt 3 og 4 
 
Det ble prøvestukket på hele felt 3 da høyde over havet og topografi gjorde at det var høyt 
potensiale for funn av steinalder. Resultatet var 10 positive, 5 negative og 5 usikre prøvestikk. 
Det ble funnet flint i kun ett prøvestikk i vest, nederst på feltet. Dette funnet var i matjorden og 
dermed utenfor kontekst. I prøvestikkene ytterst på denne flaten kunne ikke undergrunnen nås. 
Lenger inn på selve flaten var det berg, både synlig over og også høyt oppe i matjorden. Det 
antas derfor at den dype matjorden lenger ut på flaten var pløyd dit eller tilført, og at topografien 
ikke var naturlig. 
 
På felt 4 ble det kun prøvestukket grunnet vegetasjon. Det ble i all hovedsak sett etter fortsettelse 
av dyrkningslaget som ble funnet på felt 3. Alle 8 prøvestikkene var negative. Det var også satt 
tre prøvestikke øst på området i forbindelse med E39-prosjektet i 2010 (Jacobsen 2011a). Disse 
prøvestikkene var også negative. 
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Figur 101. Kart over alle prøvestikkene, med nummer. Felt 3 og 4 
 
Prøvestikk EK 25 og 26, Felt 3 
 
Prøvestikk EK25 var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne, mens prøvestikk EK26 var usikkert og det er mulig det var dyrkningslag i 
stikket. Begge stikkene sammenfaller med funnene i sjakt 3.1.  
 
Prøvestikk ØWS12 og 13, Felt 3 
 
Prøvestikkene var positive, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Begge prøvestikkene sammenfallet med funnene i sjakt 3.2. 
 
  



65 
 

Prøvestikk EK28, Felt 3 
 

 
Figur 102. Profiltegning og foto av prøvestikket. Foto: Einar 
Kristensen 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 30-45 cm ned. 
 
 
Figur 103. Prøvestikk EK28, oversikt 

 
  

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 55 cm Bøttelag 2 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 30 cm 
Lys grålig brun humusholdig sandholdig 
silt   Btl. 1 

2 15 cm Lik lag 1, men med kull  Btl. 1 og 2. Dyrkningslag 

3  Lik lag 1  Btl. 2  
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Prøvestikk EK27, Felt 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 20-30 cm ned. 
 
Figur 105. Prøvestikk EK27, oversikt 

 
Prøvestikk EK 32, Felt 3 
 

Figur 106. Profiltegning og foto av prøvestikket. Foto: Einar Kristensen 
 

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 75 cm Bøttelag 3 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm Gråbrun humusholdig silt   Btl. 1 

2 10 cm Lik lag 1, men med kull  Btl. 1 og 2. Dyrkningslag 

3 10 cm Lik lag 1  Btl. 2  

4  Siltholdig lag med mye stein  Btl 3 

Figur 104. Profiltegning og foto av prøvestikket. Foto: Einar Kristensen 
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Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 20-30 cm ned. 
 
Figur 107. Prøvestikk 32, oversikt 

 
Prøvestikk EK34, Felt 3 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 10-30 cm ned. 
 
Figur 108. Prøvestikk EK34, oversikt 

 
Prøvestikk ØWS19, Felt 3 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 10-20 cm ned. 
 
Figur 109. Prøvestikk ØWS19, oversikt 

 
  

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 40 cm Bøttelag  
Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm Gråbrun humusholdig silt    
2 10 cm Lik lag 1, men med kull   

3  Rødbrun silt   

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 40 cm Bøttelag  
Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 10 cm Gråbrun humusholdig silt    
2 20 cm Lik lag 1, men med kull   

3  Rødbrun silt   

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 40 cm Bøttelag 3 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 10 cm Gråbrun humusholdig silt    
2 10 cm Lik lag 1, men med kull  Btl. 1 

3  Rødbrun silt  Btl. 2 og 3 
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Prøvestikk ØWS17, Felt 3 
 

 

 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag som er tolket som et automatisk 
fredet kulturminne. Dyrkningslaget ble funnet ca. 20-25 cm ned. 
 
Figur 111. Prøvestikk ØWS17, oversikt 

 
Prøvestikk EK35, Felt 3 

 
 
Prøvestikket var positivt, og det ble påvist et dyrkningslag 
som er tolket som et automatisk fredet kulturminne. 
Dyrkningslaget var svært tykt, og viste at dyrkningslaget øker 
mot sør og sørvest på felt 3. 
 
Det eksisterer ikke noe skjema for prøvestikket. 
 
  

Lengde: 40 cm Bredde: 40 cm Dybde: 45 cm Bøttelag 2 

Lag Nr.  Tykkelse Beskrivelse Prøve Kommentar 

1 20 cm Gråbrun humusholdig silt    
2 5 cm Lik lag 1, men med kull  Btl. 1 

3 10 cm Rødbrun sand med noe grus  Btl. 1 og 2 

4  Grå, leirholdig silt  Btl. 2 

Figur 110. Profiltegning og foto av prøvestikket. Foto: Einar Kristensen 

Figur 112. Foto av prøvestikket. 
Foto: Einar Kristensen 
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6.4 Dokumentasjon              
 
Kulturminner, funn, sjakter og prøvestikk ble fotografert og kartfestet. Det ble benyttet et Canon 
400D digitalkamera og Sony XA1 mobilkamera, og tatt 286 bilder (se vedlegg 1). Bildene er 
sortert, merket og arkivert ved bruk av Fotostation. 
 
Kartfestingen ble gjort ved bruk av PDA og Bad Elf Surveyer og bearbeidet ved hjelp av 
ArcMap og Qgis. Alle tegningene er også rentegnet, georeferert og vektorisert, som grunnlag 
for innlegging i kulturminnedatabasen Askeladden. 
 
Totalt ble det tatt 6 kullprøver og en pollensøyle med til sammen 6 pollenprøver. Av disse er 4 
kullprøver og pollensøylen sendt til treartsbestemmelse og 14C-datering (vedlegg 2 og 3).  
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7. Resultat 

Undersøkelsen resulterte i funn av totalt 17 automatisk fredete kulturminner, fordelt på 2 
lokaliteter. Det ble ikke funnet noen fredete kulturminner fra nyere tid. 

7.1 Lokalitet 1, bosetnings- og aktivitetsområde, Håvold, ID 145202  

Årets registrering resulterte, blant annet, i en utvidelse av en allerede eksisterende lokalitet. 
Utvidelsen av lokaliteten er basert på funn av flere jernalderstrukturer i to sjakter i tillegg til et 
delvis bevart flerfaset dyrkningslag som strekker seg over hele flaten. Disse strukturene og 
lagene har trolig tilknytning til funnene som ble gjort på den sørlige delen av jordet i 2010 
(Jacobsen 2011a) og som resulterte i opprettingen av lokaliteten på det tidspunktet. I øst er 
lokaliteten avgrenset av en svært bratt, naturlig stigning opp mot Liadalsnipa, nord for 
boligeiendommer, og vest for E39. 

 
 
Figur 113. Kart over lokalitet 1 med prøvestikk, sjakter og alle enkeltminner 

Lokaliteten ligger helt nord i planområdet, på Håvoll, gbnr. 5/2, og omfatter nå hele jordet som 
ligger sørøst for tettstedet Håvoll, med Håvollbakken i nordvest, Håvollgeila i nordøst og E39-
Liadalsvegen i sørvest. Avgrensningen på lokaliteten er satt utenfor planområdet. Dette er fordi 
det ble gravd et prøvestikk utenfor planområdet som viste at dyrkningslaget fortsetter mot nord, 
og det er antatt at dyrkningslaget, og trolig også strukturene, dekker hele flaten og ikke befinner 
seg kun innenfor planområdet. 
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Lokaliteten ligger flatt til på dyrkamark. I sørøst stiger terrenget svært bratt opp mot 
Liadalsnipa. Man har svært god utsikt utover Ørstafjordens i sør, vest og nordvest. Like nord 
for lokaliteten kommer Liadalselva ned gjennom Liadalsdalen. 

Stratigrafien i området består av matjord, fluviale avsetninger et flerfaset dyrkningslag på 
usortert morene. Enkelte steder er dyrkningslaget over en halvmeter tykt. Det er mye stor stein 
i undergrunnen. En del av disse er jordfaste steiner. 

7.1.1 Sjakt 1.1 

 Grop av ukjent funksjon, struktur 1, ID 145202-4 

Kulturminnet er ca. 80x70 cm, og lå inntil og litt under den vestre sjaktkanten i sjakt 1.1, 
omtrent 2 meter sør for den nordre sjaktkanten. Massene består av matjordlignende humus med 
noe kull i bunn. Den er omtrent 20 cm dyp. Det er mulig strukturen er moderne. Gropen er 
snittet.  

 
Figur 114. Foto av gropen etter snitting. Foto: Øyunn Wathne Sæther 

Grop av ukjent funksjon, struktur 2, ID 145202-5 

Kulturminnet er ca. 200 cm lang, og lå litt inn under den østre sjaktkanten i sjakt 1.1, omtrent 
6 meter sør for den nordre sjaktkanten. Massene er i plan lik massene i struktur ID 145205-4 
Det er mulig gropen er moderne. Det er også mulig kulturminnet består av to 
strukturer/nedgravninger. 
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Figur 115. Planfoto av strukturen, sett mot øst. Foto: Øyunn Wathne Sæther 

Kokegrop, struktur 3, ID 145202-6 

Strukturen er ca. 80 cm lang og 70 cm bred. Den lå ca. 150 cm sør for struktur 2, ID 145202-5 
og ca. 9 meter sør for nordre sjaktkant, inntil østre sjaktkant i sjakt 1.1. 

 

Figur 116. Strukturen sett mot øst. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
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Mulig stolpehull, struktur 4, ID 145202-7 

Strukturen måler ca. 40x40 cm og lå omtrent 1 meter vest for østre sjaktkant og ca. 16 meter 
fra nordre sjaktkant i sjakt 1.1. Massene består av mørk gråsvart silt, mye stein og rødbrent 
sand. 

 

Figur 117. Strukturen sett mot nord. Foto: Øyunn Wathne Sæther 

Kokegrop, struktur 5, ID 145202-8 

Strukturen måler ca. 
50x50, og er omtrent 
10 cm dyp. Den lå 
omtrent 7 meter nord 
for østre sjaktkant, 
inntil vestre sjaktkant i 
sjakt 1.1. Massene 
består av sot og svært 
store kullbiter. Det ser 
ut til at strukturen har 
kantstein, og det er 
mulig det er et ildsted 
og ikke en kokegrop. 
Strukturen ble snittet, 
og det ble tatt 
kullprøve. 

Figur 118. Strukturen sett mot vest. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
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 Kokegrop, struktur 6, ID 145202-9 

Strukturen ble funnet i østre sjaktkant (snittet av maskin) helt sør i sjakt 1.1. Den er omtrent 60 
cm bred, og ca. 25 cm dyp og består av sot, kull, silt og stein. 

 

Figur 119. Strukturen ses godt i profilen. Sett mot øst. Foto: Øyunn Wathne Sæther 

Mulig kokegrop, struktur 7, ID 145202-10 

Strukturen ble funnet i østre sjaktkant, omtrent 50 cm sør for struktur 2, ID 145202-5 i sjakt 
1.1. Det er veldig lite bevart av strukturen, men den skiller seg tydelig fra dyrkningslaget ved 
at den er mye mer kullholdig. Noe godt foto eksisterer ikke av strukturen. 

Mulig kokegrop, struktur 8, ID 145202-11 

Strukturen ble funnet i vestre sjaktkant, omtrent 12 meter nord for søndre sjaktkant i sjakt 1.1. 
Den fremstår som en kullrand som er omtrent 80 cm lang. Strukturen ligger midt i et 
dyrkningslag. 
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Figur 120. Strukturen sett mot vest. Legg merke til den tydelige kullranden midt i det nederste 
dyrkningslaget. Foto: Øyunn Wathne Sæther  
 
7.1.2 Sjakt 1.2 

Kokegrop, struktur 1, ID 145202-12 

Strukturen lå omtrent 9 meter sør for nordre sjaktkant, inn under østre sjaktkant i sjakt 1.2. Den 
er ca. 80 cm lang, og består av silt, sot, kull og stein. 

 

Figur 121. Strukturen sett mot øst. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
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Grop av ukjent funksjon, struktur 2, ID 145202-13 

Strukturen lå ca. 19 meter nord for søndre sjaktkant, og kunne ses i den østre profilveggen i 
sjakt 1.2. Massene består av lys brun silt. Gropen inneholder ikke moderne matjord, og er trolig 
gravd i løpet av akkumuleringen av et av de to siste dyrkningslagene. 

 

Figur 122. Strukturen som den fremstår i den østre profilveggen. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
 
7.1.3 Hele flaten 

Dyrkningslag, ID 145202-1 

Gråsvart dyrkningslag, fase 1. Dyrkningslaget er delvis bevart, og kan finnes igjen omtrent over 
hele flaten bortsett fra mot E39 på den nordre delen. Fase 1. 

Dyrkningslag, ID 145202-2 

Brunlig dyrkningslag, fase 2. Dyrkningslaget er delvis bevart, og kan finnes igjen omtrent over 
hele flaten bortsett fra mot E39 på den nordre delen. Fase 2. 
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Figur 123. Dyrkningslagene i østre profilvegg, sett mot øst. Foto: Øyunn Wathne Sæther 

Området er undersøkt ved manuell prøvestikking og maskinell sjakting. Det er tidligere gjort 
undersøkelser på jordet ved maskinell sjakting i 2010 (Jacobsen 2011b). Det er også tidligere 
påvist fossilt dyrkningslag i skjæringen ut mot E39 i 2008. Det er sendt inn kun én kullprøve 
fra årets undersøkelse da det allerede er datert prøver fra området fra før.  
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7.2 Lokalitet 2, bosetnings- og aktivitetsområde, Sandvik, ID 246513  
 

 
 
Figur 124. Kart over lokalitet 2 med prøvestikk, sjakter og alle enkeltminner 
 
7.2.1 Sjakt 2.3 
 
Kullholdig felt, struktur 1, ID 246513-5 
 
Strukturen lå på tvers like nord for midten av sjakten, 
omtrent 14,5 meter sør for nordre sjaktkant. Strukturen 
er omtrent 2 meter lang og 50 cm bred. Den så ut til å 
stoppe like før den vestlige sjaktkanten. Feltet ligner 
struktur 9 beskrevet og dokumentert i Jakobsen 2011:7 
og 8, og ut fra kartene fra de to registreringene ser det 
ut til at årets struktur kan være en forlengelse av denne 
strukturen. Massene består av brent sand, sot, stein og 
kull. 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 125. 
Strukturen 
sett mot øst. 
Foto: 
Øyunn 
Wathne 
Sæther 
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Røys, struktur 2, ID 246513-3 

Røysen ble funnet under det nederste dyrkningslaget på flaten. Den lå omtrent 10 meter nord 
for søndre profilvegg i sjakt 2.3, og måler omtrent 5 meter i lengde og 2 meter i bredde. 
Massene består av steiner i forskjellig størrelse, samt to heller. Strukturen lå sidelengs i 
forhold til sjaktens posisjonering på flaten. 

 
Figur 126. Nordre del av røysen, sett mot øst. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
 
7.2.2 Hele flaten 
 
Dyrkningslag, ID 246513-2 
 
Delvis bevart dyrkningslag funnet over store deler av området. Består av brunsvart humus 
med mye kull og rullestein. Fase 1. 
 
Dyrkningslag, ID 246513-1 
 
Dyrkningslag som er delvis bevart over hele området. Består av gråbrun humus med kull. 
Fase 2. 
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Figur 127. Foto av dyrkningslagene, østre profilvegg, sett mot øst. Foto: Øyunn Wathne Sæther 
 
7.2.3 Struktur synlig på overflaten 
 
Røys, ID 244513-4 
 
Røys funnet på overflaten på felt 4, beliggende ca. 24 meter vest for E39, og 11 meter sør for 
eiendomsgrensen mellom gbnr 6/5 og gbnr 6/3. Røysen er ca. 7 meter lang, 3 meter bred og 1,5 
meter høy. Mulig moderne og resultat av grøftegraving. 
 

 
 
Figur 128. Røysen på felt 
4, sett mot nord-nordøst. 
Foto: Øyunn Wathne 
Sæther 
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Området er undersøkt ved manuell prøvestikking og maskinell sjakting. Det er tidligere gjort 
undersøkelser på deler av området ved prøvestikking maskinell sjakting i 2010 (Jacobsen 
2011a). Det ble da påvist funn datert til både steinalder og jernalder i området.  

7.3 Tilstandsgrad 

Kulturminnene som er funnet under bakkenivå fremstår som intakte og lite påvirket av 
pløying/jordbruk, mens noen av dyrkningslagene er noe påvirket av jordbearbeiding.  

7.4 Dateringer 
 
Til sammen er det sendt inn 6 kullprøver og en pollensøyle med seks pollenrør til datering.  
 
På Lok ID 14202 er en kullprøve fra en kokegrop datert, samt en pollensøyle fra 
dyrkningslaget.  
 
Resultatene viser: 
 
C14 DATERINGER  

KP4 
2018 
ØWS 

Ørsta 5 2 Håvoll Sjakt 
1.1 

 
Lag 3 Dyrkningslag - 

bunn 
19.10.2018 1906 - 1743 

BC 

KP5 
2018 
ØWS 

Ørsta 5 2 Håvoll Sjakt 
1.1 

 
Lag 2 Dyrkningslag - 

topp 
19.10.2018 361 - 177 BC 

KP6 
2018 
ØWS 

Ørsta 5 2 Håvoll Sjakt 
1.1 

Struktur 
5 

 
Kokegrop/ildsted 19.10.2018 128 - 322 AD 

 
 
Pollen Resultater: 
Alle provene inneholdt meget minerogent materiale, og pollenkornene i alle provene var 
mer eller mindre korroderte – i de 4 nederste provene sa kraftig at det omtrent ikke var pollen 
å se. I PP5 og PP6 var det bedre, men ogsa der var det sterk korrosjon. 
 
PP 1 (Lag 4 Steril/Undergrunn) 
En stor del av preparatet ble analysert. Da hadde jeg funnet 1 pollenkorn fra 
nellikfamilien, 3 kullstovbiter, 1 av de tilsatte Lycopodium-sporene og 300 bregnesporer. 
 
PP 2 (Lag 3 Botn i nederste dyrkingslag. KP4 2018 ØWS – datert: 1906 – 1743 BC) 
En stor del av preparatet ble analysert. Dette var et kullag. Jeg fant 3 bjerk, 1 hassel, 17 
bregnesporer og 4 av de tilsatte Lycopodium-sporene. 
 
PP 3 (Lag 3 Midt i nederste dyrkningslag) 
En stor del av preparatet ble analysert. Dette var et kullag. Jeg fant 6 bjerkepollen som 
tydelig hadde vart utsatt for meget sterk varme og 40 bregnesporer. 
 
PP 4 (Lag 3 Topp nederste dyrkingslag) 
En stor del av preparatet ble analysert. Dette var et kullag. Jeg fant 2 ubestembare 
pollenkorn og 6 bregnesporer. 
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PP 5 (Lag 2 – Øverste dyrkingslag. KP5 2018 ØWS – datert: 361 – 177 BC) 
Prøven var svart pollenfattig. Jeg tellet opp 125 pollenkorn, 75 bregnesporer og 31 av de 
tilsatte Lycopodium-sporene. En tredjedel av pollenkornene var fra trar, vesentlig bjerk. Det 
var 
meget gress, litt syre, 1 smalkjempe, 8 bygg/havre og 2 av hvetetype, og meget kullstov. Selv 
om det ble opptalt fa pollenkorn, er det klart at det har vært dyrket korn på stedet og de har 
vært husdyr iallfall i nærheten. 
 
PP 6 (Matjord Lag 1) 
Proven inneholdt mer pollen, men svart mange var sa korrodert at jeg ikke engang kunne 
si om det var pollenkorn. Det ble opptalt 175 pollenkorn, hvorav 100 var fra trar, vesentlig 
bjerk, men ogsa hassel og or. Av urtene var det mest gress, men ogsa noe halvgress, 
tungekronede kurvplanter, soleie og litt annet. Det var meget bregnesporer og kullstov. Jeg 
fant 
1 smalkjempe, 5 bygg/havre, 5 hvete og 2 rug og 2 gjodselsoppsporer. 
Det har vart mennesker pa stedet. De har dyrket korn, bade bygg/havre, hvete og rug. 
De har hatt beitende husdyr. 
 
På Lok ID 246513 er det tatt kullprøver fra fire dyrkningslag, to fra felt 2 og to fra felt 3. 
Resultateten viser: 
 
C14 DATERINGER 

KP1 
2018 
ØWS 

Ørst
a 

6 5 Sandvik
a 

Sjakt 
3.2 

La
g 3 

Dyrkningsla
g - bunn 

19.10.2018 ØWS 2133 - 
1921 BC 

KP2 
2018 
ØWS 

Ørst
a 

6 5 Sandvik
a 

Sjakt 
3.2 

La
g 2 

Dyrkningsla
g - topp 

19.10.2018 ØWS 751 - 408 
BC 

KP3 
2018 
ØWS 

Ørst
a 

6 5 Sandvik
a 

Sjakt 
2.3 

La
g 3 

Dyrkningsla
g - bunn. 
Like over 
røys 

19.10.2018 ØWS 390 - 205 
BC 
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8. Konklusjon  

Området på østsiden av E39 og en flate helt nordøst i planområdet er registrert jfr. 
Kulturminneloven § 9. Resten av området ble kun undersøkt med visuell overflateregistrering 
uten jordbor/sonderingsbor grunnet tidsbegrensning, bratt terreng og bebyggelse, samt høyde 
over havet. Utover dette ble det både benyttet maskinell sjakting og manuell prøvestikking.. 
 

 
 
Figur 129. Kart som viser de nye lokalitetene ift planområde  
 
Undersøkelsen har resultert i funn av 17 automatisk fredete kulturminner, fordelt på 2 
lokaliteter. Disse er registrert i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden, med ID 
145202 og ID 246513 og er tilgjengelige for publikum som wms-tjeneste og via nettstedet 
www.kulturminnesok.no. 
 
Kulturminnene er representert i form av kokegroper, et mulige stolpehull, en røys, et kullholdig 
felt, groper med ukjent funksjon (mulig moderne) og flerfasede dyrkningslag. De fleste av disse 
relaterer til tidligere påviste kulturminner på felt 1 og 2, og i tillegg er det i løpet av årets 
registrering påvist nye automatisk fredete kulturminner i form av et tofaset dyrkningslag på felt 
3 og en røys på felt 4.  
 
  

http://www.kulturminnesok.no/
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8.1 Feltene 
 
8.1.1 Felt 1, lokalitet ID 145202  
 
I tilknytning til både de tidligere registreringene og utgravningen på og rundt den nordligste 
delen av planområdet, jf. kap. 4.1, vitner kulturminnene fra årets registrering om et høyt 
aktivitetsnivå på Håvold fra sen steinalder til tidlig jernalder. Beliggenheten av tre røyser 
(fjernet på 1800-tallet) på Liadal og Håvold styrker kunnskapen om at folk i området har vært 
ressurssterke, og at Liadal-Håvold har vært et rikt jordbruksområde og muligens tilhørt eller 
vært et kontrollpunkt for leia i førhistorisk tid. Man har god kontroll over Ørstafjordens innløp 
fra Vartdalsfjorden på området. I tillegg kommer Liadalselva ned gjennom Liadalsdalen like 
nord for området, noe som gir god kontroll over de utmarksressursene som man nødvendigvis 
kun kom til via Liadalsdalen. Det flerfasete dyrkningslaget og de fluviale avsetningene kan si 
noe om bruk av området, i tillegg til geologiske, biologiske og meteorologiske forhold i området 
over en lengre periode i forhistorisk tid. 
 
8.1.2 Felt 2, lokalitet ID 246513 
 
Over nesten hele feltet strekker det seg et delvis bevart en- og tofaset dyrkningslag, og i 
tilknytning til de funnene som ble påvist under registeringen i 2010 viser dette et høyt 
aktivitetsnivå også her. Spesielt interessant er funnet av det kullholdige feltet og røysen sør på 
feltet. Disse relaterer godt til de påviste strukturene like øst på samme flate, og må ses i 
tilknytning til disse, spesielt da det ser ut til at struktur 9 fra 2010-registreringen og det 
kullholdige feltet fra årets registrering kan være samme struktur. Også dyrkningslagene viser 
en bruk av området som strekker seg over en lang tidsperiode, og er i så måte interessant i en 
større sammenheng.  
 
8.1.3 Felt 3, lokalitet ID 246513 
 
Funn av et tofaset dyrkningslag viser at hele området, når man tar felt 1 og 2 i betraktning, har 
vært brukt i jordbrukssammenheng over et langt tidsspenn. I så måte er det interessant å 
sammenligne dateringer fra de forskjellige jordene og se om de er brukt samtidig.  
 
8.1.4 Felt 4, lokalitet ID 246513 
 
Kun funn av én røys over markoverflate. Prøvestikkene ga alle negativt resultat. Røysen kan 
være resultat av grøftegraving, og derfor moderne. 
 
8.2 Forhistorisk kontekst 
 
De fire delfeltene innenfor planområdet inngår i en større arkeologisk kontekst, og må ses i 
sammenheng med beliggenheten i leia og det rike jordbruksområdet som må har vært i området 
også i forhistorisk tid. Gode solforhold og selvdrenerende grunn har lagt godt grunnlag for 
beboelse og aktivitet i området, helt fra sen steinalder og til i dag. I tillegg kan funnene fra tidlig 
steinalder gi informasjon om både strandlinjekurver, tapestransgresjonen og bosetningen i 
området i steinbrukende tid. Området Håvoll-Sandvika bærer spor av lang tids bruk, og kan gi 
informasjon om utnyttelse og endring av landskapet, om likheter og forskjeller, i tiden fra tidlig 
steinalder og fram til i dag, både i arkeologisk, biologisk og geologisk kontekst. 
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19. februar 2019

ANALYSERAPPORT OM RADIOKARBONDATERING

Rapportdato:

Mottatt materiale:

Prøveinformasjon og 

prøvedata
Prøvekodenummer

Konvensjonell radiokarbonalder (BP) eller

prosent moderne karbon (pMC) og stabile isotoper

Kalenderkalibrerte resultater: 95,4 % sannsynlighet

Intervallmetoden for høy sannsynlighetstetthet (HPD)

2056 - 1921 cal BC

2133 - 2084 cal BC

(79.7%)

(15.7%)

Beta - 519067 KP12018ØWS -24.5 o/oo IRMS δ13C:3640 +/- 30 BP

(4005 - 3870 cal BP)

(4082 - 4033 cal BP)

Innsender av materialet: Charcoal

(forkullet materiale) syre/alkali/syreForbehandling:

Analysert materiale: Forkullet materiale

AMS – standard leveringAnalysetjeneste:

63.56 +/- 0.24 pMCProsent moderne karbon:

0.6356 +/- 0.0024Fraksjon moderne karbon:

-364.37 +/- 2.37 o/ooD14C:

-369.65 +/- 2.37 o/oo(1950:2019)∆14C:

(uten d13C-korreksjon): 3630 +/- 30 BPMålt radiokarbonalder:

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13Kalibrering:

Resultatene er ISO/IEC-17025:2005-sertifisert. Det er ikke benyttet underleverandører eller studenter i analysene. Alt arbeid er utf ørt hos Beta i fire egne 

NEC-akseleratormassespektrometere og fire Thermo IRMS-er. «Konvensjonell radiokarbonalder» ble beregnet ved hjelp av Libby -halvliv (5568 år), er korrigert for total 

isotopfraksjon og ble benyttet til kalenderkalibrering der det var aktuelt. Alderen er avrundet til n ærmeste 10 år og er rapportert som radiokarbonår før nåtid (BP), der 

«nåtid» er året 1950. Resultater større enn den moderne referansen rapporteres som prosent moderne karbon (pMC). Standard for moderne referanse var 95 % av 

14C-signaturen til NIST SRM-4990C (oksalsyre). Angitte feil er 1σ tellingsstatistikk. Beregnet σ mindre enn 30 BP på konvensjonell radiokarbonalder er konservativt rundet 

opp til 30. d13C-verdier er på selve materialet (ikke AMS d13C). d13C- og d15N-verdier er relative i forhold til VPDB-1. Referanser for kalenderkalibreringer er sitert nederst 

på kalibreringsgrafsidene.
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04. mars 2019

19. februar 2019

ANALYSERAPPORT OM RADIOKARBONDATERING

Rapportdato:

Mottatt materiale:

Prøveinformasjon og 

prøvedata
Prøvekodenummer

Konvensjonell radiokarbonalder (BP) eller

prosent moderne karbon (pMC) og stabile isotoper

Kalenderkalibrerte resultater: 95,4 % sannsynlighet

Intervallmetoden for høy sannsynlighetstetthet (HPD)

592 - 408 cal BC

751 - 682 cal BC

669 - 636 cal BC

626 - 614 cal BC

(61.5%)

(23.5%)

(  8.9%)

(  1.5%)

Beta - 519068 KP22018ØWS -27.8 o/oo IRMS δ13C:2440 +/- 30 BP

(2541 - 2357 cal BP)

(2700 - 2631 cal BP)

(2618 - 2585 cal BP)

(2575 - 2563 cal BP)

Innsender av materialet: Charcoal

(forkullet materiale) syre/alkali/syreForbehandling:

Analysert materiale: Forkullet materiale

AMS – standard leveringAnalysetjeneste:

73.80 +/- 0.28 pMCProsent moderne karbon:

0.7380 +/- 0.0028Fraksjon moderne karbon:

-261.95 +/- 2.76 o/ooD14C:

-268.09 +/- 2.76 o/oo(1950:2019)∆14C:

(uten d13C-korreksjon): 2490 +/- 30 BPMålt radiokarbonalder:

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13Kalibrering:

Resultatene er ISO/IEC-17025:2005-sertifisert. Det er ikke benyttet underleverandører eller studenter i analysene. Alt arbeid er utf ørt hos Beta i fire egne 

NEC-akseleratormassespektrometere og fire Thermo IRMS-er. «Konvensjonell radiokarbonalder» ble beregnet ved hjelp av Libby -halvliv (5568 år), er korrigert for total 

isotopfraksjon og ble benyttet til kalenderkalibrering der det var aktuelt. Alderen er avrundet til n ærmeste 10 år og er rapportert som radiokarbonår før nåtid (BP), der 

«nåtid» er året 1950. Resultater større enn den moderne referansen rapporteres som prosent moderne karbon (pMC). Standard for moderne referanse var 95 % av 

14C-signaturen til NIST SRM-4990C (oksalsyre). Angitte feil er 1σ tellingsstatistikk. Beregnet σ mindre enn 30 BP på konvensjonell radiokarbonalder er konservativt rundet 

opp til 30. d13C-verdier er på selve materialet (ikke AMS d13C). d13C- og d15N-verdier er relative i forhold til VPDB-1. Referanser for kalenderkalibreringer er sitert nederst 

på kalibreringsgrafsidene.
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19. februar 2019

ANALYSERAPPORT OM RADIOKARBONDATERING

Rapportdato:

Mottatt materiale:

Prøveinformasjon og 

prøvedata
Prøvekodenummer

Konvensjonell radiokarbonalder (BP) eller

prosent moderne karbon (pMC) og stabile isotoper

Kalenderkalibrerte resultater: 95,4 % sannsynlighet

Intervallmetoden for høy sannsynlighetstetthet (HPD)

323 - 205 cal BC

390 - 345 cal BC

(70.5%)

(24.9%)

Beta - 519069 KP32018ØWS -26.6 o/oo IRMS δ13C:2240 +/- 30 BP

(2272 - 2154 cal BP)

(2339 - 2294 cal BP)

Innsender av materialet: Charcoal

(forkullet materiale) syre/alkali/syreForbehandling:

Analysert materiale: Forkullet materiale

AMS – standard leveringAnalysetjeneste:

75.67 +/- 0.28 pMCProsent moderne karbon:

0.7567 +/- 0.0028Fraksjon moderne karbon:

-243.35 +/- 2.83 o/ooD14C:

-249.64 +/- 2.83 o/oo(1950:2019)∆14C:

(uten d13C-korreksjon): 2270 +/- 30 BPMålt radiokarbonalder:

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13Kalibrering:

Resultatene er ISO/IEC-17025:2005-sertifisert. Det er ikke benyttet underleverandører eller studenter i analysene. Alt arbeid er utf ørt hos Beta i fire egne 

NEC-akseleratormassespektrometere og fire Thermo IRMS-er. «Konvensjonell radiokarbonalder» ble beregnet ved hjelp av Libby -halvliv (5568 år), er korrigert for total 

isotopfraksjon og ble benyttet til kalenderkalibrering der det var aktuelt. Alderen er avrundet til n ærmeste 10 år og er rapportert som radiokarbonår før nåtid (BP), der 

«nåtid» er året 1950. Resultater større enn den moderne referansen rapporteres som prosent moderne karbon (pMC). Standard for moderne referanse var 95 % av 

14C-signaturen til NIST SRM-4990C (oksalsyre). Angitte feil er 1σ tellingsstatistikk. Beregnet σ mindre enn 30 BP på konvensjonell radiokarbonalder er konservativt rundet 

opp til 30. d13C-verdier er på selve materialet (ikke AMS d13C). d13C- og d15N-verdier er relative i forhold til VPDB-1. Referanser for kalenderkalibreringer er sitert nederst 

på kalibreringsgrafsidene.
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19. februar 2019

ANALYSERAPPORT OM RADIOKARBONDATERING

Rapportdato:

Mottatt materiale:

Prøveinformasjon og 

prøvedata
Prøvekodenummer

Konvensjonell radiokarbonalder (BP) eller

prosent moderne karbon (pMC) og stabile isotoper

Kalenderkalibrerte resultater: 95,4 % sannsynlighet

Intervallmetoden for høy sannsynlighetstetthet (HPD)

1906 - 1743 cal BC(95.4%)

Beta - 519070 KP42018ØWS -26.0 o/oo IRMS δ13C:3500 +/- 30 BP

(3855 - 3692 cal BP)

Innsender av materialet: Charcoal

(forkullet materiale) syre/alkali/syreForbehandling:

Analysert materiale: Forkullet materiale

AMS – standard leveringAnalysetjeneste:

64.68 +/- 0.24 pMCProsent moderne karbon:

0.6468 +/- 0.0024Fraksjon moderne karbon:

-353.19 +/- 2.42 o/ooD14C:

-358.57 +/- 2.42 o/oo(1950:2019)∆14C:

(uten d13C-korreksjon): 3520 +/- 30 BPMålt radiokarbonalder:

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13Kalibrering:

Resultatene er ISO/IEC-17025:2005-sertifisert. Det er ikke benyttet underleverandører eller studenter i analysene. Alt arbeid er utf ørt hos Beta i fire egne 

NEC-akseleratormassespektrometere og fire Thermo IRMS-er. «Konvensjonell radiokarbonalder» ble beregnet ved hjelp av Libby -halvliv (5568 år), er korrigert for total 

isotopfraksjon og ble benyttet til kalenderkalibrering der det var aktuelt. Alderen er avrundet til n ærmeste 10 år og er rapportert som radiokarbonår før nåtid (BP), der 

«nåtid» er året 1950. Resultater større enn den moderne referansen rapporteres som prosent moderne karbon (pMC). Standard for moderne referanse var 95 % av 

14C-signaturen til NIST SRM-4990C (oksalsyre). Angitte feil er 1σ tellingsstatistikk. Beregnet σ mindre enn 30 BP på konvensjonell radiokarbonalder er konservativt rundet 

opp til 30. d13C-verdier er på selve materialet (ikke AMS d13C). d13C- og d15N-verdier er relative i forhold til VPDB-1. Referanser for kalenderkalibreringer er sitert nederst 

på kalibreringsgrafsidene.
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04. mars 2019

19. februar 2019

ANALYSERAPPORT OM RADIOKARBONDATERING

Rapportdato:

Mottatt materiale:

Prøveinformasjon og 

prøvedata
Prøvekodenummer

Konvensjonell radiokarbonalder (BP) eller

prosent moderne karbon (pMC) og stabile isotoper

Kalenderkalibrerte resultater: 95,4 % sannsynlighet

Intervallmetoden for høy sannsynlighetstetthet (HPD)

361 - 177 cal BC(95.4%)

Beta - 519071 KP52018ØWS -26.0 o/oo IRMS δ13C:2190 +/- 30 BP

(2310 - 2126 cal BP)

Innsender av materialet: Charcoal

(forkullet materiale) syre/alkali/syreForbehandling:

Analysert materiale: Forkullet materiale

AMS – standard leveringAnalysetjeneste:

76.14 +/- 0.28 pMCProsent moderne karbon:

0.7614 +/- 0.0028Fraksjon moderne karbon:

-238.62 +/- 2.84 o/ooD14C:

-244.95 +/- 2.84 o/oo(1950:2019)∆14C:

(uten d13C-korreksjon): 2210 +/- 30 BPMålt radiokarbonalder:

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13Kalibrering:

Resultatene er ISO/IEC-17025:2005-sertifisert. Det er ikke benyttet underleverandører eller studenter i analysene. Alt arbeid er utf ørt hos Beta i fire egne 

NEC-akseleratormassespektrometere og fire Thermo IRMS-er. «Konvensjonell radiokarbonalder» ble beregnet ved hjelp av Libby -halvliv (5568 år), er korrigert for total 

isotopfraksjon og ble benyttet til kalenderkalibrering der det var aktuelt. Alderen er avrundet til n ærmeste 10 år og er rapportert som radiokarbonår før nåtid (BP), der 

«nåtid» er året 1950. Resultater større enn den moderne referansen rapporteres som prosent moderne karbon (pMC). Standard for moderne referanse var 95 % av 

14C-signaturen til NIST SRM-4990C (oksalsyre). Angitte feil er 1σ tellingsstatistikk. Beregnet σ mindre enn 30 BP på konvensjonell radiokarbonalder er konservativt rundet 

opp til 30. d13C-verdier er på selve materialet (ikke AMS d13C). d13C- og d15N-verdier er relative i forhold til VPDB-1. Referanser for kalenderkalibreringer er sitert nederst 

på kalibreringsgrafsidene.
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19. februar 2019

ANALYSERAPPORT OM RADIOKARBONDATERING

Rapportdato:

Mottatt materiale:

Prøveinformasjon og 

prøvedata
Prøvekodenummer

Konvensjonell radiokarbonalder (BP) eller

prosent moderne karbon (pMC) og stabile isotoper

Kalenderkalibrerte resultater: 95,4 % sannsynlighet

Intervallmetoden for høy sannsynlighetstetthet (HPD)

128 - 258 cal AD

284 - 322 cal AD

(86.5%)

(  8.9%)

Beta - 519072 KP62018ØWS -26.5 o/oo IRMS δ13C:1810 +/- 30 BP

(1822 - 1692 cal BP)

(1666 - 1628 cal BP)

Innsender av materialet: Charcoal

(forkullet materiale) syre/alkali/syreForbehandling:

Analysert materiale: Forkullet materiale

AMS – standard leveringAnalysetjeneste:

79.83 +/- 0.30 pMCProsent moderne karbon:

0.7983 +/- 0.0030Fraksjon moderne karbon:

-201.74 +/- 2.98 o/ooD14C:

-208.38 +/- 2.98 o/oo(1950:2019)∆14C:

(uten d13C-korreksjon): 1830 +/- 30 BPMålt radiokarbonalder:

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13Kalibrering:

Resultatene er ISO/IEC-17025:2005-sertifisert. Det er ikke benyttet underleverandører eller studenter i analysene. Alt arbeid er utf ørt hos Beta i fire egne 

NEC-akseleratormassespektrometere og fire Thermo IRMS-er. «Konvensjonell radiokarbonalder» ble beregnet ved hjelp av Libby -halvliv (5568 år), er korrigert for total 

isotopfraksjon og ble benyttet til kalenderkalibrering der det var aktuelt. Alderen er avrundet til n ærmeste 10 år og er rapportert som radiokarbonår før nåtid (BP), der 

«nåtid» er året 1950. Resultater større enn den moderne referansen rapporteres som prosent moderne karbon (pMC). Standard for moderne referanse var 95 % av 

14C-signaturen til NIST SRM-4990C (oksalsyre). Angitte feil er 1σ tellingsstatistikk. Beregnet σ mindre enn 30 BP på konvensjonell radiokarbonalder er konservativt rundet 

opp til 30. d13C-verdier er på selve materialet (ikke AMS d13C). d13C- og d15N-verdier er relative i forhold til VPDB-1. Referanser for kalenderkalibreringer er sitert nederst 

på kalibreringsgrafsidene.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13
Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -24.5 o/oo)

Laboratory number Beta-519067

Conventional radiocarbon age 3640 ± 30 BP

95.4% probability

(79.7%)

(15.7%)

2056 - 1921 cal BC
2133 - 2084 cal BC

(4005 - 3870 cal BP)
(4082 - 4033 cal BP)

68.2% probability

(68.2%) 2036 - 1950 cal BC (3985 - 3899 cal BP)
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13
Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -27.8 o/oo)

Laboratory number Beta-519068

Conventional radiocarbon age 2440 ± 30 BP

95.4% probability

(61.5%)

(23.5%)
(8.9%)
(1.5%)

592 - 408 cal BC
751 - 682 cal BC
669 - 636 cal BC
626 - 614 cal BC

(2541 - 2357 cal BP)
(2700 - 2631 cal BP)
(2618 - 2585 cal BP)
(2575 - 2563 cal BP)

68.2% probability

(47%)
(17.2%)
(4%)

544 - 430 cal BC
731 - 691 cal BC
660 - 650 cal BC

(2493 - 2379 cal BP)
(2680 - 2640 cal BP)
(2609 - 2599 cal BP)
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13
Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -26.6 o/oo)

Laboratory number Beta-519069

Conventional radiocarbon age 2240 ± 30 BP

95.4% probability

(70.5%)

(24.9%)

323 - 205 cal BC
390 - 345 cal BC

(2272 - 2154 cal BP)
(2339 - 2294 cal BP)

68.2% probability

(48.8%)
(17.5%)
(1.9%)

293 - 231 cal BC
377 - 354 cal BC
218 - 215 cal BC

(2242 - 2180 cal BP)
(2326 - 2303 cal BP)
(2167 - 2164 cal BP)
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13
Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -26.0 o/oo)

Laboratory number Beta-519070

Conventional radiocarbon age 3500 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 1906 - 1743 cal BC (3855 - 3692 cal BP)

68.2% probability

(55.5%)
(12.7%)

1850 - 1773 cal BC
1882 - 1864 cal BC

(3799 - 3722 cal BP)
(3831 - 3813 cal BP)
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13
Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -26.0 o/oo)

Laboratory number Beta-519071

Conventional radiocarbon age 2190 ± 30 BP

95.4% probability

(95.4%) 361 - 177 cal BC (2310 - 2126 cal BP)

68.2% probability

(46.1%)
(22.1%)

356 - 286 cal BC
234 - 198 cal BC

(2305 - 2235 cal BP)
(2183 - 2147 cal BP)
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(highest probability ranges: INTCAL13)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13
Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4). 

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

(Variables: d13C = -26.5 o/oo)

Laboratory number Beta-519072

Conventional radiocarbon age 1810 ± 30 BP

95.4% probability

(86.5%)

(8.9%)

128 - 258 cal AD
284 - 322 cal AD

(1822 - 1692 cal BP)
(1666 - 1628 cal BP)

68.2% probability

(40.3%)
(27.9%)

140 - 196 cal AD
208 - 242 cal AD

(1810 - 1754 cal BP)
(1742 - 1708 cal BP)
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