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1 SAMMENDRAG
I forbindelse med reguleringsplan for E39 Stormyra – Barhals, varslet Trøndelag
fylkeskommune behov for arkeologiske registreringer av traséen i henhold til
kulturminnelovens § 9. Dette ble gjennomført i september 2021.
Registreringen ble gjennomført av Thomas Lund, Helene Blyverket, Reidar Øiangen, og
Andreas Alsaker fra Trøndelag fylkeskommune i perioden 13 – 24. september.
Det ble åpnet i alt 35 sjakter – hvorav en var funnførende. I tillegg til dette ble det gravd
110 prøvestikk – hvorav 6 var funnførende. Området ble også overflateregistrert, uten at
det ble påvist kulturminner synlig på overflaten. Det ble totalt påvist to automatisk fredete
kulturminner:
•
•
•

Ask. ID 283699: Kokegropslokalitet med funn av bunn av en kokegrop. Datert til
AD 1120 - 1222 (69.3%), tidlig middelalder/høymiddelalder.
Ask. ID 283696: Bosetningsspor fra steinalderen.
Ask. ID284271: ett flintavslag lagt inn som løsfunn.

2 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
Alle kulturminner eller spor etter menneskelig virksomhet fra før reformasjonen, det vil si
før år 1537, er automatisk fredete etter § 4 i kulturminneloven (kml), og i henhold til
gjeldende forskrifter til kulturminneloven er fylkeskommunen delegert ansvaret for å
ivareta de samlete verneinteresser knyttet til kulturminner i plan- og utbyggingssaker.
Fylkeskommunen kan derfor kreve arkeologiske registreringer før en eventuell godkjenning
av planen/tiltaket, jf. kml.
Tiltakshaver har etter kulturminnelovens § 9 plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på
automatisk fredete kulturminner. Det vil som regel innebære en befaring eller registrering
av det aktuelle planområdet av arkeolog fra fylkeskommunen. Tiltakshaver for denne
registreringen var Statens Vegvesen.
Hensikten med undersøkelsen var å få klarhet i om det kunne påvises automatisk fredete
kulturminner som kunne komme i konflikt med tiltaket.

3 METODE OG DOKUMENTASJON
3.1 Registreringsmetoder

Det berørte området ble undersøkt ved bruk av gravemaskin, såkalt maskinell søkesjakting,
der det åpnes sjakter på 2-3 m bredde med ca. 10 m avstand ved hjelp av gravemaskin.
Med denne metoden vil kulturminner som er skjult under matjorda framtre som flekker med
avvikende farge og konsistens i undergrunnen.
I undersøkelsen ble det benyttet en 15 tonns gravemaskin av typen Hitatchi, med en 1,1 m
bred pusseskuff. Gravemaskinfører var Kristian Krogstad og Jørgen Myhr Refseth fra SG
Entreprenør.
Det berørte området ble undersøkt ved prøvestikking, der det graves hull på ca. 40x40 cm
ned til berg eller uberørt undergrunn. Med denne metoden vil kulturminner være synlige
som lag med avvikende farge og konsistens i sidene (profilen) på hullet. Man kan også
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gjøre funn av gjenstander, f.eks. flintbiter eller keramikk. Jordmassene såldes der hvor det
er anledning til dette, ellers gjennomgås de manuelt.
Det berørte området ble undersøkt ved visuell overflateregistrering. Det vil si at arkeologer
går over det aktuelle området til fots og ser etter og kartfester automatisk fredete
kulturminner som er synlige på overflaten, f.eks. gravhauger, rydningsrøyser, bautasteiner
og fangstgroper.

3.2 Dokumentasjon

Alle sjakter og prøvestikk ble dokumentert med tekst og foto, og ble målt inn med Altus
NR3 DGPS med CPOS signalkorreksjon. Foto ble tatt med Samsung Galaxy Note 20 Ultra.
Kartene ble utarbeidet i ArcMap versjon 10.8.1.
Det ble tatt inn 4 prøver for 14C-datering, og en av disse er sendt inn til Beta Analytic
Testing Laboratory i London, England. Dateringsrapport ligger som vedlegg (8.11).

4 OMRÅDET

Figur 1: Vestlige del av planområdet for E39 Stormyra - Barhals. Kart: Thomas Lund/Trøndelag
fylkeskommune.
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Figur 2: Østlige del av planområdet for E39 Stormyra - Barhals. Kart: Thomas Lund/Trøndelag
fylkeskommune.

4.1 Topografi og landskap

Den alternative traseen for utbygging av E39 følger hovedsakelig den gamle E39. Ved
veikrysset for fylkesvei 680 mot Kyrksæterøra svinger den sør for tettstedet Vinjeøra, og
fortsetter videre langs Vinjefjorden, og eksisterende E39.
Med tanke på veiutbyggingen og infrastruktur strekker trassen seg nokså bredt enkelt
steder. For å unngå konklikt med bebyggelsen i Vinjeøra har den også blitt lagt ganske
langt sør mot dalsiden hvor terrenget er nokså bratt, men likevel har potensiale for funn
med tanke på havnivå i steinalderen. Vinjefjorden har for eksempel stått betydelig høyere
enn i dag, og mest sannsynlig vært koblet sammen med Hemnfjorden og Rovatnet i nord.
For yngre tidsperioder ligger mange av områdene litt for høyt eller på steder med lite
sannsynlighet for funn, dvs. myrlendte områder eller tykke lag med blåleire.
Hovedaktivitetsområdet har trolig blitt funnet ved tidligere arkeologiske registreringer for
utbygging av E39 nærmere Vinjeøra, spesielt rundt Vinje kirke.
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Figur 3: Strandlinjekurve for Vinjeøra, Heim kommune. Isobase: 109. Utarbeidet etter skjema
produsert av David N. Simpson, 2016 (jfr. Svendsen & Mangerud, 1987; Bondevik, Svendsen &
Mangerud, 1998).

4.2 Tidligere funn i området

I og rundt Vinjeøra har det tidligere blitt registrert flere arkeologiske funn i forbindelse med
forskjellige utarbeidingsprosjekter tilknyttet E39. Blant annet ble det gjennomført
arkeologiske forundersøkelser i forbindelse med forbedring av trasé for Kyststamveg
gjennom Vinjeøra i 1996.
Rett sør for Vinje kirke ble det funnet et større bosettingsområde og gravplass fra
bronsealder-jernalder ved maskinell søkesjakting i dyrket mark (ID 170657). Her ble det
registrert diverse nedgravinger, stolpehull, kokegroper og antatt nedpløyde gravminner.
Ved supplerende registreringer i 2014 ble det påvist et mulig dyrkningsslag i en av sjaktene
(ID 170657-50). Videre sørvest ble det funnet ytterligere stolpehull, kokegroper, ardspor,
diverse nedgravninger, samt mulig kulturlag (ID 170666). Kullprøver fra ett kokegrop og
koksteinslag daterer bosetningsområdet til romertid/folkevandringstid og helt fram til
middelalder. På jordet like ved ble det funnet ytterlige bosetningsspor fra bronsealderjernalder (ID 170668). Disse skal i dag være tapt/fjernet som følge av utbygging av vei.
Ved Fjelnset gård ble det i 2014 gjort registreringer av bosetningsspor (ID 177642) i form
av 37 anleggsspor, 11 kokegroper, 17 nedgravninger og 2 dyrkningsslag. En kullprøver
dateres lokaliteten til romertid og helt fram til sen middelalder.
I 1979 ble det registrert et fangstanlegg (ID 64000), like nordøst for veikrysset mot
Vinjeøra og Kyrksæterøra, med totalt 7 fangstgroper.
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5 OM UNDERSØKELSEN OG FUNN
5.1 Gjennomføringen av undersøkelsen
5.1.1 Område 1 – Sjakting

Figur 4: Sjakter med prognoseområder i område 1. Kart: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

Sjaktingen ble satt i gang på den sørligste delen av jordet tilhørende gården på Fjelnset,
mens vi jobbet oss gradvis nordover. Det må nevnes at Statens Vegvesen holdt på med å
ta boreprøver på jordene i vest og øst av område 1 for sjakting. Dette satte litt
begrensninger på hvor vi kunne legge sjaktene, men hadde egentlig ikke så mye å si for
registreringen. Sjaktene ble lagt for å unngå borepunktene.
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Figur 5: Vestlig prognoseområde for sjakting (1-9) i område 1. Foto: Thomas Lund/Trøndelag
fylkeskommune.

Sjakt 1 og 2 bestod av 30-50 cm myr/myrblandet matjord av varierende tykkelse etterfulgt
av en gråbrun grusholdig sand i bunn. I tillegg var sjaktene preget av mye gammelt drens,
og røtter, noe som kan tyde på at laveste del av jordet mot sør har tidligere vært myr.
Ingen tegn til kulturlag verken i profil eller plan. I sjakt 1 dukket det opp en liten flintbit i
overgangen til undergrunnen. Funnstedet er dermed noe usikkert. Flinten virket ikke
bearbeidet av mennesker, og regnes som naturlig flint.
I sjakt 2 ble det satt et prøvestikk i undergrunnen av sjakten for å sjekke funnpotensiale for
steinalder, og eventuelt mer flint, men etter 13 cm med grus dukket det opp bare enda mer
myr. Sett bort fra den naturlige flintbiten ansees begge sjaktene for å være funntomme.
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Figur 6: Sjakt 1 med funn av naturlig flint i område 1. Foto: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

I sjakt 3 og 4 gikk matjorden over til å være mer siltholdig, mens undergrunnen bestod av
en mørk brun grusholdig sand med rødbrune partier i enkelte deler av sjakten. Gamle
dreneringsgrøfter i flere retninger. Her ble gjort oppmerksom på av eier av huset like ved
jordet om en vannledning som gikk til huset fra langsgående bekk. Dette hadde ikke blitt
opplyst om i forkant, og fantes trolig ikke på noe kart fra Geomatikk. Vi valgte å fortsette,
og heller følge godt med.
I sjakt 5 fortsatte matjorden å holde seg stilholdig, mens undergrunnen var preget av
oransjebrun grusholdig sand i hele sjakten, nærsom i sørvestlige del hvor undergrunnen
bestod av en lys grå sandsilt. Her dukket det også opp noe som kunne ligne på bunn av en
kokegrop under 30 cm med matjord. Strukturen var ovalformet og 90 x 60 cm stor i plan.
Større biter kull var tydelig synlig i plan, men ingen større/skjørbrent stein som vanligvis
forventes i kokegroper. Dette skyldes trolig jordbruksaktivitet, noe som har medført at
toppdelen har blitt pløyd vekk (Se 5.4.1).
Resten av sjaktene (6-10) var helt funntomme. Eneste merkverdige var sjakt 7 og 8 hvor
det kunne observeres partier med mørk brunsvart grus og jord. Det kunne ikke tydes noe
kull eller bestemt form, og hadde en fuktig/seig konsistens. Vi tenkte først det kunne være
ett kulturlag, men dette ble avfeid etter ytterlige diskusjon. Grunneier mente det kunne
være spor etter lintjern, dvs. groper hvor lin ble lagt til bløt før behandling, og dermed
moderne. Sammenlignet med de første sjaktene var matjorden mer siltholdig, og uten spor
etter gammel myr. Undergrunnen bestod hovedsakelig av grå siltholdig sand spettet med
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flekker av matjord. I flere av sjaktene fanget vi også opp veider gående i forskjellige
retninger.

Figur 7: Midterste prognoseområde i område 1. Foto: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

Sjakt 11 til 13 ble lagt videre østover på neste jorde i område 1 for sjakting. Da bare en
liten del av dyrkningsmarken lå innenfor plangrensen var det bare plass til tre sjakter. Sjakt
11 ble lagt helt inntil overgangen skog/myren. Her varierte matjordslaget dybde
betraktelig, alt fra 20- 100 cm. I bunn var det en gråbrun grusholdig sand spettet med
myrblandet matjord, hvorav flere steder laget lå tynt over berg.
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Figur 8: Sjakt 11 med funn av flint: Foto: Helene Blyverket/Trøndelag fylkeskommune.

I vestlige del av sjakten dukket det opp ett medioavslag av flint på overflaten av
undergrunnen. Ett prøvestikk (105) ble satt omtrent hvor flinten var funnet. Etter å ha
gravd 15 cm med i undergrunnen ble det ikke funnet noe mer. Flinten regnes som et
løsfunn, og er lagt inn i Askeladden (ID 284271-0). Sjakt 12 og 13 ble gravd relativt fort og
kort ettersom de gikk rett ned på myr/grå leire etter 40 cm med matjord.

Figur 9: Medioavslag funnet i sjakt 11. Foto: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.
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Sjakt 14-18 ble gravd litt lengre opp i terrenget på neste dyrkningsmark helt øst i område
1. Partiet lengst mot vest hoppet vi over ettersom Statens Vegvesen hadde utstyr stående
der for uttak av boreprøver. Sjakt 14 og 15 bestod av et 30-40 cm tykt siltholdig
matjordslag, etterfulgt av lys grå sandsilt i bunn. I sjakt 16 til 18 ble det klart at jordet
hadde blitt påfylt med andre masser. Dette kunne bekreftes av grunneier. De siste sjaktene
ble dermed gravd korte bare for å sjekke undergrunnen.

Figur 10: Sjakt 15 tatt møt øst mot resten av prognoseområdet i område 1. Foto: Thomas
Lund/Trøndelag fylkeskommune.
Grunneier var på dette tidspunkt ikke helt fornøyd med at de arkeologiske registreringene
foregikk på hans eiendommen. For ikke å eskalere konflikten ble sjaktingen gjennomført
med noe lengre mellomrom for å sjekke undergrunnen. Det ble konstatert tykk myr rett
ned på leire, samt at flere områder var påfylt og planert. På grunn av til dels dårlig
undergrunn ble området vurdert å ha relativt lavt potensial for å finne automatisk fredete
kulturminner. Medio avslaget i sjakt 11 er dermed tolket som et løsfunn uten kontekst.
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5.1.2 Område 2 – Sjakting

Figur 11: Sjakter med prognoseområder område 2. Kart: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

Sjaktingen fortsatte på den østlige delen av planområdet. De første sjaktene ble lagt på
prognoseområdet lengst mot vest, nærmeste veikrysset til Vinjeøra og Kyrksæterøra. Som
vist på kart over prognoseområder var det også planlagt å sjakte på et lite jorde sør for
dagens E39. Etter å ha gått over området ble det bestemt at det ikke var hensiktsmessig å
kjøre maskin inn dit bare for å legge et par sjakter. Traktorveien var i tillegg smal og
overgrodd av skog, og ville ha medført skader på trær. Jordet var såpass lite at manuelle
prøvestikking var tilstrekkelig for undersøkelsene (Se 5.1.10).
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Figur 12: Sjakt 1 med oversikt over prognoseområde nærmest veikryss mor Vinjeøra og Kyrksæterøra i
vest. Bilde tatt mot øst. Foto: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

Sjakt 1 til 13 bestod hovedsakelig av 20-25 cm myrblandet matjord etterfulgt av et myrlag
med varierende dybde med grå grusholdig sand i bunn. Myrlaget ble tykkere desto lengre
unna veien en kom. Sjaktene ble gravd i ulike lengder som følger av dette for å ikke bruke
for mye tid. Eneste som utmerket seg, var en 40 cm lang og 5 cm tykk svart kullholdig
stripe i profilen til sjakt 2. Først tenkt til å være bunn av en kokegrop eller nedgravning,
men ble avfeid som brent rot etter nærmere undersøkelse.
Et par sjakter (5 og 6) ble lagt helt øst i prognoseområdet hvor terrenget skrånet litt
oppover. Mest bare for å sjekke om myrlaget fortsatte. I sjakt 5 varierte stratigrafien
veldig. Nederst i sjaktens nordvestlige ende var det ingen tegn til myr under matjorden,
men går plutselig over til et tykt myrlag i sørøstlige del av sjakten. Maksdybde på myrlaget
ble 170 cm i øverste del av jordet. Sjakt 6 var myrlaget minst 180 cm dypt.
I de midterste sjaktene (10-13) dukket det opp drensrør, og mye røtter/trestammer. Her
var også myrlaget veldig tykt, opptil 180 cm dypt. Ifølge historiske kart ser det ut til at
myrområdet ble ryddet til beitemark mellom 1962 og 1975. Alle sjaktene var funntomme.
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Figur 13: Prognoseområde for sjakting lengst øst i område 2. Foto: Helene Blyverket/Trøndelag
fylkeskommune.

Ettersom det var enklest å flytte maskinen til prognoseområde lengst øst i traséen på
nordsiden av E39, fortsatte sjaktingen her først. I forkant av oppstart ble det opplyst om en
telefon/fiberkabel langsgående E39 på jordet. Denne ble innmålt, og tatt hensyn til under
gravingen.
Sjakt 14-23 var preget av en del påfylte masser og partier med store steiner under cm ca.
30 cm matjord. Dette var mest fremtredende i sjakt 14-19 og avtok desto lengre fra veien
en kom. Både i matjorden og undergrunnen var det mye stor stein, noe som gjorde det
vanskelig for maskin å grave effektivt. Det ble fort klart her at mesteparten av jordet trolig
er påfylt med masser, eller forstyrret som følge av veiutbyggingen.
I sjakt 19 dukket det opp blant annet asfalt på 1,5 meters dybde i opp mot 2,5 meter
påfylte masser etter ett dypdykk ned. Betydelige menger vann strømmet også desto lengre
ned en kom. Ingen tegn til vannledning eller drens. Resten av sjaktene (20-23) på
prognoseområde ble dermed gravd relativt raskt og kort med hensikt å sjekke om
undergrunnen var like dårlig. I sjakt 22 ble det målt opptil 110 cm påfylt masser av diverse
grus, sand og leire. Alle sjaktene var funntomme.
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Figur 14: Prognoseområde midt i område 2, sjakt 28 - 35. Foto: Helen Blyverket/Trøndelag
fylkeskommune.

Siste jorde som ble sjaktet på prosjektet var prognoseområdet i midten av område 2. Her
ble vi også gjort oppmerksom på en telefon/fiberkabel langsgående veien. Denne ble målt
inn for å unngå å komme for nær.
Sjaktene (24-35) i dette området viste mindre tegn på forstyrrelser sammenlignet med
forrige, bortsett fra sjakt 28 hvor masser av silt, torv og sand lå blandet om under
matjorden. Trolig grunnet nærhet til vei. Resten av sjaktene langs veien bestod
hovedsakelig av ca. 20 cm mørk gråbrun matjord, etterfulgt av et lag med grå silt, og
deretter gråbeige leirholdig silt i undergrunnen. I sjaktene (29-35) lengre inn på jordet,
mot elven, går undergrunnen over til å mer siltholdig, men inneholdt mye stor stein og
grus. I sjakt 31 til 35 dukket det også opp et lag med grå siltholdig sand under matjorden.
Alle sjakter var funntomme.

5.2 Prøvestikk

I forkant ble det utpekt flere områder i kart som kunne ha potensiale for steinalderfunn,
spesielt mesolittiske (8000-4000 f.kr) hvis en tar utgangspunkt i datidens havnivå. På 3550 moh. ville flere av flatene ligget strandnær med utsikt ut mot fjorden, og mulighet for å
trekke opp båt. Utpekte flater ble dermed overflateregistrert med jordbor og prøvestikk.
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Figur 15: Prøvestikkområde 1. Sør for Fjelnset gård. Kart: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

5.2.1 Område 1

Prøvestikkingen startet rundt samme området som først sjakte på, like sør for Fjenset gård.
Undersøkelsene startet med overflateregistrering, og prøvestikking på de flatene hvor det
var mulig å komme ned i undergrunnen. Bare et par av de utpekte flatene hadde potensiale
og fin undergrunn da terrenget var vanskelig og bratt, eller lå rett på berg.
Prøvestikk 1-4 ble gravd et godt stykke opp i bergskrenten, sørvest for jordet, på et par
flater med grei undergrunn. Under torven var det et vekslende lag med grå silt/grus av
varierende tykkelse, og deretter berg. Dette var ca. 70 moh. Prøvestikk 5-7 ble satt litt
lengre opp i terrenget, ca. 80 moh. Stratigrafisk var undergrunnen tilnærmet lik de forrige.
I prøvestikk 8 til 10, ca. 55 moh., var det bare berg under torven.
Som nevnt tidligere ble det satt 4 supplerende prøvestikk (100-105) i forbindelse med
sjakting på jordene i sjakteområde 1. Prøvestikk 100-104 ble satt mot den østlige
ytterkanten av jorden med hensikt å dekke undersøkelsesområdet bedre. Stratigrafien viste
stort sett samme oppbygningen som nærliggende sjakter med siltholdig matjord, og grå
grus undergrunn. I prøvestikk 102 støte en på berg under matjordslaget. Alle prøvestikkene
i dette området var funntomme.
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Figur 16: Prøvestikkområde 2. Vestlige del av planområdet. Kart: Thomas Lund/Trøndelag
fylkeskommune.

5.2.2 Område 2

Område 2 ble relativt kjapt undersøkt da det i forkant ble vurdert til å ikke ha særlig
potensiale for funn. Terrenget var enten for bratt, høyt eller steinete. I alt ble det satt fire
prøvestikk (1-4) hvor det var mulig.
Prøvestikk 1 ble satt på en flate lengst opp i bergskråningen, vest for Fjelnsetåsen, i en
høyde av 90 moh. Under torven dukket det et lag med grå silt over berg. Flaten var fin,
men var dekket av over 1 meter med torv, og svært mye røtter. Høyden her var også et
problem. Neste prøvestikk (2) ble satt 10 høydemeter lengre ned mot vest. Her var
torvlaget tykt, 50 cm, og med mye røtter. Litt grus i bunn, deretter berg.
Prøvestikk 3 ble gravd enda lengre ned mot veien, på ca. 50 moh. Tynt lag med grus over
flakende berg etter 45 cm med torv. Siste prøvestikk (4) på område ble satt på en flate like
ved Vinjefjordsveien som går i sørvestlig retning. Flaten var dekket av hostavfall, noe som
gjorde det problematisk å sette prøvestikk. Stratigrafien var stort sett samme som resten.
Alle prøvestikkene i området var funntomme.
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Figur 17: Prøvestikkområde 3 med funn av flintavslag. Kart: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

5.2.3 Område 3

Registreringen fortsatte øst for Fjenset gård. Prøvestikk 1 og 2 ble satt på ett flatt
hogstområde ved ett bekkeutløp fra elven Fjelna, ca. 35 moh. Under torven var det en grå
sandsilt/grus. Prøvestikk 3 til 5 ble gravd et stykke lengre opp i bakken, like sør for
Vinjefjordsveien, på et flatt område. Alle hadde et lag med grå grov grus under torven. Alle
prøvestikkene var negative.
På et platå bevokst med plantede grantrær, enda lengre sørvest Vinjefjordsveien, dukket
det opp flintavslag i prøvestikkene (8, 9, 11, 20, 23, og 33), ca. 50 moh. Under torven stor
sett hele flaten preget av en funnførende gråhvit sandgrus, enkelte steder med mye stein.
Funnkonsentrasjonen ser ut til å ligge ut mot lokalitetens nordvestlige kant, bortsett fra av
ett flintavslag som ble funnet ca. 20 m lengre sør fra resten. Lokaliteten ble grundig
avgrenset med både prøvestikk og naturlig avgrensning mot vest og nord. Totalt ble det
gravd 38 prøvestikk på flaten, hvorav 6 var positive. Mange av de negative prøvestikkene
(6-8, 11-19, 21-22, 24-32, 34-37, 39-43) hadde samme stratigrafi som de funnførende,
dvs. et lag med grå sandgrus. Prøvestikk nummer 10 og 38 ble tilfeldigvis.
Alle prøvestikkene ble vannsoldet. Bare i ett prøvestikk dukket ett lag med kull, og delvis
brent treverk, men ble ikke funnet i samme kontekst som flinten, og dermed ikke tatt prøve
av. Intet organisk materiale ligger da til grunne for datering. Med hensyn til havnivå fra
mesolittisk tid har den trolig ligget strandnær med en fin bukt mot vest for å trekke opp
båter (Se 5.4.2).
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Figur 18: Prøvestikkområde 4. Like vest for funnførende lokalitet i område 3. Kart: Thomas
Lund/Trøndelag fylkeskommune.

5.2.4 Område 4

Med utgangspunkt i havnivået i steinalderen hadde også dette området potensiale for
bosetningsspor fra mesolittisk tid, kanskje eldre. Det lå litt høyere i terrenget enn
steinalderlokaliteten fra område 3, men var stort sett stratigrafisk lik i undergrunnen.
Område ligger i dag delvis som et hogstfelt, og tydelig preget av masseuttak mot veien.
Arealet innenfor veikrysset, på sørsiden av jordet som ble sjaktet, ble raskt
overflateregistrert og vurdert som såpass forstyrret av hogstaktivitet at det ikke var
hensiktsmessig å sette prøvestikk der. Lengst mot nord imot Vinjefjordsveien ble torven
tykkere, og gikk over til dyp myr på andre siden av veien. Ett myrlag på over 1 m gjorde
det umulig å prøvestikke manuelt. Opprinnelig var det her planlagt sette noen supplerende
maskinelle prøvestikk, men ble ikke gjennomført med hensyn til grunneier.
Registreringen fortsatte heller mot øst på andre siden av veien. Prøvestikk 1-10, og 12 viste
en gråhvit grussand med mye stein under torven på ca. 65 moh. Deler av flaten var
forstyrret som følger av masseuttak i området. Prøvestikk 11, 13-19 ble satt lengre opp i
terrenget, ca. 70-75 moh., og hadde den samme gråhvite sandgrusen. Totalt ble det satt
19 prøvestikk, hvorav ingen var funnførende.
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Figur 19: Prøvestikkområde 5. Kart: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

5.2.5 Område 5

Område 5 var preget av dyp myr og delvis forstyrret av masseuttak. Noen få prøvestikk (16) ble tatt etter overflateregistrering, og vurdering av undergrunnen med jordbor, ca. 55
moh.
På de plassene hvor det var mulig å prøvestikke dukket det opp et lyst grått sandlag under
torven. Ingen av dem var funnførende. I resten av området var myrlaget for tykt til å grave
manuelle prøvestikk. Maskinelle prøvestikk ble også vurdert her, men ble ikke gjennomført
som følge av endringer i planene.
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Figur 20: Prøvestikkområde 6. Kart: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

5.2.6 Område 6

Store deler av område 6 bestod også av dyp myr, og ble raskt overflateregistrert med
jordbor. Myrområdet ble vurdert til å være lite egnet for manuell prøvestikking. Deler av
dette området har blitt undersøkt noen år tidligere, også i forbindelse med ny trase for E39.
Fokus ble heller rettet vest, mot elven Fjelna, på et stort flatt område med plantet
gran/furuskog som var egnet til prøvestikking. Med hensyn til havnivå i mesolittisk
steinalder lå flaten litt for høyt i terrenget, ca. 60 moh., men hadde fin undergrunn for
graving av manuelle prøvestikk.
Første prøvestikk (1) ble satt like ved langsgående turvei gjennom Fosshaugen ved noe
som kunne se ut som et masseuttak. Etter torvlaget dukket det opp en lys grå sandsilt før
en traff på berg. Etter å ha vurdert topografien, og overflateregistrert nærområdet ble det
besluttet å flytte oss videre nordvest mot eleven.
Resten av prøvestikkene (2-5) ble satt på den nordvestlige delen av platået som har vært
nærmest strandsonen da havet har stått ca. 40-45 m høyere enn i dag. Platået har en
tydelig raskant mot vest, trolig som et resultat av elvens løp og flomperioder gjennom
årene. Opprinnelig flate har trolig vært større før den gradvis har blitt redusert.
Stratigrafisk viste prøvestikkene et lyst grått sandsiltlag på 15-20 cm under torvlaget. Da
ingen av prøvestikkene var funnførende avsluttet vi undersøkelsene her, og gikk videre.
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Figur 21: Prøvestikkområde 7. Kart: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

5.2.7 Område 7

Område 7 ble i første omgang overflateregistrert med jordbor fra Kårdøydalsveien og
østover mot Vollan ved Søvassdalsveien, dagens E39. Bare en flate ble vurdert som egnet
for prøvestikking. Resten var enten dekket av 1 meter tykk myr eller gikk rett ned på berg
uten løsmasser.
På flate i Stormyran ble det satt 6 prøvestikk, ca. 50 moh. I alle prøvestikkene bestod
undergrunnen av en fin lys grå sandsilt under torven, men var uten funn. Problemet er at
området trolig har ligget for langt ned i terrenget for potensiale for steinalderboplasser, i
hvert fall fra mesolittisk tid. Da havnivået stod 50 meter høyere enn i dag ville denne flaten
delvis vært under vann, og innløp for en liten bukt for havet som stod inn fra nord.
Terrenget sør for registrert flate ble også undersøkt med hensyn til dette, men her var det
ikke mulig å sette prøvestikke som følge av minimalt med løsmasser. Når vi
overflateregistrerte østover, kom vi over flere lange parallelle grøfter med 10 meters
mellomrom. Trolig gravd for drenering av myrlendte områder. Resten av området ble
vurdert som lite hensiktsmessig for prøvestikk.
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Figur 22: Prøvestikkområde 8. Kart: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

5.2.8 Område 8

Område 8 går fra det vestligste sjaktede jorde fra sjakteområde 2, og østover til
plangrensens ende. Som sagt var det opprinnelig planlagt å sjakte på et lite jorde sør for
dagens, E39 øst for tilhørende gårdsbruk på eiendommen. Da dette medførte logistiske
problemer med tanke på lavspent ledninger, og eventuelle skader på smal traktorvei og
skog ble det besluttet å heller grave manuelle prøvestikk.
Prøvestikk 1 til 4 ble gravd på et lite platå langs traktorvei til jordet. Under torven var det
et lag med ca. 10 cm fin lys grå sandsilt etterfulgt av steril undergrunn. Ingen funn ble
gjort her.
Prøvestikkingen (5-9) fortsatte på åkerflekken lengre øst. I prøvestikk 5 og 6 dukket det
opp litt kull i et lag med grå sandsilt på ca. 5 etterfulgt av 25 med cm oransjebrun sandsilt
spettet med mørke flekker. Dette ble etter nærmere undersøkelse vurdert å være striper
med myrutfall eller brente røtter, ikke kulturlag. Resten av prøvestikkene (7-9) inneholdt
ikke kull, og bestod av en rødbrun grus under matjordslaget, mest sannsynlig påfylte
masser.
I tillegg ble det satt noen ekstra prøvestikk (10-11) et stykke øst for jordet uten funn.
Området øst for dette bestod av dyp myr og ulent terreng. Til slutt ble det satt et par
prøvestikk (12-13) helt i østlige del av traséen, like ved elven Søo, bare for å sjekke
undergrunnen. Alle prøvestikk var uten funn.
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5.3 Kullmiler

Langs øst-vestgående E39 ble det funnet 4 nedsenkninger med tydelige voller. Disse ble
snittet og vurdert til å være kullmiler, eventuelt reismiler, som sannsynligvis stammer fra
etter-reformatorisk tid. Det dukket opp betydelige mengder kull ved snitting av samtlige
kullmiler. Det ble tatt flere kullprøver, men ettersom de regnes som moderne vil de ikke
prioriteres for C-14 datering.

Kullmilene var sirkulære, alt fra 1 til 2 meter høye. Den største var omtrent 9 meter i
diameter, mens den minste var på ca. 6 meter. Alle med en forsenkning i midten, og flere
av dem hadde en tydelig ledesjakt ut fra midten av strukturen som kan ha fungert som
luftekanal. Det må nevnes at innmålingene kanskje ikke er helt nøyaktige som følge av
begrenset dekning og dårlig vær.
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5.4 Funn og resultat
5.4.1 Kokegropslokalitet «Vinjefjordsveien 1», Askeladden ID 283699-0

Figur 23: Bunn av kokegrop i sjakt 5 sett i plan. Foto: Helene Blyverket/Trøndelag fylke.

Ovalformet kokegrop under 30 cm med matjord. Ca. 90 x 60 cm stor i plan. Sjaktens
undergrunn bestod av en oransjebrun grusholdig sand, nærsom den sørvestlige delen av
sjakten hvor det fortsatt lå et tynt lag med lys grå sandsilt. Inneholdt større biter av kull,
men ingen synlige større/skjørbrente stein. Mest sannsynlig bunn av en kokegrop hvor
resten av kokegropen er pløyd vekk som følge av gårdsdrift gjennom årene.
Da dette var eneste struktur som dukket opp under sjaktingen på dette jordet ble det
besluttet å snitte kokegropen. I snitt var kokegropen 6 cm dyp. Mye større kullbiter spredt i
laget. Det ble tatt kullprøve fra både plan og bunn. Prøven fra bunn ble sendt inn til C-14datering. Dateringsresultatet viser at kokegropen stammer fra tidlig
middelalder/høymiddelalder (AD 1120 - 1222 (69.3%). Dette er en ganske sen datering for
en kokegrop, men ikke usannsynlig. Kokegroper har vært i bruk gjennom hele
middelalderen, og trolig et godt stykke inn i nyere tid, men mindre vanlig.
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Figur 24: Snittet bunn av kokegrop i sjakt 5. Foto: Helene Blyverket/Trøndelag fylkeskommune.

Bilde av sjaktens profil ble avglemt, men kan antydes i Fig. 24. med snitt av kokegrop.

5.4.1.1.1.1.1.1.1

Stratigrafi

Profilbeskrivelse av funnførende sjakt 5 med snitt av kokegrop, område 1:
1. 30 cm matjord.
2. 6 cm tykk bunn av kokegrop etter snitt. Lys grå sandsilt på samme nivå og tykkelse
i sørvestlige del av sjakt.
3. Oransjebrun grusholdig sand i undergrunnen.
Det kan heller ikke utelukkes flere kokegroper på jordet. Vi kan ha vært uheldig å ikke
truffet på flere i sjaktene, alternativ kan resten ha blitt pløyd vekk. Bosetningssporene (ID
1777642) like ved Fjelnset gård registrert i 2014, hvor det blant annet dukket opp 11
kokegroper og 17 nedgravninger, antyder mye aktivitet i området over en lengre periode.
En av nedgravningene ble datert til romertid (AD 255-300, 315-405), mens funn av brent
never ga en datering til sen middelalder (AD 1440-1520, 1575-1630).
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5.4.2 Steinalderlokalitet «Vinjefjordsveien 2», Askeladden ID 283696-0

Figur 25: Oversiktskart over lok. «Vinjefjordsveien 2», ID 283696-0, med sikringssone og
funnspredning. Tall markerer prøvestikk nummer. Kart: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

5.4.2.1.1.1.1.1.1

Beskrivelse av lokalitet og landskap

Lokaliteten ligger ca. 50-55 moh., på en flate som heller svakt mot nordvest, ca. 25 meter
sør fra Vinjefjordsveien. Platået er i dag bevokst med plantede grantrær, og tuer.
Landskapet rundt preges av bratte kanter mot vest og nordvest ned til ett bekkeløp. Mot
sør stiger terrenget gradvis.
Når havnivået har stått på 40-50 meter har lokaliteten vært strandnær, og hatt ett naturlig
havneområde på vestlige side, godt egnet til å legge til og trekke opp båter. Lokaliteten har
også hatt god utsikt over det som i dag er Vinjefjorden, og eventuell trafikk gjennom
sundet.
Strandlinjedateringen (Se fig. 3) antyder en datering til tidlig mesolittisk tid. Det ble ikke
funnet tydelige diagnostiske funn, bare flintavslag.
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Figur 26: Flate med funn av flint. Tatt mot sørvest. Foto: Reidar Øiangen/Trøndelag fylkeskommune.

5.4.2.1.1.1.1.1.2

Funn

Til sammen ble det gjort 11 funn i 6 prøvestikk (8, 9, 11, 20, 23 og 33) på lokaliteten (Se
vedlegg 8.11).
Flint
Makroavslag - 1
Medioavslag - 5
Mikroavslag – 5
To av flintavslagene i prøvestikk 9 ser ut til å være skjørbrente som følge av
varmebehandling. Flintavslaget fra prøvestikk 33 har fortsatt cortex på ene siden.
Hovedparten av dem ser ut til å være av stamme type flint, dvs. en finkornet grå flint.
Ingen av dem viser antydning til bruksspor.

5.4.2.1.1.1.1.1.3

Stratigrafi

Alle funnførende prøvestikk på flaten viste stort sett samme stratigrafisk laginndeling, dvs.
med gråhvit grus/sand under torvlaget.
Profilbeskrivelse av funnførende prøvestikk 8, område 1:
1. 15 cm torv.
2. 10 cm gråhvit sandgrus (funnførende).
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Figur 27: Prøvestikk 8. Foto: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

Profilbeskrivelse av funnførende prøvestikk 9, område 1:
1. 15 cm torv.
2. 5 cm sandgrus med mye grov stein (funnførende).

Figur 28: Profil, prøvestikk 9. Foto: Andreas Alsaker/Trøndelag fylkeskommune.
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Figur 29: Prøvestikk 9. Foto: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

Profilbeskrivelse av funnførende prøvestikk 11, område 1:
1. 10 cm torv.
2. 10 cm gråhvit grussand med forvitrede steiner (funnførende).

Figur 30: Prøvestikk 11. Foto: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

Profilbeskrivelse av funnførende prøvestikk 20, område 1:
1. 15 cm torv.
2. 5 cm grå sandgrus (funnførende).
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Figur 31: Prøvestikk 20. Foto: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

Profilbeskrivelse av funnførende prøvestikk 23, område 1:
1. 15 cm torv.
2. 5 cm gråhvit sandgrus med kantede steiner (funnførende).

Figur 32: Prøvestikk 23. Foto: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

Profilbeskrivelse av funnførende prøvestikk 33, område 1:
1. 15 cm torv.
2. 10 cm hvit sandgrus med steiner over mørk brun kompakt grus (funnførende).
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Figur 33: Profil, prøvestikk 33. Foto: Reidar Øiangen/Trøndelag fylkeskommune.

Figur 34: Prøvestikk 33. Foto: Thomas Lund/Trøndelag fylkeskommune.

5.4.2.1.1.1.1.1.4

Avgrensing

Tett vegetasjon gjorde det utfordrende å grave prøvestikk enkelte steder, spesielt mot den
sørlige delen av lokaliteten hvor terrenget var nokså ulent. Av den grunn ble ikke den
sørvestlige delen av lokaliteten avgrenset like godt med prøvestikk, men har likevel en grei
naturlig avgrensning mot bergkanten ned mot bekkeløpet.
Helt sør dukket det opp ett avslag med cortex på motsatt side av funnkonsentrasjonen. Det
ble satt flere prøvestikk rundt uten funn. Selv om dette funnet ligger et stykke fra resten
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anser vi det som en del av lokaliteten. Vi må nesten gå ut ifra at hele flaten har vært i bruk
selv om funnkonsentrasjonen ligger mot nordlige delen av lokaliteten. Prøvestikkene og
overgangen til et mer ulent/høyere terreng gir en god avgrensing i sørlig retning.
Mot nord/nordvest blir lokaliteten naturlig avgrenset av bergkanten. Det kan spekuleres om
lokaliteten opprinnelig har strukket seg lengre nord/nordvest. Ras eller erosjon som følge
av store nedbørsmengder eller flommende elveløp kan ha redusert platåets areal. Dette er
imidlertid vanskelig å konstatere fra dagens lokalitetsutstrekning. I nordøstlig/østlig retning
avgrenses lokaliteten med negative prøvestikk.
Avgrensningen mot øst er imidlertid litt mer usikker da det egentlig ikke foreligger en
naturlig avgrensing. Negative prøvestikk danner riktignok en grei avgrensning i denne
retningen, men utelukker ikke at lokaliteten kan strekke seg videre mot Vinjefjordsveien.
Med hensyn på prosjektets omfang og tidsskjema kunne vi ikke bruke mer tid på
avgrensning. Til tross for det danner prøvestikkene et godt bilde av lokalitetens utstrekning.

6 KONKLUSJON
Ved denne arkeologiske registreringen ble det påvist to automatisk fredete kulturminner og
ett løsfunn i form av et flintavslag innenfor det berørte området. Det ble sendt inn en prøve
til C-14 datering av kokegrop med id 283699.
•
•
•

Askeladden ID 283699: Kokegropslokalitet med funn av bunn av en kokegrop.
Kullprøve fra bunn av kokegropen C-14 daterer den til AD 1120 - 1222 (69.3%),
tidlig middelalder/høymiddelalder.
Askeladden ID 283696: Bosetningsspor fra steinalderen.
Askeladden ID284271: ett flintavslag lagt inn som løsfunn.

Thomas Lund, arkeolog
Trøndelag fylkeskommune
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8 VEDLEGG
8.1 Sjakter – Område 1
SJAKT

PROFIL

UNDERGRUNN

PÅVISNING

AREAL
(m2)

1

30-50 cm myrblandet
matjord med varierende
tykkelse ned til
undergrunn.

Gråbrun grusholdig sand
med spotter av myr og en
del røtter i sørøstlige del. En
veide/drenering midt i
sjakten. treverk og større
stein i nordvestlige del av
sjakt. Relativt ferske kutt i
treverk.

Nei

58,06

2

40-50 cm myrblandet
matjord med varierende
dybde. ren myrlag i
enkelte partier på ca.
20 cm.

Gråbrun grusholdig sand,
hvorav enkelte partier ligger
dypere, dekket av
myrholdig matjord. Mye
røtter og en veide /
drenering midt i sjakten.

Nei

40,62

3

30-40 cm siltholdig
matjord med varierende
dybde, tykkest mot
vest.

Mørk brun grusholdig grus
blandet med myr i vest,
deretter skille mot rødbrun
grusholdig sand ca. midt i
sjakten. her går også
dreneringsgrøft.

Nei

52,54

4

35-50 cm siltholdig
matjord med varierende
dybde.

I vestlige del består
undergrunnen av en fin lys
grå sandsilt, og en
drenering i enden. Østover
blir undergrunnen noe
mørkere brun blandet med
rødbrun grusholdig sand. 2
dreneringsgrøfter i
nordøstlige ende orienter
NØ.

Nei

140,90

5

25 cm siltholdig
matjord.

Oransjebrun grusholdig
sand i hele sjakten nærsom
sørvestlige ende hvor
undergrunnen bestod av lys
grå sandsilt. Bunn av
kokegrop funnet i
sørvestlige del av sjakt.
kullprøve tatt.

Nei

116,87

6

30 cm siltholdig
matjord.

Lys grå siltholdig sand
spettet med matjord.

Nei

50,68
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7

30 cm siltholdig
matjord, 10 cm
mørkere brun
grusholdig sand. denne
mørkere sanden er
mest fremtredende mot
nordøst. her ble det
ikke gravd like dypt
som mot sørvest i et
forsøk å fange opp
strukturer. her dukket
det opp to partier med
nesten svart.

Lys grå siltholdig sand
spettet med mørk brun
grusholdig sand.

Nei

98,74

8

20 cm siltholdig
matjord.

Brungrå sandsilt med
spetter av lysere grå
siltholdig sand. trolig
omrotet av plog ettersom
matjordslaget er tynt. I
nordlige ende er
undergrunnen tilnærmet
svart/mørk brun, men kan
ikke minne som et
kulturlag. Ingen kull, men
litt feit. Lintjærn?

Nei

124,35

9

20-30 cm siltholdig
matjord.

Undergrunnen veldig
varierende. Tyder på mye
omroting fra plog og
graving for vannledning til
hus. Hovedsakelig brungrå
sandsilt, men i enkelte
områder dekket av et lag
med mørk brun sandsilt
med varierende tykkelse.
Kan minne om kulturlag,
men uten kull.

Nei

100,59

10

20 - 30 cm siltholdig
matjord.

Gråbrun sandsilt blandet
med matjord. Mindre
steinansamling mot vestlige
del av sjakt. trolig
fyllmasser for å stabilisere
vått område. Varierende
dybde på matjordslaget mot
øst.

Nei

46,84

11

20-100 cm matjord
blandet med myr og
varierende tykkelse. to
dreneringsrør av plast
grav igjennom mot øst.

Gråbrun grusholdig sand
spettet med myrblandet
matjord, hvorav flere steder
laget ligger tynt over berg.
Funn av flint i overflaten av
undergrunn. Regnes som

Ja

145,28
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løsfunn etter prøvestikk i
sjakt.
12

40 cm myrblandet
matjord, 70 cm myr

Lys grå leire.

Nei

30,29

13

40 cm myrblandet
matjord, 60 cm myr.

Stoppet pga. drens.

Nei

10,22

14

30 cm siltholdig
matjord.

Lys grå sandsilt spettet med
oransjebrune flekker.

Nei

44,45

15

40 cm siltholdig
matjord.

Gråbrun sandsilt med
spetter av oransjebrune
flekker.

Nei

55,82

16

20 cm siltholdig
matjord, 20 cm
oransjebrun grusholdig
sand, trolig påfylte
masser.

Oransjebrun sandsilt med
store steiner, trolig påfylte
masser.

Nei

23,63

17

10 cm matjord.

Oransjebrun sandsilt med
store steiner, trolig påfylte
masser.

Nei

11,56

18

10 cm siltholdig
matjord, 50 cm
oransjebrun grusholdig
sand, trolig påfylte
masser.

Oransjebrun sandsilt med
store steiner, trolig påfylte
masser.

Nei

10,64

8.2 Sjakter – Område 2
SJAKT

PROFIL

UNDERGRUNN

PÅVISNING

AREAL
(m2)

1

25 cm myrblandet matjord
med mye røtter, 10 cm
gråbrun omrotet sandsilt.
Trolig i forbindelse med
strømmast?

Gråbrun sandsilt
blandet med myr og
matjord. Varierende
dybde på undergrunn.

Nei

36,49

2

25 cm myrblandet matjord
med mye røtter, 25 cm myr,
10 cm gråbrun sandsilt med
spetter av kull. En mørk
stripe i sjaktprofil som kan
ligne på bunn av kokegrop,
men er for langt ned i
undergrunnen. ingen store

Gråbrun sandsilt med
flekker av brune
morenegrunn.

Nei

28,13
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kullbiter. Trolig brent rot. KP
tas for sikkerhets skyld.
3

25 cm myrblandet matjord
med mye røtter, 25 cm myr,
10 cm gråbrun sandsilt.

Gråbrun sandsilt med
flekker av brun
morenegrunn.

Nei

32,85

4

20 cm myrblandet matjord,
120 cm myr.

Oransjebrun sandsilt

Nei

37,21

5

Lengst mot nord er det 2030 cm med matjord, deretter
undergrunn. I sørøstlige
ende skifter det brått over til
tykk myrlag med maks
dybde på 170 cm.

Gråbrun sandsilt med
store steiner i nordlige
del. Gråbrun
grusholdig sand med
store steiner i sørøst
under myr.

Nei

127,86

6

20 cm matjord, 180 cm myr.

Kom ikke ned til
undergrunnen.

Nei

11,87

7

Varierende dybde ned til
undergrunn. Mot øst er det
30 cm siltholdig matjord, 25
cm gråbrun sandsilt. i vest
30 cm myrblandet matjord,
140 cm myr.

Grå sandsilt.

Nei

57,58

8

Myr. Avbrutt pga. grøft og
plangrense.

Nei

12,09

9

20 cm matjord, 50 cm myr.

Gråbrun grusholdig
sand.

Nei

45,88

10

20 cm matjord, 5 cm lys grå
grus, 180 cm myr.

Gråbrun grusholdig
sand med store
steiner.

Nei

15,90

11

20 cm matjord, 160 cm myr
med mye røtter og
trestammer.

Gråbrun grusholdig
sand med store
steiner.

Nei

31,56

12

25 cm matjord, 170 cm myr
med mye røtter og
trestammer.

Gråbrun grusholdig
sand.

Nei

58,46

13

20 cm matjord, 180 cm myr
med mye røtter og
trestammer.

Gråbrun grusholdig
sand og røtter.

Nei

22,88

14

+/- 30 cm matjord, mye stor
stein helt opp i overflaten.

Brun sandholdig grus
og stein.

Nei

35,15
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15

+/- 30 cm matjord, mye stor
stein helt opp i overflaten
mot SØ. Mindre store stein
mot NV.

Gråbrun sandholdig
grus

Nei

81,92

16

Ca. 10 cm matjord med mye
stein.

Gråbrun grusholdig
sand og mye stein.

Nei

30,70

17

15-30 cm matjord.

Gråbrun grusholdig
sand, noe storstein
lengst Ø og V. Finere
sand sentralt i sjakt

Nei

78,05

18

Ca. 25 cm matjord.

Gråbrun grusholdig
sand, noe stein og to
store steinblokker.

Nei

25,87

19

30 cm matjord.

Gravde dypt hull mot
NV, det flommet det
inn mye vann. Opp
mot 2,5 meter påfylte
masser. Fant asfalt på
ca. 1,5 meter.

Nei

118,48

20

30 cm matjord.

Omrotede/påfylte
masser. Kikkhull.

Nei

10,27

21

30 cm matjord.

Trolig omrotede
masser, stein sand, silt
mye tre.

Nei

11,33

22

15 cm matjord, 110 cm
påfylte masser av diverse
grus, sand, og leire.

Påfylte masser av
grusholdig sand og
leire. Noe vanntilsig.

Nei

13,12

23

15 cm matjord.

Påførte masser av
stein, sand og silt

Nei

12,32

24

12 cm matjord ca. 15 cm
brun silt

Gråbeige silt, noen
steder sandholdig grus

Nei

38,63

25

20 cm brunsvart matjord 20
cm gråbeige leirholdig silt.

Gråbeige leirholdig silt

Nei

52,85

26

20 cm brunsvart matjord,
glir over i 30 cm brunsvart
torvjord, 15 cm gråbeige
leirholdig silt.

Gråbeige leirholdig silt.
Lengst NØ sand og
grus.

Nei

60,89
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27

20 cm mørk gråbrun
matjord, 20 cm lys gråbrun
silt.

Gråbeige/grå leirholdig
silt, noen lommer med
grusholdig sand og
stein.

Nei

39,49

28

20 cm matjord, mulig
omrotede masser av silt,
torv og sand. Grunnet
nærhet til vei?

Grusholdig sand og silt.

Nei

14,57

29

20 cm matjord, 30 cm silt, 5
cm sand.

Grusholdig sand og silt.

Nei

56,97

30

20 cm matjord.

Brun sandholdig grus
og mye store stein.

Nei

26,23

31

20 cm matjord, 10 cm brun
siltholdig sand, 5 cm grå
siltholdig sand.

Grå siltholdig sand og
grus, mye stor stein og
småstein.

Nei

39,40

32

20 cm matjord, 20-30 cm
grå silt.

Sandholdig grus

Nei

45,54

33

20 cm matjord, 20-30 cm
grå silt.

Silt, store stein og
sand.

Nei

78,32

34

20 cm matjord, 20-30 cm
grå silt.

Silt, store stein og
sand.

Nei

72,68

35

20 cm matjord, 20-30 cm
grå silt.

Silt, store stein og
sand.

Nei

11,97

8.3 Prøvestikk – Område 1
Ps.nr

Status

Mål
(cm)

Dybde
(cm)

Soldestatus

Beskrivelse profil

1

Negativ

40x40

30

Tørrsoldet

10 cm torv, 20 cm grov grus over
berg.

2

Negativ

40x40

5

Tørrsoldet

5 cm torv. Berg i bunnen.

3

Negativ

35x30

40

Tørrsoldet

5 cm tov, 35 cm grå våt silt over
berg.

4

Negativ

20x20

5

Tørrsoldet

5 cm torv deretter fin grå silt.
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5

Negativ

15x20

50

Tørrsoldet

20 cm torv etterfulgt av 30 cm fin,
grå silt. Denne var vannholdig.

6

Negativ

50x45

50

Tørrsoldet

30 cm torv, 20 cm grov grå grus.

7

Negativ

50x50

50

Tørrsoldet

30 cm tov, 20 cm grov grå grus.

100

Negativ

40x40

30

Vannsoldet

15 cm matjord, 10 cm gråbrun
grusholdig jord(matjord), 5 cm grå
grus.

101

Negativ

30x30

35

Tørrsoldet

25 cm siltholdig matjord, deretter
berg.

102

Negativ

30x30

25

Tørrsoldet

25 cm siltholdig matjord, deretter
berg.

103

Negativ

30x30

40

Tørrsoldet

20 cm siltholdig matjord, 20 cm
mørk brun silthodig sand blandet
med matjord.

104

Negativ

35x40

45

Vannsoldet

Sjakt 2, 13 cm grus, myrtorv
under.

105

Negativ

40x40

15

Vannsoldet

15 cm grus. Prøvestikk i sjakt 11,
grunnet flintfunn i overflaten.

8.4 Prøvestikk – Område 2
Ps.nr

Status

Mål
(cm)

Dybde
(cm)

Soldestatus

Beskrivelse profil

1

Negativ

40x30

25

Ikke soldet

15 cm torv, 10 cm grå silt over
berg.

2

Negativ

30x50

50

Tørrsoldet

50 cm torv med mye røtter, litt
grusete i bunn, over berg.
Oversvømmes fort.

3

Negativ

40x40

50

Tørrsoldet

45 cm torv, 5 cm grus over
flakende berg.

4

Negativ

30x40

32

Tørrsoldet

26 cm torv, 6 cm grå sand og
grus.
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8.5 Prøvestikk – Område 3
Ps.nr

Status

Mål
(cm)

Dybde
(cm)

Soldestatus

Funnbeskrivelse

1

Negativ

50x40

30

Vannsoldet

5 cm torv, 25
cm stein og grov
grus

2

Negativ

50x50

50

Tørrsoldet

20 cm torv, 30
cm grå silt

3

Negativ

50x30

30

Tørrsoldet

10 cm torv, 20
cm grovsteinet
grus, mye røtter

4

Negativ

40x40

30

Tørrsoldet

15 cm torv, 15
cm grov grus

5

Negativ

40x40

15

Tørrsoldet

5 cm torv, 10
cm grov grus

6

Negativ

40x40

15

Tørrsoldet

5 cm torv, 10
cm grov grus

7

Negativ

45x40

20

Vannsoldet

10 cm torv, 10
cm lys grå
grovsteinet grus

8

Positiv

50x50

25

Vannsoldet

2 flintbiter, trolig
naturlig.

15 cm torv, 10
cm gråhvit
sandgrus.

9

Negativ

40x40

20

Vannsoldet

Flintavslag.

15 cm torv, 5
cm funnførende
sandgrus med
mye grov stein.

10

Beskrivelse
profil

(Hoppet over
PS. nr.)

11

Negativ

40x40

20

Vannsoldet

12

Negativ

40x40

30

Vannsoldet
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10 cm torv, 10
cm funnførende
gråhvit grussand
med forvitrede
steiner i.
15 cm torv, 15
cm lys sandgrus
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med forvitrede
steiner.
13

Negativ

40x40

40

Vannsoldet

20 cm torv, 20
cm rødlig grus
med grove
kantede steiner.

14

Negativ

40x35

20

Vannsoldet

15 cm torv
deretter 5cm
grov grus.

15

Negativ

45x40

30

Vannsoldet

15 cm torv, 15
cm gråhvit
grussand.

16

Negativ

50x50

20

Vannsoldet

17cm torv
deretter lys,
grov grus.

17

Negativ

40x40

20

Vannsoldet

15 cm torv, 5
cm gråhvit
sandgrus.

18

Negativ

50x50

22

Vannsoldet

21 cm torv med
flere store
røtter.

19

Negativ

30x25

30

Vannsoldet

20 cm torv, 10
cm gråhvit
sandgrus.

20

Positiv

50x52

30

Vannsoldet

21

Negativ

45x50

30

Vannsoldet

15 cm torv, 15
cm gråhvit
sandgrus.

22

Negativ

50x50

15

Vannsoldet

14 cm torv
deretter 1cm
grå, grov grus.

23

Positiv

40x40

20

Vannsoldet
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Flintavslag

1 mikroavslag av
flint.

15 cm torv, 5
cm grå
sandgrus.

15 cm torv, 5
cm funnførende
gråhvit sandgrus
med kantete
steiner i.

46/55

24

Negativ

50x50

20

Vannsoldet

19 cm torv,
deretter 1 cm
grov lys grus.

25

Negativ

40x35

20

Vannsoldet

15 cm torv, 5
cm gråhvit
grussand.

26

Negativ

50x50

20

Vannsoldet

19 cm torv,
deretter 1 cm
lys grus.

27

Negativ

40x50

25

Vannsoldet

30 cm torv, 5
cm gråhvit
grussand med
mye stein.

28

Negativ

35x50

15

Vannsoldet

14 cm torv,
deretter 1 cm
grov grus.

29

Negativ

30x50

13

Vannsoldet

12 cm torv med
mye røtter, 1
cm grus.

30

Negativ

40x40

20

Vannsoldet

15 cm torv, 5
cm gråhvit
sandgrus.

31

Negativ

35x35

25

Vannsoldet

15 cm torv, 5
cm gråhvit grus.

32

Negativ

30x50

22

Vannsoldet

23 cm torv,
deretter 1 cm
grus.

33

Positiv

35x40

25

Vannsoldet

34

Negativ

50x40

23

Vannsoldet

20 cm torv og
røter, deretter
lys grå grus.

35

Negativ

50x40

22

Vannsoldet

20 cm torv og
røtter, deretter
lys grå grus.
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15 cm torv, 10
cm funnførende
hvit sandgrus
med steiner
over mørk brun
kompakt grus.
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36

Negativ

40x50

30

Vannsoldet

15 cm torv, 15
cm gråhvit
sandgrus.

37

Negativ

50x35

32

Vannsoldet

10 cm torv,
etterfulgt av 20
cm kull og delvis
brent treverket.
2 cm grå grus.

38

(Hoppet over
PS. nr.)

39

Negativ

30x30

23

Vannsoldet

23 torv, 3 cm
lys grov grus.

40

Negativ

40x40

20

Vannsoldet

15 cm torv, 5
cm i bunnen.

41

Negativ

60x50

20

Vannsoldet

20 torv. Grus
helt i bunnen.

42

Negativ

40x40

20

Vannsoldet

15 cm torv, 5
cm gråhvit
sandgrus.

43

Negativ

40x40

30

Vannsoldet

25 cm torv, 5
cm gråhvit grus.

8.6 Prøvestikk – Område 4
Ps.nr

Status

Mål
(cm)

Dybde
(cm)

Soldestatus

Beskrivelse profil

1

Negativ

35x40

52

Tørrsoldet

45 cm torv og 5 cm grov grus.

2

Negativ

50x40

25

Tørrsoldet

15 cm torv, 10 cm grå sandgrus.

3

Negativ

60x40

20

Tørrsoldet

10 cm torv, 10 cm gråhvit
grussand

4

Negativ

50x30

30

Tørrsoldet

20 cm torv, 10 cm grålys grov
sand

5

Negativ

40x40

30

Tørrsoldet

20 cm torv, 10 cm grå sandgrus.

6

Negativ

40x40

33

Tørrsoldet

15 cm torv, 15 cm grå grov grus.
I bunnen lysebrun torv.
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7

Negativ

40x40

15

Tørrsoldet

10 cm torv, 5 cm gråhvit grus.

8

Negativ

35x35

25

Tørrsoldet

18 cm torv, deretter 4 cm
lysegrå sand.

9

Negativ

35x40

20

Tørrsoldet

10 cm torv, 10 cm gråhvit sand
med litt grus.

10 Negativ

50x50

23

Tørrsoldet

21 cm torv, deretter 2 cm lys
sand.

11 Negativ

40x40

20

Tørrsoldet

10 cm torv, 10 cm gråhvit grus.

12 Negativ

35x35

23

Tørrsoldet

19 cm torv, deretter 3 cm
lysegrå sand.

13 Negativ

40x40

20

Tørrsoldet

10 cm torv, 10 sandgrus.

14 Negativ

50x50

20

Tørrsoldet

15 cm torv, 5 cm sand.

15 Negativ

40x40

25

Tørrsoldet

10 cm torv, 15 cm gråhvit
sandgrus.

16 Negativ

40x40

23

Tørrsoldet

20 cm torv, 3 cm grov gråhvit
sand.

17 Negativ

40x40

20

Tørrsoldet

10 cm torv, 10 cm grå sand og
grus.

18 Negativ

40x40

20

Tørrsoldet

15 cm torv og røtter, deretter lys
grus.

19 Negativ

40x40

20

Tørrsoldet

10 cm torv, 10 cm grov lys sand.

8.7 Prøvestikk – Område 5
Ps.nr

Status

Mål
(cm)

Dybde
(cm)

Soldestatus

Beskrivelse profil

1

Negativ

40x40

45

Tørrsoldet

30 cm torv, 15 cm hvit
fin sand.

2

Negativ

35x30

32

Tørrsoldet

15 cm lys torv, 10 cm
mørk torv, 2 cm lys fin
sand.

3

Negativ

40x40

40

Tørrsoldet

35 cm torv, 5 cm fin
lys sand.
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4

Negativ

35x30

50

Tørrsoldet

45 cm torv, 5 cm fin
sand.

5

Negativ

40x40

30

Tørrsoldet

10 cm torv, 20 cm løs
lys sand og grus.

6

Negativ

30x30

10

Tørrsoldet

5 cm torv, 5 cm grus.

8.8 Prøvestikk – Område 6
Ps.nr

Status

Mål
(cm)

Dybde
(cm)

Soldestatus

Beskrivelse profil

1

Negativ

40x40

25

Tørrsoldet

10 cm torv, 15 cm lys
grå sandsilt.

2

Negativ

35x35

30

Tørrsoldet

20 cm torv, 10 cm lys
grå sandsilt, deretter
berg.

3

Negativ

40x40

35

Vannsoldet

25 cm torv med mye
røtter, 10 cm gråhvit
sandgrus.

4

Negativ

30x30

30

Tørrsoldet

15 cm torv, 15 cm lys
grå sandsilt, deretter
berg.

5

Negativ

40x40

30

Tørrsoldet

20 cm torv, 10 cm
gråhvit sandilt med
noe grus.

8.9 Prøvestikk – Område 7
Ps.nr

Status

Mål
(cm)

Dybde
(cm)

Soldestatus

Beskrivelse profil

1

Negativ

35x35

35

Tørrsoldet

15 cm torv, 15 cm lys
grå sandsilt, deretter
steril undergrunn.

2

Negativ

40x40

20

Tørrsoldet

10 cm torv, 10 cm fin
gråhvit sandsilt.
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3

Negativ

30x30

25

Tørrsoldet

10 cm torv, 10 cm lys
grå sandsilt, 5 cm
gråbrun undergrunn.

4

Negativ

40x40

20

Tørrsoldet

10 cm torv, 10 cm
gråhvit sand.

5

Negativ

40x40

20

Tørrsoldet

10 cm torv, 10 cm
gråhvit sandsilt.

6

Negativ

40x40

20

Tørrsoldet

10 cm torv, 10 cm
gråhvit sandsilt.

8.10 Prøvestikk – Område 8
Ps.nr

Status

Mål
(cm)

Dybde
(cm)

Soldestatus

Beskrivelse profil

1

Negativ

30x30

40

Tørrsoldet

10 cm torv, 10 cm lys grå sandsilt,
20 cm mørk brun sandsilt, deretter
steril undegrunn.

2

Negativ

40x40

30

Tørrsoldet

10 cm torv, 10 cm lys grå sandsilt,
10 cm mørk brun sandsilt, deretter
steril undergrunn.

3

Negativ

30x30

30

Tørrsoldet

15 cm torv, 10 cm lys grå sandsilt,
5 cm mørk brun sandsilt, deretter
steril undergrunn.

4

Negativ

30x30

40

Tørrsoldet

20 cm torv, 10 cm lys grå sandsilt,
10 cm mørk brun sandsilt, deretter
steril undergrunn.

5

Negativ

50x50

50

Tørrsoldet

20 cm matjord, 5 cm lys grå sandsilt
med litt kull, 25 cm oransjebrun
sandsilt med spetter av mørke
flekker/striper som trolig er
myrutfall eller brente røtter.

6

Negativ

50x50

50

Tørrsoldet

20 cm matjord, 10 cm lys grå
sandsilt med litt kull, 5 cm mørk
brun stripe uten kull som trolig er
myrutfall, 20 cm oransjebrun
sandsilt.
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7

Negativ

40x40

40

Tørrsoldet

30 cm matjord, 3 cm tynn mørk
brun stripe uten kull, 7 cm kompakt
grå grus.

8

Negativ

40x40

30

Tørrsoldet

25 cm matjord, 5 cm kompakt
rødbrun grus, trolig påfylt/planert ut
her i fra.

9

Negativ

30x30

50

Tørrsoldet

50 cm matjord/lys brun sandsilt
med større. Påført/planert område.

10

Negativ

30x30

20

Tørrsoldet

10 cm torv, 10 cm lys grå sandsilt,
deretter berg.

11

Negativ

30x30

10

Tørrsoldet

Tykt lag med røtter deretter berg.

12

Negativ

30x40

20

Tørrsoldet

20 cm påført matjord, deretter
undergrunn.

13

Negativ

30x30

30

Tørrsoldet

20 m påført matjord, 10 cm lys brun
sandsilt, deretter undergrunn.

Rapport fra arkeologisk registrering

52/55

8.11 Dateringsrapport
8.11.1 Kokegroplokalitet «Vinjefjordsveien 1», Askeladden ID 283699
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