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1. Innledning 

Høsten 2016 gjennomførte Universitetsmuseet i Bergen en arkeologisk undersøkelse av 

Askeladden id 103292 på Leine i Herøy kommune, Møre og Romsdal, i forbindelse med en 

frigivningsgranskning knyttet til regulering av boligtomter. Lokaliteten ligger på gnr. 26 Leine 

Ytre. Prosjektnavnet er imidlertid Indre Leine. Denne «forvirringen» har sin bakgrunn i at 

dispensasjonen er knyttet til en større reguleringsplan kalt «Reguleringsplan for Indre 

Leine».  

Det ble avdekket tre separate felt der det i to av dem ble dokumentert fossile dyrkingslag 

som ga dateringer fra siste del av yngre steinalder, yngre bronsealder og førromersk 

jernalder. I det tredje feltet ble det avdekket et ildsted, én grøft og én kokegrop fra eldre 

jernalder.    

2. Undersøkelsens rammer 

2.1 Bakgrunn  

Bakgrunnen for undersøkelsen er en større reguleringsplan på deler av gnr. 25 og 26 (Leine, 

Indre og Ytre) i Herøy kommune. Reguleringsplanen skal legge til rette for bustadtomer og 

tilpassing av veistruktur osv. i deler av Leinebygda. Planen ble lagt ut til offentlig høring i 

2002. Av diverse årsaker ble arkeologisk registrering først utført i 2005. Det ble da påvist ti 

automatisk fredete kulturminner i planområdet. Møre og Romsdal fylkeskommune gikk til 

innsigelse til planen, og planarbeidet ble liggende i bero i flere år. I 2008 ble det meldt ny 

oppstart av planarbeidet. Reguleringsplanen var da justert i forhold til tidligere og var noe 

redusert i omfang. Bare tre av de registrerte kulturminnene lå nå innenfor planområdet. Et 

av de registrerte kulturminnene, Askeladden id. 103295, ble regulert til spesialområde vern. 

De to andre lokalitetene, Askeladden id. 103292 og 126440, ble gitt dispensasjon fra 

kulturminneloven med vilkår om utgraving. Reguleringsplanen ble vedtatt av 

kommunestyret i Herøy 25.04.13 med en felles vedtekt knyttet til de to dispenserte 

lokalitetene.  

Tiltakshaver B. Tarberg as har gjennom dialog med Riksantikvaren, fylkeskommunen og 

Universitetsmuseet i Bergen ytret ønske om å i første omgang få gjennomført undersøkelse 
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av id. 103292 da de har planer om å starte opp tiltak i område som berører denne 

lokaliteten. Planene omfatter imidlertid ikke område der id. 126440 ligger. For å 

gjennomføre en slik «splitting» av planen ble vedtektene i planen endret slik at det er 

separate vedtekter knyttet til de to områdene som id. 103292 og 126440 ligger i.   

 

2.2 Kronologisk rammeverk 

Dateringer i rapporten er oppgitt i 14C-år (ukalibrert bp) med kalibrert alder BC eller AD i 

parentes. Kalibrert alder er oppgitt med 2 sigma kalibrering dersom annet ikke er nevnt. Alle 

dateringene er gjort ved Beta Analytic i Miami, og dateringsrapport er lagt ved som vedlegg 

F. 

 

Periode 14C år BP Kal. År Hovedperiode 
Tidligmesolitikum 10000 - 9000 BP 9500 - 8200 f.Kr. 

Eldre steinalder Mellommesolitikum 9000 - 7500 BP 8200 - 6300 f.Kr. 
Senmesolitikum 7500 - 5200 BP 6300 - 4000 f.Kr. 
Tidligneolitikum 5200 - 4700 BP 4000 - 3500 f.Kr. 

Yngre steinalder Mellomneolitikum A 4700 - 4100 BP 3500 - 2700 f.Kr. 
Mellomneolitikum B 4100 - 3900 BP 2700 - 2350 f.Kr. 
Senneolitikum 3900 - 3400 BP  2350 - 1700 f.Kr. 
Eldre bronsealder 3400 - 2900 BP 1700 - 1100 f.Kr. Bronsealder Yngre bronsealder 2900 - 2430 BP 1100 - 500 f.Kr. 
Førromersk jernalder 2430 - 2010 BP 500 - Kr. f. 

Eldre jernalder Eldre romertid 2010 - 1650 BP Kr.f. - 150/160 e.Kr. 
Yngre romertid 150/160 - 400 e.Kr. 
Folkevandringstid 1650 - 1500/1510 BP 400 - 560/570 e.Kr. 
Merovingertid 1500/1510 - 1200 BP 560/570 - 800 e.Kr. Yngre jernalder Vikingtid 1200 - 970 BP 800 - 1030 e.Kr. 
Tidlig middelalder 

 
1030 - 1150 e.Kr. 

Middelalder Høy middelalder 1150 - 1350 e.Kr. 
Sen middelalder 1350 - 1537 e.Kr. 
Nyere tid  1537 e.Kr. - Nyere tid 
 

Tabell 1 Kronologisk oversikt over de arkeologiske periodene slik det er vanlig å bruke dem på Vestlandet (STA: 

Olsen 1992, Bergsvik 2002, SN/BA: Vandkilde mfl. 1996, JA: Solberg 2000) 
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2.3 Tidsrom og deltagere 

Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført fra 5. til 14. september 2016. 

Arbeidet ble utført av prosjektleder Trond Linge og feltleder Fredrik Solli. 

Den maskinelle flateavdekkingen ble utført av gravemaskinfører Kristoffer Tarberg fra B. 

Tarberg as.  

Etterarbeidet og rapportskrivingen er gjort av Fredrik Solli og Trond Linge.  

 

 

Figur 1- Kart over ytre søre Sunnmøre med Leine avmerka. 
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3. Kulturminner, registrering, landskap 

3.1 Tidligere funn og registrerte kulturminner fra området 

I samband med reguleringsplanarbeidet ble det gjennomført omfattende arkeologiske 

registreringer på Leine (Knutzen 2005). Det ble gjort flere funn, og disse ligg i dag i 

Askeladden som i alt ni lokaliteter (jf. figur 2). Nedenfor er en kort gjennomgang av disse 

med opplysninger fra askeladden.no. 

Id. 103292: Område med fossilt dyrkingslag datert til førromersk jernalder. Lokaliteten er 

gjenstand for undersøkelsen som denne rapporten omhandler. 

Id. 103293: bosetningsområde fra romertid og fossilt dyrkingslag. Det er påvist spor etter 

minst et hus, ildsteder og fossilt dyrkingslag. 

Id. 103295: fossilt dyrkingslag fra senneolitikum, to kokegroper og artefaktfunn fra 

førromersk jernalder og steinbrukende tid (asbestkeramikk og flintavslag).  

Id. 103296: bosetningsområde fra førromersk jernalder, fossilt dyrkingslag og artefaktfunn 

fra steinbrukende tid. Det er spor etter minst et hus samt flere ildsteder og kokegroper. 

Gjenstandsfunnene er asbestkeramikk, råasbest, flint og skifer.  

Id. 103297: gjenstandsfunn fra eldre og yngre steinalder. Funnene består av vannrullet flint 

og slipt skifer. 

Id. 126440: fossilt dyrkingslag fra eldre bronsealder med gjenstandsfunn fra steinbrukende 

tid og middelalder (flintavslag og bakstehelle).   

Id. 127369: fossilt dyrkingslag som ikke er datert. 

Id. 127370: artefaktfunn fra steinbrukende tid og bronsealder / førromersk jernalder. 

Funnene består av avslag av flint, kvartsitt og bergkrystall, samt kleber, asbestkeramikk og 

smieslagg. 

Id. 127387: funn av vannrullet flint, trolig fra eldre steinalder.  

I tillegg er Askeladden id. 118556 registrert nord for reguleringsplanområdet. Denne er 

registrert som en boplass fra stein- eller bronsealder basert på funn i fem prøvestikk.  
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I reguleringsplanen er id. 103295 regulert til vern. I tillegg til id. 103292 er det også gitt 

dispensasjon for id. 126440. Det er også stilt vilkår om utgraving av denne, men det er i 

skrivende stund ikke gjort vedtak etter § 10 i kulturminnelova for id. 126440. De andre 

lokalitetene ligger utenfor området som den vedtatte reguleringsplanen dekker.  

 

 

Figur 2 – Registrerte kulturminne på Leine (kilde:askeladden.no). Askeladden id. 103292 ligger relativt høyt i 
terrenget om lag midt på kartet.  
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3.2 Registreringen 

Registreringen av lokaliteten id 103292 ble utført av Møre og Romsdal Fylkeskommune i 

tidsrommene 12.09-21.10.2005 og 24.11.-26.11.2005 i forbindelsen med Herøy kommunes 

reguleringsplan for Indre Leine. Feltarbeidet ble utført av feltleder Trude Knutzen og 

feltassistent Geir Stormbringer, mens prosjektleder var fylkesarkeolog Øyunn Kleiva. 

Området ble registrert med en kombinasjon av prøvestikking og maskinell sjakting (Knutzen 

2005). Resultatet fra registreringen er summert opp i kapittel 3.1. 

 

Figur 3 Innsyn mot feltet fra sørvest. Avdekka område skimtes midt i bildet. 

 

3.3 Topografi og landskap 

Den undersøkte lokaliteten ligger ved Leinevik, som er en vid vestvendt vik på Leinøy i Herøy 

kommune på Sunnmøre.  Øyen befinner seg øst for øyene Bergsøy, Remøy, Nerlandsøy og 

Runde, noe som gir den et naturlig ly fra havet. Lokaliteten befinner seg på et område som 

ligger mellom fjellet i øst og viken i vest og består av relativ bratt innmark som i dag er 

omkranset av boligfelt. Marken har to terrasser, én omtrent midt i bakken og én på toppen 

av marken, som utgjør en flate med lite helling. 
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 Leine omkranses av fire fjelltopper der den høyeste, Leinehornet, er på i overkant av 350 

m.o.h. Innmarken innenfor reguleringsområdet strekker seg vel 45 m.o.h. på det høyeste, 

mens lokalitetens registrerte dyrkingslag ligger på mellom 30 og 40 m.o.h.    

 

4. Praktisk gjennomføring av utgravingsprosjektet 
 

4.1 Problemstilling og målsetting 

Indikasjonene og dateringene fra registreringen av lokalitet id 103292, samt de øvrige 

lokalitetene fra området, vitner om en jordbruksaktivitet på Leine som strekkers seg over 

lengre tid. Samlet sett er bosetnings- og jordbrukssporene på Leine omfattende. Den ene 

dateringen som ble analysert etter fylkeskommunen sin registrering gav førromersk 

jernalder. Det var likevel ventelig at området også kunne inneholde spor etter dyrking fra 

andre perioder. En viktig målsetning med undersøkelsen var derfor å prøve å fange opp og 

dokumentere et størst mulig utvalg av dyrkingsspor innenfor lokalitetens avgrensing.    

 En videre undersøkelse av området vil kunne gi en utvidet kunnskap om 

jordbruksaktiviteten på Leine og i Herøy kommune. Samtidig vil undersøkelsen gi data som 

kan fungere som et videre sammenligningsgrunnlag i et større geografisk perspektiv.  

 

4.2 Metode  

 

Dyrkningsundersøkelser 

Undersøkelsen ble gjennomført i en kombinasjon av maskinelt gravde sjakter og mindre 

felter. Hensikten med denne metoden er å kartlegge omfanget av dyrkingslagene slik de 

vises i sjaktprofilene, for å kunne anslå utstrekningen til den forhistoriske åkeren. I den 

sammenheng ble det fokusert på å rense frem profilene i kanten av de sjaktene og feltene 

som ble åpnet slik at dyrkingslagene kom frem i profilen. I tillegg avdekkes mindre felter ned 

til overgangen mellom torv/dyrkingslag og den sterile undergrunnen for å se etter 

forhistoriske ardspor og øvrige strukturer.  
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Maskinell flateavdekking 

Undersøkelsene ble gjennomført med maskinell flateavdekking, en metode som tar sikte på 

å påvise kulturspor under markoverflaten. Ved flateavdekking fjerner man overdekket av 

torv og dyrkingsjord/beitelag ved hjelp av en gravemaskin med pusseskuffe. Ved intensiv 

bruk av en jordbruksmark vil kulturminner under bakken bli forstyrret, omrotet eller ødelagt, 

men sporene etter forhistoriske nedgravinger vil ofte være bevart i den sterile 

undergrunnen. Slike spor kan være graver, stolpehull og grøfter tilhørende ulike typer 

huskonstruksjoner, avfallsgroper, ildstedsanlegg, kokegroper m.m. For å få fram disse 

strukturene i undergrunnen blir maskinen fulgt av arkeologer som finrenser området med 

krafse og graveskje.  

Små enkeltstrukturer blir snittet med graveskje, hvor det graves en «boks» ut fra strukturens 

midtpunkt for å synliggjøre formen på sidekantene og bunnen av nedgravningen. Groper og 

kokegroper blir formgravd ved å fjerne fyllmasse fra en halvdel, og større groper ved fjerning 

av to kvart-deler (sektorer). 

 

4.3 Dokumentasjon 

Det har blitt benyttet ulike dokumenteringsmetoder underveis i de arkeologiske 

undersøkelsene på lokaliteten. De tre avdekkede områdene har blitt målt inn ved hjelp av 

totalstasjon. Det samme har de påviste strukturene, seksjoner knyttet til 

dyrkingslagsprofilene samt uttaksstedene for vitenskapelige prøver. En del moderne element 

i feltene som grøfter og ledninger er også målt inn. 

Størst fokus har det vært på profilveggene i felt 1 og 2, da dokumentering av dyrkingslag har 

vært sentralt i undersøkelsene.  Først har profilene blitt tegnet for hånd og lagene beskrevet. 

Siden har profilene blitt fotografert for fotogrammetri, dette for et 3D supplement til 

profiltegningene.   

To 14C-prøver som ikke ble analysert i samband med etterarbeidet er ivaretatt ved 

Universitetsmuseet i Bergen under B17819. Det ble ikke gjort gjenstandsfunn ved 

undersøkelsen. 
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4.4 Utgravingens forløp 

 

Figur 4 Øvre del av lokaliteten før avdekking. Sett mot vest. 

 

Det ble i løpet av den første uka åpnet tre separate felt med gravmaskin. En 53 meter lang 

sjakt (felt 1) ble åpnet i nordøst-sørvest retning i markens fallretning. Sjaktens dybde varierte 

noe. Dypest var den i nord, mens dybden gradvis minket jo lenger sør den kom da terrenget 

ble brattere. Den ble imidlertid aldri dypere enn 1 meter.  

Felt 1 viste seg utfordrende å avdekke med maskin, i den forstand at undergrunnen var 

fuktig slik at gravmaskingrabben fort kunne skjære gjennom det bløte laget og dermed gå 

dypere enn ønsket, samtidig som det befant seg en del større stein i området. To relativt 

store moderne dreneringsgrøfter krysset sjaktens midtre parti.  

Mens hensikten med sjakten (Felt 1) var å dokumentere dyrkingslagets omfang i markens 

fallretning (Nordøst- sørvest) var meningen med Felt 2 å dokumentere dyrkingslaget i 

retning nordvest-sørøst, samtidig å avdekke et større areal for å se om her kunne være 

strukturer.   
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Felt 3 ble avdekket 7-8 meter sørøst for Felt 2. Her ble det funnet tre strukturer i form av én 

kokegrop, et ildsted og én grøft (Fig. 5). Et par problemer gjorde det vanskelig å avdekke mer 

enn det ble gjort. Det går en vannledning nordøst for lokaliteten, og grunnen var svært 

preget av en moderne grøft og påfyllinger av stein. Avdekkingen av Felt 3 ble derfor vurdert 

som tilstrekkelig med tanke på å fange opp et representativt antall strukturer. Omfanget av 

moderne inngrep her gjør det lite sannsynlig at her er bevart større sammenhenger mellom 

strukturer som hus eller liknende.   
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Figur 5 Oversikt over lokaliteten. Dyrkningslagsseksjonene er markert med rødt, førhistoriske strukturer på felt 
3 med blått og moderne grøfter og vannledninger i grønt.  
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Figur 6 Etter avdekking. Felt 1 nærmest. I bakgrunnen ser ein felt 2. Foto mot sør. 

 

5. Undersøkelsen 
Området de tre feltene ble avdekket i ble valgt ut i forhold til mikrotopografien, funn fra 

fylkeskommunens registrering og hvilke målsetning undersøkelsen hadde.  

Det ble først gravd en 53 meter lang sjakt i lokaliteten sin nordvestlige ende. Sjakta ble lagt i 

retning ØNØ mot VSV slik at den fulgte fallretningen til terrenget. Hensikten med dette var å 

tidlig få en oversikt over dyrkingslagene sin utbredelse i de ulike terrengnivåene. Denne 

sjakten vil her bli referert til som «Felt 1». «Felt 2» ble så åpnet på flaten / terrassen et lite 

stykke sør for midten av felt 1. Hensikten med dette var for det første å dokumentere 

dyrkingsavsetningenes utbredelse mot sør, og undersøke om det var bevarte strukturer i 

undergrunnen. Av hensyn til det siste ble felt 2 åpnet som et større felt. Grunnen her var 

imidlertid sterkt preget av dreneringsgrøft og vannledning, og ingen strukturer ble påvist. Et 

tredje felt («Felt 3») ble åpnet i lokalitetens sørlige del. Her var også grunnen preget av 

nyere inngrep, men det ble likevel påvist tre arkeologiske strukturer i grunnen; en grøft, et 

ildsted og en kokegrop.    
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5.1 Felt 1 

5.1.1 Beskrivelse 

Felt 1 er en sjakt som måler 53 meter i lengden og 3 meter i bredden og utgjør med dette et 

grunnareal på 159 kvm. Sjakten orienterer seg i markens fallretning, altså i nordøst- sørvest.  

På grunn av sjaktens betydelig lengde ble den i dokumentasjonsarbeidet delt opp i tre 

seksjoner, nordlig, midtre og sørlige seksjon. Det er også i disse områdene det er påvist 

dyrkningsavsetninger i profilen. Som nevnt tidligere i rapporten preges midtre seksjon av to 

moderne dreneringsgrøfter som krysser sjakten og forstyrrer store deler av profilen i denne 

seksjonen.   

Det er dokumentert fossile forhistorisk dyrkingslag som strekker seg helt nord i sjakten til 

nesten helt sør, men den opphører noen meter der den moderne dreneringsgrøften krysser 

sjakten. Dyrkingslagene er mer stratifisert i den nordlige seksjonen, her definert som tre lag 

(se figur 7), mens det fremstår mer homogent i den midtre og sørlige seksjonen (se figur 8 og 

9).  De tre dokumenterte seksjonenes plassering i sjakta går fram av røde linjer langs den 

nordvestlige profilkanten i oversikten figur 5. 

 

Nordlige seksjon  

Dyrkingslagene er mest omfattende i den nordlige seksjonen (figur 7). Her er det 

dokumentert tre faser representert ved lag 3, 4 og 5. Eldste dokumenterte fase er lag 5 som 

er datert til tidlig yngre bronsealder; 2830 +/- 30 bp (BC 1050-910) (VP8/1PK1205).  Laget er 

maksimalt 10 cm tjukt og bare påvist i et begrenset område på rundt 1 meter lengst nordøst 

i sjakten. Laget består av grålig humusholdig sand og grus. Det har større innslag av 

minerogene masser og kullbitene er større enn i de to andre dyrkingslagene. Over lag 5 er et 

mektigere lag (lag 4) som kan følges over hele området som ble tegnet som nordlige seksjon 

samt et stykke til. Laget er skildret som et mørkere gråbrunt humusholdig lag med trekull. En 

14C-prøve fra laget gav datering innenfor førromersk jernalder; 2200 +/- 30 bp (BC 370-180) 

(VP9/1PK1206). Laget er dermed datert yngre enn lag 3, som stratigrafisk sett skal være det 

yngste. Lag 3 har en mektighet på 10-15 cm og kan følges i 7,4 meter mot SV fra sjaktens NØ-

ende. En 14C-datering fra lag 3 gav 2610 +/- 30 bp (BC 815-780) (VP10/1PK1207) som svarer 
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til midten av yngre bronsealder. Det er åpenbart at det må være en feil i dateringene av 

disse lagene. En mulighet er at massene er omrotet. 

Fra profilen i nordlige seksjon er det tatt ut tre makrofossilprøver og en pollenprøveserie 

med ti rør. Tre rør fra lag 3, 4 og 5 er analysert (Mehl 2018). På grunn av situasjonen med 

omrøring av massene vil polleninnholdet i disse prøvene generelt være representativt for 

vegetasjon og aktivitet innenfor yngre bronsealder og førromersk jernalder.     

Prøvene viser et etablert og åpent jordbrukslandskap. Det er påvist pollen fra både bygg og 

hvete. I tillegg er pollen fra lin påvist. Lin produserer lite pollen og den sprer seg dårlig. 

Påvising av linpollen er dermed en sterk indikator på lokal lindyrking (Mehl 2018:14). Det er 

tidligere påvist lindyrking i lag datert til førromersk jernalder ved flere undersøkelser i Herøy 

kommune (se Dahlberg & Linge 2015 samt referanser i Mehl 2018:14).    



15 
 

 

Figur 7 Profiltegning nordlige seksjon, Felt 1. 
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Figur 8 Profiltegning midtre seksjon, Felt 1. 

 

Mellomste seksjon 

I felt 1 sin mellomste seksjon (jf. figur 5) er det påvist et fossilt dyrkingslag som strekker seg i 

en lengde på omtrent 6,5 meter mellom to moderne veiter / nedgravinger (figur 8). 

Dyrkingslaget består av en 5-20 cm tykk avsetning av mørk gråbrun humusholdig sand, grus 

og småstein med kull (lag 3 i profilen, figur 8). I tillegg til lag 3 ble det også tatt ut kull- og 

makrofossilprøve fra lag 6. Laget er ikke datert. Makrofossilprøven inneholdt rakleskjell fra 

or, biter av hasselnøttskall, frytlefrø og store trekullbiter. Sammensetningen tyder på at 

løvskog var dominerende på dette tidspunktet, og brente hasselnøtteskall kan vise til 

menneskelig aktivitet i området (Mehl 2018:8). En 14C-prøve fra lag 3 er analysert og fikk en 

datering innenfor seinneolitikum; 3660 +/- 30 bp (BC 2135-1945) (VP15 / 1PK1212). Lag 6 

stammer såleis fra aktivitet som er eldre enn dette. I makrofossilprøven fra lag 3 er det 

funnet hasselnøttskall, frø fra høymole og trekol som trolig stammer fra jordbruksaktivitet 

(Mehl 2018:9). 
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Det ble også tatt ut en pollenprøveserie på 12 rør. Tre rør, som representerer lag 3, 8 og 6 

ble analysert. Lag 6, som er stratigrafisk eldst, viser sterkt innslag av tre (or, bjørk og hassel). 

Lag 8 viser også sterkt dominans av treslag, men en viss tilbakegang. I lag 3, som er datert til 

senneolitikum, er det klar tilbakegang i treslag. Det er økning i pollen fra næringskrevende 

urter som mjødurt, brennesle og engsyre. Det tyder på økt næringstilførsel, noe som kan 

være et resultat av beiteaktivitet og/eller avfall fra mennesker. Det er også påvist pollen fra 

sverdlilje, strandkjempe, bygg, linbendel og rødkløver. (Mehl 2018:7 og 10).  

 

Sørlige seksjon 

I den sørlige seksjonen til felt 1 (jf. Figur 5) er det påvist et dyrkingslag mellom det moderne 

matjordlaget og undergrunnen. Her er relativt skrint; matjordlaget er mellom 10 og 20 cm 

tykt (figur 9). Dybden på det fossile dyrkingslaget under er mellom 10 og 30 cm. Laget består 

av mørk grå til svart humusholdig sand og grus med kull og noe stein. Det er tatt ut en 14C-

prøve fra laget. Den er analysert og fikk en datering innenfor førromersk jernalder; 2230 +/- 

30 bp (BC 405-370) (VP16/1PK1213).   
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Figur 9 Profiltegning sørlige seksjon, Felt 1. 
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5.1.2 Datering 

Det ble tatt ut fem kullprøver for datering fra profilveggen på Felt 1. Tre av dem ble tatt ut i 

den nordlige seksjonen, som hadde flerfaset dyrkingsavsetninger, mens det ble tatt ut én 

prøve fra den midtre seksjonen og én fra den sørlige.  

I den nordlige seksjonen ble det definert tre ulike dyrkingslag. Lag 5 ble datert til første del 

av yngre bronsealder, mens laget over (lag 4) ble datert til førromersk jernalder. Det øverste 

stratigrafiske dyrkingslaget (lag 3) ble datert til den midtre delen av yngre bronsealder (Fig. 

7). Her er det tydeligvis en omroting mellom lagene. 

Prøven fra den midtre seksjonen ga en datering til senneolitikum, mens prøven fra den 

sørlige seksjonen ble datert til førromersk jernalder. 

 

Tabell 2 Dateringer fra Felt 1. 

 

 

 

 

Prøve 
id. 

Intrasis 
id. 

Kontekst Strati-
grafisk 
lag 

Ukal bp Kalibr. 1 
sigma 

Kalibr. 2 
sigma 

Beta-nr. 

VP8 IPK1205 Dyrkingslag, 
Nordlige 
seksjon 

5 2830 +/- 30 
BP 

BC 1015-970 /    
BC 960-930  

BC 1050-910 449457 

VP9 IPK1206 Dyrkingslag, 
Nordlige 
seksjon 

4 2200 +/- 30 
BP 

BC 355-275 / 
BC 255-200 

BC 370-180 449458 

VP10 1PK1207 Dyrkingslag, 
Nordlige 
seksjon 

3 2610 +/- 30 
BP 

BC 805-790 BC 815-780 449456 

VP15 1PK1212 Dyrkingslag, 
Midtre seksjon 

3 3660 +/- 30 
BP 

BC 2120-2090 
/ BC 2040-
2015 / BC 
1995-1980 

BC 2135-
1945 

449454 

VP16 1PK1213 Dyrkingslag, 
Sørlige seksjon 

2 2320 +/- 
30 BP 

BC 400-385 BC 405-370 449453 
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5.1.3 Tolkning 

Felt 1 viser altså jordbruksaktivitet fra siste del av yngre steinalder, yngre bronsealder og 

førromerske jernalder. 

I den nordlige seksjonen er det et misforhold mellom stratigrafisk datering og 14C-datering. 

Lag 4, som ligger mellom lag 5 og 3, er datert som det yngste av de tre dyrkingslagene. De to 

eldre lagene (lag 3 og 5) svinner imidlertid hen ikke mange meterne bort i profilveggen. Lag 5 

fremstår nærmest som en linse av gammel dyrkingsjord og stopper ved en stein i 

undergrunnen få meter fra starten av sjakten (Fig. 7), mens lag 3 ligger som et tynt topplag 

på lag 4 og forsvinner inn i lag 4. Det lille som kommer frem av lag 5 kan være enden på et 

dyrkingslag som har hatt en utbredelse i nordøstlig retning, altså høyere i terrenget, mot 

veien og boligfeltet nordøst for lokaliteten. Lag 3 kan på samme måte som lag 5 komme fra 

høyere i terrenget og hopet seg opp som en åkerrein på det relativt flate platået sjakten er 

begynt.  

Det virker ikke å være et tydelig mønster på hvor på lokaliteten en har dyrket til de 

forskjellige tidene. Markens helling og dens naturlige dreneringsegenskaper bidratt til at 

jordmassene har blitt transportert mot enden av bakken. De relativt flate platåene 

innimellom hellingene har trolig hindret denne prosessen noe. Marken er relativt skrinn, så 

det kan være at eldre dyrkingslag har blitt dyrket vekk av senere aktivitet. I overgangen fra 

de bratte partiene til de mer flate platåene er det imidlertid en oppsamling av jord. Det er 

ved en slik overgang vi finner dateringen fra senneolitikum fra den midtre seksjonen. 

 

5.2 Felt 2 

5.2.1 Beskrivelse 

Felt 2 er posisjonert omtrent midt på marken på et relativt flatt platå. Profilveggen er 

orientert mot nordøst og er 22 meter lang. Det ble avdekket mellom 3 og 10 meter i 

bredden. Grunnflaten på feltet utgjør 195 kvm.   

Undergrunnen var preget av mye stein i ulike størrelser. Det avdekkende området fremsto 

noe omrotet og det ble ikke funnet strukturer. En moderne dreneringsgrøft lå på tvers over 
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feltet samtidig som en vannledning, trolig tilhørende boligfeltet i nordøst, krysset over (Fig. 

5).  

Det forhistoriske dyrkingslaget (lag 2) fremsto enfaset og strakk seg omtrent 20 meter og 

opphørte i sørøst der det går inn til berg. Tykkelsen på laget varierte fra 6-25 cm (Fig. 10).  

Det ble tatt ut en makroprøve og en kullprøve, men prøven ble ikke prioritert innsendt inn til 

datering. Det er dermed ingen datering fra Felt 2. Prøven er imidlertid ivaretatt og 

katalogisert under B 17819 ved Universitetsmuseet i Bergen. 

 

Figur 10 Profil Felt 2 sett mot nordøst. 
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5.2.2 Tolkning 

Målsetningen med avdekkingen av Felt 2 var å dokumentere dyrkingslagets utbredelse i 

markens bredde, i sørøstlig retning, samt å undersøke hvorvidt det fantes forhistoriske 

strukturer i undergrunnen som kunne indikere boplassaktivitet.  

Det ble som nevnt ikke funnet noen strukturer, men dyrkingslaget ble avgrenset i sørøstlig 

retning. Det avsluttes ved berg omtrent 9 meter sørøst for det nordlige hjørnet av felt 2. 

Stratigrafisk sett er det trolig at lag 2 i felt 2 er identisk med lag 3 i felt 1 sin mellomste 

seksjon (i tegningen fra felt 2 er både torv og moderne matjordlag slått sammen til lag 1). 

Kullprøven fra felt 2 er ikke analysert så tidsmessig sammenheng kan ikke etableres sikkert. 

Prøven, PK1216, er ivaretatt for eventuell senere analyse av dette. Det samme er en 

makroprøve, PM1215. 

 

5.3 Felt 3 

5.3.1 Beskrivelse 

Felt 3 ligger 7-8 meter sørøst for Felt 2 og er 18 meter i lengden og er på det lengste 10 

meter i bredden. Grunnarealet er på 130 kvm. Et skogholt med en bekk avgrenser feltet i 

sørøstlig retning, mens det i nordøstlig retning ikke ble gravd nærere på grunn av en 

moderne vannledning, tilhørende boligfeltet i nordøst, som var lagt her.  

Feltet var skrint og undergrunnen var preget av mye stein og moderne påvirkning. En 

steinur, samt en morderne dreneringsgrøft befant seg midt på feltet (Fig. 5). Det ble ikke 

dokumentert noen dyrkingslag, men tre strukturer, i form av én kokegrop (1040), én grøft 

(1063) og et ildsted (1076), ble imidlertid avdekket (Fig. 5 og 11).  
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Figur 11 Oversikt over felt 3. Stein i grått, moderne grøft i gult og arkeologiske strukturer i rødt. 
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Kokegrop (2AK 1040) 

Kokegropen fremsto tydelig og målte 76 cm i diameter og var 17 cm dyp. Den ble avdekket 

nordøst i feltet. Det var en del større kullbiter i laget, samt en del skjørbrent stein.  

Det ble tatt ut en kullprøve for datering. Denne prøven ga en datering til overgangen mellom 

førromersk jernalder og eldre romertid (Se tabell 3). 

Det ble i felt avdekket én mulig struktur nord for kokegrop 2AK 1040, som ble dokumentert 

og målt inn med totalstasjon som 2AK 1053. Etter å ha blitt snittet ble den tolket som en 

kullkonsentrasjon i lag med litt skjørbrent stein som trolig er blitt flyttet/kastet fra kokegrop 

2AK 1040. Den ble følgelig avskrevet som egen struktur.   

 

 

Figur 12 Kokegrop 2AK 1040, snitt. 
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Grøft (2AG 1063) 

Grøften ble avdekket omtrentlig midt på feltet der den strekte seg på langs (Fig. 11). Den ble 

dokumentert som 6 meter lang og 0,5 meter bred. Grøften var rett i fasongen og i underkant 

av 10 cm dyp. Den ble avgrenset av en steinur mot nordvest (Fig. 11). 

Det ble tatt ut en kullprøve for datering. Denne ga en datering innenfor siste halvdel av eldre 

romertid og første halvdel av yngre romertid (tabell 3). 

Ildsted (2AI 1076) 

Ildstedet ble avdekket noe lenger sør fra de to andre strukturene på feltet (Fig. 11). 

Strukturen virket tydelig i undergrunnen og målte 78 cm i diameter og var 11 cm dyp.   

Det ble tatt ut en 14C-prøve (VP4/1PK1157) fra strukturen, men denne ble ikke behandlet i 

samband med etterarbeidet. Prøven er katalogisert under B17819.    
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Figur 13 Ildsted 2AI 1076 og grøft 2AD 1063 
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Prøve 
id. 

Intrasis 
id. 

Kontekst Stratigrafisk 
lag 

Ukal bp Kalibr. 1 
sigma 

Kalibr. 2 
sigma 

Beta-nr. 

VP2 IPK1149 Kokegrop 2 1970 +/- 30 BP AD 5-65    
  

BC 40- AD 
80 

449460 

VP3 IPK1154 Grøft 1 1890 +/- 30 BP AD 75-130 AD 60-180 / 
AD 190-215 

449459 

 

Tabell 3 Dateringer fra Felt 3 

 

5.3.2 Tolkning 

Det ble ikke påvist fossile dyrkingslag i felt 3. Området var skrint og hadde et tynnere lag av 

matjord/moderne dyrkingslag enn ved de to andre avdekkede områdene. Undergrunnen var 

preget av mye stein, samtidig som det også her var en moderne dreneringsgrøft som 

forstyrret feltet.  

Felt 3 er det eneste av de tre avdekkede feltene på lokaliteten som viser spor etter 

boplassaktivitet, i form av en kokegrop, et ildsted og en grøft. Hvilken funksjon grøften har 

hatt er vanskelig å tolke. Det er ikke funnet spor etter stolpehull som kan indikere om 

grøften for eksempel er en veggrøft fra en huskonstruksjon. En skal imidlertid ikke utelukke 

det da området nå er mye forstyrret av en moderne dreneringsgrøfter.  

Dateringene fra Felt 3 viser til en aktivitet fra siste halvdel av førromersk jernalder til første 

halvdel av eldre romertid. Disse dateringene er noe yngre enn de yngste dateringene fra 

dyrkingslagene, selv om to av lagene ga datering til førromersk jernalder, dog fra første 

halvdel av perioden.  

6. Sammenfatning, tolkninger og perspektiver 
Det ble i alt avdekket et areal på rundt 500 kvm fordelt på tre områder, Felt 1 ,2 og 3 (Se. Fig. 

5). Det ble dokumentert og avgrenset et fossilt forhistorisk dyrkingslag som dekker store 

deler av den hellende «terrasserte» marken lokaliteten (id 103292) befinner seg på.  

Dyrkingslagene var stratifisert og flerfaset, særlig høyere på marken enn lavere. Dateringene 

fra den nordlige seksjonen av Felt 1 viser at dyrkingslagene er noe forstyrret av det som 

trolig er eroderte dyrkingslag fra høyere i terrenget, utenfor lokalitetsavgrensingen. Det var 
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likevel mulig å dokumentere jordbruksaktivitet på lokaliteten fra senneolitikum og yngre 

bronsealder/førromersk jernalder. Marken fremstår godt egnet for tidlig jordbruk, med en 

helling i bakken som gir naturlig gode dreneringsforhold, samt at Leine har en strategisk god 

plassering. Stedet ligger åpent, men er i le innerst i Leineviken fra vær og vind fra havet. Av 

lokale blir det fortalt om svært gode solforhold. Marken er skrinn og har sannsynligvis blitt 

dyrket opp igjen opptil flere ganger, noe som kan gjøre det vanskelig å tolke stratigrafien. De 

gode forholdene gjør det sannsynlig at området lokaliteten befinner seg på, har blitt utnyttet 

siden jordbrukets fremvekst i yngre steinalder. 

Det skal allikevel merkes at den yngste dateringen på dyrkingslagene er førromersk 

jernalder. I romertid gjennomgår jordbruket en del forandringer, blant annet har en gått fra 

et ekstensivt jordbruk, til en mer intensiv utnyttelse av områdene nær boplassen og mange 

steder ser man tegn på at boformen blir mer sedentær og det blir tydeligere gårdsgrenser 

(Myhre & Øye 2002:159ff).  

Strukturene fra Felt 3, som indikerer boplassaktivitet på lokaliteten, er datert til overgangen 

mellom førromersk jernalder og ut første halvdel av romertid. Endringene vi ser fra en mark 

som har blitt dyrket siden yngre steinalder, til spor etter boplassaktivitet i romertid kan 

kanskje reflektere omstruktureringen i samfunnet i romertid. Det er omfattende 

bosetningsfunn andre steder på Leine. Med eventuelle framtidige utgravinger av disse kan 

funnene fra id. 103292 trolig settes inn i større sammenhenger av arkeologiske spor på 

gården. 
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Innleiing 

I samband med etablering av bustadtomter og infrastruktur kring desse, vart arkeologisk 

utgraving ved gnr. 26 Leine ytre i Herøy kommune, Møre og Romsdal utført av 

Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen. Utgravingane avdekte 

førhistoriske dyrkingslag. For å få innsikt i korleis vegetasjonen har vore og kva som 

eventuelt vart dyrka attende i tid vart det samla inn prøvar til paleoøkologiske undersøkingar. 

Prøvane vart leverte Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, for analyse. 

Leine ligg på Leinøya i Herøy kommune, Møre og Romsdal (Fig. 1). Lokaliteten er vestvend 

og er såleis solrik og ligg i ly frå ope hav. Feltarbeidet vart utført av prosjektleiar Trond Eilev 

Linge og feltleiar Fredrik Solli. Ved lokaliteten vart det greve tre sjakter, felt 1, felt 2 (Fig. 2) 

og felt 3. Prøvar til paleoøkologiske analysar vart samla inn og analyserte frå felt 1, nordleg 

og mellomste seksjon (Fig. 2, 3 og 5).   

 

 

Fig. 1 kart over undersøkingsområdet. Utgravingslokaliteten er merka med raudt. (Kart: Beate 

Helle). 
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Fig. 2. Bilete av Bygda Leine ytre. Utgravingsfeltet med felt 1 og 2 er avmerka (Foto: Trond 

Eilev Linge). 

 

Laboratoriemetodar 

Pollenanalyse 

Materiale for pollenanalyse vart samla inn i små røyr direkte i frå profilveggen (Fig. 3 og 4), 

og frå desse vart det teke ut prøvar med volum 1 cm3. Prøvane vart preparerte ved standard 

prosedyre med bruk av flussyre til fjerning av minerogent materiale og acetolyse til fjerning 

av organisk materiale (Fægri og Iversen 1989). Pollenpreparering vart utført av Lene S. 

Halvorsen, Anette Overland og Ingvild K. Mehl. Tre pollenprøvar er analyserte i frå felt 1 

nordlege seksjon og tre prøvar frå mellomste seksjon. Identifikasjon av pollen er basert på 

Fægri og Iversen (1989), Beug (2004) og referansesamlinga til pollenlaboratoriet ved 

Universitetet i Bergen. Namngjeving av pollentypane er basert på Lid og Lid (2005). 

Identifisering av mikrofossilar som ikkje er pollen (non-pollen palynomorphs) er basert på 

van Geel et al. (2003). Resultata er framstilte i pollendiagram, der mengda av eit taxon er 

oppgjeve i prosent. Lengst til venstre i pollendiagrammet er totalprosenten av alle pollen frå 

uidentifiserte, tre, buskar, dvergbuskar og urter plotta i eit totaldiagram. Til høgre for dette er 

prosentkurvene for kvar einskild pollentype. Etter pollentypane kjem sum av antal pollen som 

er telt. Kurvene til høgre for summen er frå sporer, ikkje-pollen (npp) og trekolstøv, der 

mengda av desse mikrofossilane er utrekna i prosent av pollensummen + førekomsten av kvar 

mikrofossil. Pollendiagrammet er plotta i programmet CORE 2.0 (Kaland og Natvig 1993).  

 

 

 

 

Felt 1 
Felt 2 



5 
 

Tabell 1: Pollen- og makrofossilprøveserie frå dyrkingsprofil felt 1 mellomste seksjon. Utheva prøvar er 

analyserte. 

Pollenprøveserie (VP-11, 
1PP1208) 

Lag Makrofossilprøve-serie 

Prøve Katalog    Prøve Katalog 

1 58708  
2 

Moderne matjord   
2 58709    
3 58710    
4 58711  

3 

Mørk gråbrun 
humushaldig sand, 
grus og småstein, 
førhistorisk dyrking 

VP13 
1PM1210 

16809 
5 58712 

SN 

6 58713  
8 

Brun torv   
7 58714    
8 58715  

4 
Beige, finkorna 
sand og grus 

  
9 58716    

10 58717 
 

6 
Brun, siltig torv, 
mørk nedst 

VP12, 
1PM1209 

16808 

11 58718  
7 

Fin, grå sand og 
grus 

  
12 58719    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Profilteikning mellomste seksjon. Raude sirklar og piler rundt/ved pollenprøvar som er 

analyserte, blå firkant rundt analyserte makrofossilprøvar (Frå foto/figur: Trond Eilev Linge).  
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Tabell 2: Pollen- og makrofossilprøveserie frå dyrkingsprofil felt 1, nordlege seksjon. Utheva prøvar er 

analyserte. 

Pollenprøveserie 
(1PP1201) 

Lag Makrofossilprøve-serie 

Prøve Katalog    Prøve Katalog 

1 58720  
2 

matjord   
2 58721    
3 58722  

3 
dyrkingslag VP7, 

IPM1204 
16807 

4 58723 YBA 
5 58724  

4 
dyrkingslag VP6, 

IPM1203  
16806 

6 58725 FRJA 
7 58726  

5 
dyrkingslag VP5, 

IPM1202 
 

16805 8 
58727 

YBA 
9 58728  

6 
undergrunn   

10 58729    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Profilteikning og foto nordlege seksjon. Raude sirklar og piler rundt/ved pollenprøvar som er 

analyserte. (Frå foto/figur: Trond Eilev Linge). 
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Makrofossilanalyse 

To makrofossilprøvar frå felt 1 mellomste seksjon er analyserte, prøve 1PM1209 og 

1PM1210. Den eine makrofossilprøven er analysert av Anette Overland, den andre av Lene S. 

Halvorsen og Ingvild K. Mehl. Resultatet er framstilt i Fig. 6 der kurvene syner antal av kvar 

makrofossil. Trekolverdiane er rekna ut av totalvolumet av prøven. 

 

Resultat 

Felt 1 mellomste seksjon  

Pollenanalyse 

 

Lag 6: I pollendiagrammet (fig. 5) ser ein at treslag dominerer; or med ca. 50%, medan bjørk 

og hassel er representerte med ca. 25% pollen kvar. Av urtene er det gras (Poaceae) som har 

høgaste prosentverdi, på nærare 10%. Elles førekjem (Apiaceae), burot (Artemisia), 

korgplanter (Asteraceae sect. Cichorioideae), starr (Cyperaceae), mjødurt (Filipendula), då 

(Galeopsis), tiriltunge (Lotus type), marimjelle (Melampyrum), tepperot (Potentilla type), 

engsoleie (Ranunculus acris type), engsyre (Rumex acetosa type), jonsokblom (Silene dioica 

type) og brennesle (Urtica). Storbregner er representert med 35% pollen og kolstøvverdiane 

er låge. 

Lag 8: Prosentverdiane for or og hassel er framleis høge, men noko lågare enn i lag 6, medan 

verdiane for furu (Pinus) er nærare 10%. Mange av dei same urtene som vart registrerte i lag 

6 førekjem også her, men i tillegg pollen frå krossblomar (Brassicaceae), skogarve (Cerastium 

fontanum type), meldestokk (Chenopodiaceae), maure (Galium type), smalkjempe (Plantago 

lanceolata), frøstjerne (Thalictrum) og vendelrot (Valeriana). Av ikkje-pollen førekjem T-495 

som ein går ut i frå er knytta til grasarten blåtopp (Molinia caerulea). Det registrerast også 

oppunder 10% av stigeforma perforasjonsplater som indikerar trefiber frå or, bjørk eller 

hassel. Kolstøvverdiane stig noko og er på ca. 5%. 

Lag 3: Dette laget er datert til seinneolittikum (3660 +/-30 år BP, 2135–1951 f.Kr.) (Solli og 

Linge 2018) basert på trekol. Samtlege treslag viser tilbakegong i prosent. Av urtene aukar 

særleg prosentverdiane for gras (>35%). Starr, mjødurt, då, tepperot, engsoleie, engsyre og 

brennesle viser også auke. Pollen frå sverdlilje (Iris pseudacorus), strandkjempe (Plantago 

maritima), bygg (Hordeum type), linbendel (Spergula arvensis) og raudkløver (Trifolium 

pratense) registrerast for fyrste gong. Det er noko færre bregnesporer i denne prøven, medan 

verdien for ikkje-pollen T-495 aukar. Kolstøvverdiane ligg på ca. 5%. 
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Fig. 5 Pollendiagram frå felt 1 mellomste seksjon. 

 

Makrofossilanalyse  

I makrofossilprøven (Fig. 6) frå lag 6 (K-16808) som er skildra som eit forsegla torvlag (Solli 

og Linge 2018), vart det funne rakleskjell frå or, brende nøtteskalfragment frå hassel og nokre 

frytlefrø (Luzula), store trekolbitar og ein del Cenococcum sclerotiar. Frytle kan veksa i 

lauvskog og støttar såleis opp om at skog var dominerande, medan brende hasselnøttskal kan 

tyda på at det var menneske i området. 

 

 

Fig. 6 Makrofossildiagram frå felt 1 mellomste seksjon. 
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I makrofossilprøven frå lag 3 (K-16809) vart det også funne nokre brende nøtteskalfragment 

av hassel, eitt forkola frø frå starr (Cyperaceae) og eitt mogleg forkola frø frå høymol (Rumex 

longifolius). Av uforkola vart det funne frø frå marikåpe (Alchemilla) og frå skogsvinerot 

(Stachys sylvatica). Det er elles funne ein del trekolbitar og Cenococcum sclerotiar. Lag 3 er 

eit dyrkingslag datert til seinneolittikum (Solli og Linge 2018). Funn av hasselnøttskal, 

mogleg frø frå høymol og store trekolbitar har truleg tilknytnad til jordbruksaktiviteten.  

 

Felt 1, nordlege seksjon 

Laga i denne profilen viser radiokarbondateringar/aldrar i omsnudd rekkefølgje (Fig. 7). 

Lag 5: I dette laget er det ei radiokarbondatering basert på trekol, til yngre bronsealder (2830 

+/- 30 år BP, 1082–906 f. Kr.) (Solli og Linge 2018). Treslagsverdiane er relativt låge, der 

totalkurva viser at dei er representerte med berre 20%. Av urter er gras mest vanleg, med over 

50%, dernest mjødurt (10%), smalkjempe (2%), engsoleie (4%) og engsyre (2%). Utanom 

desse er det lågare verdiar eller enkeltførekomster av ryllik (Achillea type), kvitveis (Anemone 

type), skjermplanter, korgplanter, krossblomar, soleihov (Caltha type), skogarve, meldestokk, 

tistel (Cirsium), då, maure, tepperot, korgplanter (Solidago type), linbendel, kvitkløver 

(Trifolium repens), brennesle og vendelrot. I denne prøven vart det også funne pollen i frå 

dyrka lin (Linum usitatissimum) (Fig. 8), bygg og kveite (Triticum type). Trekolstøvverdiane 

er på ca. 20%.  

Lag 4: Laget er datert til førromersk jernalder (2200 +/- 30 år BP, 365–192 f. Kr.) (Solli og 

Linge 2018). Verdiane for treslagspollen er omtrent dei same som i lag 5. Også i dette laget er 

det som i lag 5, relativt høge verdiar av mjødurt, smalkjempe, gras, tepperot, engsoleie og 

engsyre. Dei fleste urter som førekjem i lag 5 er registrerte her også, men i tillegg 

jonsokblom, blåklokke, tiriltunge, rome, strandkjempe, tungras (Polygonum aviculare), 

hønsegras (Polygonum persicaria) og skogstjerne (Trientalis). Trekolstøvverdiane er på ca. 

20%.  

Lag 3: Basert på trekol er laget datert til yngre bronsealder (2610 +/- 30 år BP, 823–772 f. 

Kr.) (Solli og Linge 2018). Også i dette laget held treslagsverdiane seg stabile som i lag 4 og 

5, bortsett frå at verdiane for furu aukar noko. Noko meir pollen frå røsslyng registrerast. 

Samansetnad og mengd urtepollen held seg også på same nivå som i lag 4 og 5. Utanom 

urtene tidlegare registrert er også storkenebb (Geranium) og blåknapp (Succisa) funne. Pollen 

frå bygg er funne. Kolstøv utgjer ca. 10%.  
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Fig. 7 Pollendiagram frå felt 1 nordlege seksjon. 

 

 

Fig. 8 Linpollenet (Linum usitatissimum) funne ved felt 1, nordlege seksjon lag 5 (Foto: IKM) 

 

Vegetasjon og jordbruksutvikling 

Opning av vegetasjonen  

Pollendiagrammet i frå felt 1 mellomste seksjon viser at noko av skogen truleg vart hoggen og 

brend i seinneolittikum. Gras og urter aukar som følgje av betre ljostilhøve, men også meir 

næringskrevjande urter som mjødurt, brennesle og engsyre aukar. Næringstilførselen kan ha 

kome av beiteaktivitet og/eller avfall i frå menneske. Dei brende hasselnøtteskala kan 

representera avfall i frå menneske. Eitt enkeltfunn av byggpollen kan tyda på dyrking av korn.  
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Slåtteng og dyrka mark med korn og lin 

Diagrammet i frå den nordlege seksjonen viser at både lag 3 og 5 er daterte til yngre 

bronsealder, medan lag 4 er datert til førromersk jernalder. Pollensamansetnaden er svært lik i 

lag 3 og 5, slik at det kan tyda på erosjon i frå eldre massar, vertikal pollentransport eller 

omrøring av jordmassar ved seinare dyrking. Polleninnhaldet vert difor vurdert til å 

representera vegetasjon og aktivitet innanfor tidsperioden yngre bronsealder – førromersk 

jernalder utan nærare avgrensing. 

Pollensamansetnaden i lag 5 viser at jordbruket alt er etablert, der pollensamansetnaden 

reflekterer eit ope landskap. Urtesamansetnaden med mykje graspollen og noko engsoleie, 

maure, tepperot og kvitkløver kan tyda på slåtteng i nærleiken (Hjelle 1999). Det var også 

truleg åker i nærleiken sidan pollen frå både bygg og kveite er funne. I tillegg vart det også 

funne eitt pollen frå dyrka lin. Lin har låg pollenproduksjon og spreier seg ikkje lett, slik at 

lokal dyrking er truleg. Frå før er det funne pollen frå dyrka lin på Sævik (Helvik og 

Overland, 2015) og Leinøy (Torske, 1995a) i Herøy kommune, begge daterte til førromersk 

jernalder. Linpollen er også funne i ein avsetnad i Solevåg i Sula kommune datert til romartid 

(Torske, 1995b). I tillegg er det funne linpollen i Tjørvåg i Herøy kommune, men dette er 

ikkje datert (Torske 1995c). Desse lokalitetane ligg nært Leine, og funna dokumenterer difor 

at lindyrking truleg var vanleg i dette området på den tida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Litteratur 

Beug H-J (2004) Leitfaden der Pollen bestimmung für Mitteleuropa und angrenzende 

Gebiete. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München. 542 pp.  

Fægri K, Iversen, J (1989) I: Fægri, K., Kaland, P.E., Krzywinski, K. (Eds.), Textbook of 

Pollen Analysis. 4th edition. The Blackburn Press, New Jersey. 

Helvik I, Overland A (2015). Pollenanalyse fra Sævik, gnr./bnr. 11/6, Herøy kommune, 

Møre og Romsdal. 

Hjelle KL (1999) Use of modern pollen samples and estimated pollen representation factors 

as aids in the interpretation of cultural activity in local pollen diagrams. Norwegian 

Archaeological Review 32, 19–39. 

Kaland PE, Natvig Ø (1993) CORE 2.0. Unpublished computer program for stratigraphical 

data. University of Bergen, Norway. 

 

Lid J, Lid DT (2005) Norsk Flora. Det Norske Samlaget, 7. utgåva, 3. opplaget 2007. 

 

Solli F, Linge TE (2018) Askeladden id 103292 Gnr. 26/Bnr. 246, 247, 248, Leine Ytre, 

Herøy k., Møre og Romsdal. Dyrkingslag og aktivitetsspor på Leine. 

 

Torske N (1995a) Rapport fra de vegetasjonshistoriske undersøkelser tilknyttet arkeologiske 

utgravninger på Leinøy, Herøy kommune, Møre og Romsdal. Intern rapport, Historisk 

museum, Universitetet i Bergen. 

 

Torske N (1995b) Rapport fra vegetasjonshistoriske undersøkelser tilknyttet arkeologiske 

utgravninger i Solevåg, Sula kommune Møre og Romsdal. Botanisk institutt, UiB. 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/227_solevag_sula_k_1994_botanisk_rap

port.pdf 

Torske N (1995c) Rapport fra de vegetasjonshistoriske undersøkelser tilknyttet arkeologiske 

utgravninger i Tjørvåg, Herøy kommune, Møre og Romsdal. Botanisk institutt, Universitetet i 

Bergen. 

 

van Geel B, Buurman J, Brinkkemper O, Schelvis J, Aptroot A, van Reenen G, Hakbijl 

T (2003) Environmental reconstruction of a Roman Period settlement site in Uitgeest (The 

Netherlands), with special reference to coprophilous fungi. Journal of Archaeological Science 

30, 873–883. 

 

 

 



Vedlegg B 

 

 

Strukturliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intrasis 
id 

Type Snitta Form i 
flate 

Diameter Lengde Bredde Dybde Sider i 
profil v. 

Sider i 
profil h. 

Bunn i 
profil 

Farge Fyllmateriale VP 
nr. 

1040 Kokegrop X Oval 76 cm   17 cm Rette Skråe Flat Svart Kull, torv 2 
1063 Grøft X Avlang  600 cm 50 cm 10 cm Rette Skråe Flat Gråbrun Humus, kull 3 
1076 Ildsted X Ujemn 78 cm   11 cm Skråe Skråe Flat Brun Grus, humus, kull, 

sand 
4 

 



Vedlegg C 

 

 

Fotoliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fotokort_id Filnavn Motiv Strukturnr/Objektnr Sett 
mot 

Rute LokalitetsID Foto Fotograf Opptaksdato 

151238 BF10223_1500.JPG Oversikts bilde før 
oppstart 

  SV   103292 True Trond Eilev 
Linge 

06.09.2016 

151239 BF10223_1501.JPG Oversiktsbilde før 
oppstart 

  S   103292 True Trond Eilev 
Linge 

06.09.2016 

151240 BF10223_1502.JPG Oversikts bilde før 
oppstart 

  SV   103292 True Trond Eilev 
Linge 

06.09.2016 

151241 BF10223_1503.JPG Oversikts bilde før 
oppstart 

  V   103292 True Trond Eilev 
Linge 

06.09.2016 

151242 BF10223_1506.JPG Oversikts bilde før 
oppstart 

  N   103292 True Trond Eilev 
Linge 

06.09.2016 

151243 BF10223_1507.JPG Oversikts bilde før 
oppstart 

  NØ   103292 True Trond Eilev 
Linge 

06.09.2016 

151244 BF10223_1508.JPG 2AI 1076 i plan 2AI 1076 NØ   103292 True Fredrik 
Solli 

09.09.2016 

151245 BF10223_1509.JPG Kokegrop (2AK 1063) i 
plan 

2AD 1063 Ø   103292 True Fredrik 
Solli 

09.09.2016 

151246 BF10223_1510.JPG Kokegrop (2AK1054) i 
plan 

2AK 1054 Ø   103292 True Fredrik 
Solli 

09.09.2016 

151247 BF10223_1511.JPG Kokegrop (2AK1040) i 
plan 

2AK 1040 NØ   103292 True Fredrik 
Solli 

09.09.2016 

151248 BF10223_1513.JPG Kokegrop (2AK1054) i 
plan 

2AK 1054 Ø   103292 True Fredrik 
Solli 

09.09.2016 

151249 BF10223_1515.JPG Kokegrop (2AK1040) i 
plan 

2AK 1040 Ø   103292 True Fredrik 
Solli 

09.09.2016 

151250 BF10223_1516.JPG Oversiktsbilde over to 
kokegroper og en grøft 

2AK 1040, 2AK 1054, 
2AD 1063 

S   103292 True Fredrik 
Solli 

09.09.2016 

151251 BF10223_1517.JPG Ildsted (2AI1076) snittet 2AI 1076 NØ   103292 True Trond Eilev 
Linge 

09.09.2016 

151252 BF10223_1518.JPG Kokegrop (2AK1040) 
snittet 

2AK 1040 NØ   103292 True Fredrik 
Solli 

09.09.2016 



151253 BF10223_1519.JPG Grøft (2AD1063) snittet 2AD 1063 NV   103292 True Trond Eilev 
Linge 

09.09.2016 

151254 BF10223_1520.JPG Kokegrop 1053 2AK 1053 NØ   103292 True Trond Eilev 
Linge 

09.09.2016 

151255 BF10223_1536.JPG Seksjon av nordlig 
profilvegg i Felt 1, med 
rød tråd 

  NV   103292 True Trond Eilev 
Linge 

13.09.2016 

151256 BF10223_1537.JPG Nordlige ende av 
profilvegg i Felt 1 

  NV   103292 True Trond Eilev 
Linge 

13.09.2016 

151257 BF10223_1538.JPG Oversiktsbilde etter 
avdekking 

  SV   103292 True Trond Eilev 
Linge 

13.09.2016 

151258 BF10223_1539.JPG Oversikt mot Indre 
Leine fra Flusund 

  SV   103292 True Trond Eilev 
Linge 

13.09.2016 

151259 BF10223_1542.JPG Pollenserie (1PP1201) i 
profilvegg 

1PP 1201 NV   103292 True Trond Eilev 
Linge 

14.09.2016 

151260 BF10223_1543.JPG Pollenserie (1PP1208) i 
profilvegg 

1PP 1208 NV   103292 True Trond Eilev 
Linge 

14.09.2016 
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Liste over vitenskapelige prøver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prøve Nr. Intrasis Nr. Type prøve Lab. Nr. Kal. År f.Kr./ e.Kr. (2 
sigma)

År BP Strategrafisk lag Tatt ut i Kontekst Markert på 
tegn.

Prøvedato Sign Innsendt 
vekt

Datert på

1 1PP1201 Pollen 2-6 (felt 1, N-seksjon) Profil Dyrkningslag 3 14.09.2016 FS
2 1PK1149 Kull Beta-449460 BC 40 - AD 80 1970 +/- 30 bp 2 (2AK1040) snitt Kokegrop 1 09.09.2016 FS 2,5 g Betula
3 1PK1154 Kull Beta-449459 AD 60-180 / 190-215 1890 +/- 30 bp 1 (2AD1063) snitt Grøft 2 09.09.2016 TEL 0,5 g Betula
4 1PK1157 Kull 1 (2AI1076) snitt Ildsted 2 09.09.2016 TEL
5 1PM1202 Makro 5 (felt 1, N-seksjon) Profil Dyrkningslag 3 14.09.2016 FS
6 1PM1203 Makro 4 (felt 1, N-seksjon) Profil Dyrkningslag 3 14.09.2016 TEL
7 1PM1204 Makro 3 (felt 1, N-seksjon) Profil Dyrkningslag 3 14.09.2016 FS
8 1PK1205 Kull Beta-449457 BC 1050 - 910 2830 +/- 30 bp 5 (felt 1, N-seksjon) Profil Dyrkningslag 3 14.09.2016 FS 3,3 g Betula
9 1Pk1206 Kull Beta-449458 BC 370 - 180 2200 +/- 30 bp 4 (felt 1, N-seksjon) Profil Dyrkningslag 3 14.09.2016 FS 3,6 g Betula

10 1PK1207 Kull Beta-449456 BC 815 - 780 2610 +/- 30 bp 3 (felt 1, N-seksjon) Profil Dyrkningslag 3 14.09.2016 FS 2,3 g Betula
11 1PP1208 Pollen 2-4, 6-8 (felt 1, midt seksjon) Profil Dyrkningslag 4 14.09.2016 TEL
12 1PM1209 Makro 6 (felt 1, midt seksjon) Profil Dyrkningslag 4 14.09.2016 FS
13 1PM1210 Makro 3 (felt 1, midt seksjon) Profil Dyrkningslag 4 14.09.2016 FS
14 1PK1211 Kull Beta-449455 * * 6 (felt 1, midt seksjon) Profil Dyrkningslag 4 14.09.2016 FS 0,1 g (*prøve feila)
15 1PK1212 Kull Beta-449454 BC 2135-1945 3660 +/- 30 bp 3 (felt 1, midt seksjon) Profil Dyrkningslag 4 14.09.2016 FS 0,2 g Betula
16 1PK1213 Kull Beta-449453 BC 405 - 370 2320 +/- 30 bp 2 (felt 1, S-seksjon) Profil Dyrkningslag 6 14.09.2016 FS 0,5 g Betula
17 1PM1214 Makro 2 (felt 1, S-seksjon) Profil Dyrkningslag 6 14.09.2016 FS
18 1PM1215 Makro  2 (felt 2) Profil Dyrkningslag 8 14.09.2016 FS
19 1PK1216 Kull 2 (felt 2) Profil Dyrkningslag 8 14.09.2016 FS
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Liste over tegninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teikneliste 

Teikning 
nr.  

Innhald Målestokk Dato  Sign Kommentar 

1 Snitt Struktur 2AK1040 1:10 090916 FS  
2 Snitt Struktur 2AI1075 og 

2AD1063 
1:10 090916 TEL  

3 Profil Felt 1, nordlege seksjon 1:10 130916 TEL  
4 Profil Felt 1, mellomste 

seksjon 
1:10 120916 TEL  

5 Profil Felt 1, sørlege seksjon 
(ark 1/3) 

1:10 120916 FS Originalteikning er 
spegelvend 

6 Profil Felt 1, sørlege seksjon 
(ark 2/3) 

1:10 120916 FS Originalteikning er 
spegelvend 

7 Profil Felt 1, sørlege seksjon 
(ark 3/3) 

1:10 130916 FS Originalteikning er 
spegelvend 

8 Profil felt 2 (ark 1/3) 1:10 130916 FS  
9 Profil felt 2 (ark 2/3) 1:10 130916 FS  
10 Profil felt 2 (ark 3/33) 1:10 130916 FS  
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Mr. Trond Eilev Linge

University of Bergen

University Museum of Bergen

SFYK

P. Box 7800

Bergen, N-5020 

RE: Radiocarbon Dating Results.

Dear Mr. Linge:

Enclosed are the radiocarbon dating results for seven samples recently sent to us. As usual, the method of analysis is 

listed on the report with the results and calibration data is provided where applicable.  The Conventional Radiocarbon Ages 

have all been corrected for total fractionation effects and where applicable, calibration was performed using 2013 calibration 

databases (cited on the graph pages).

The web directory containing the table of results and PDF download also contains pictures, a cvs spreadsheet download 

option and a quality assurance report containing expected vs. measured values for 3-5 working standards analyzed 

simultaneously with your samples.

Reported results are accredited to ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 standards and all chemistry 

was performed here in our laboratory and counted in our own accelerators here. Since Beta is not a teaching laboratory, only 

graduates trained to strict protocols of the ISO/IEC 17025:2005 Testing Accreditation PJLA #59423 program participated in the 

analyses.  

As always Conventional Radiocarbon Ages and sigmas are rounded to the nearest 10 years per the conventions of the 

1977 International Radiocarbon Conference. When counting statistics produce sigmas lower than +/- 30 years, a conservative 

+/- 30 BP is cited for the result.  The reported d13C values were measured separately in an IRMS (isotope ratio mass 

spectrometer).  They are NOT the AMS d13C which would include fractionation effects from natural, chemistry and AMS 

induced sources.

When interpreting the results, please consider any communications you may have had with us regarding the samples.  As 

always, your inquiries are most welcome.  If you have any questions or would like further details of the analyses, please do not 

hesitate to contact us.

Our invoice has been sent separately. Thank you for your prior efforts in arranging payment.  As always, if you have any 

questions or would like to discuss the results, don’t hesitate to contact me.

Sincerely ,

November 10, 2016

Page 1 of 10



Mr. Trond Eilev Linge

University of Bergen

Report Date: 11/10/2016

Material Received: 11/3/2016

Sample Data Measured

Radiocarbon Age

Isotopes Results 

o/oo

Conventional

Radiocarbon Age(*)

Beta - 449453  2350 +/- 30 BP d13C= -26.9  2320 +/- 30 BP

SAMPLE:   I_LEI-VP16

ANALYSIS:   AMS-Standard delivery

MATERIAL/PRETREATMENT: (charred material): acid/alkali/acid

2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 405  to 370 (Cal BP 2355 to 2320)

Beta - 449454  3690 +/- 30 BP d13C= -27.1  3660 +/- 30 BP

SAMPLE:   I_LEI-VP15

ANALYSIS:   AMS-Standard delivery

MATERIAL/PRETREATMENT: (charred material): acid/alkali/acid

2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 2135  to 1945 (Cal BP 4085 to 3895)

Beta - 449456  2640 +/- 30 BP d13C= -27.1  2610 +/- 30 BP

SAMPLE:   I_LEI-VP10

ANALYSIS:   AMS-Standard delivery

MATERIAL/PRETREATMENT: (charred material): acid/alkali/acid

2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 815  to 780 (Cal BP 2765 to 2730)

Beta - 449457  2860 +/- 30 BP d13C= -26.8  2830 +/- 30 BP

SAMPLE:   I_LEI-VP8

ANALYSIS:   AMS-Standard delivery

MATERIAL/PRETREATMENT: (charred material): acid/alkali/acid

2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1050  to 910 (Cal BP 3000 to 2860)

Beta - 449458  2200 +/- 30 BP d13C= -25.2  2200 +/- 30 BP

SAMPLE:   I_LEI-VP9

ANALYSIS:   AMS-Standard delivery

MATERIAL/PRETREATMENT: (charred material): acid/alkali/acid

2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 370  to 180 (Cal BP 2320 to 2130)

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited.  AMS measurements were made on one of 4 in-house NEC SSAMS accelerator mass 

spectrometers.The reported age is the "Conventional Radiocarbon Age", corrected for isotopic fraction using the d13C.  Age is reported as 

RCYBP (radiocarbon years before present, abbreviated as BP, "present" = AD 1950). By international convention, the modern reference 

standard was 95% the 14C signature of NBS  SRM-4990C (oxalic acid) and calculated using the Libby 14C half life (5568 years). Quoted 

error on the BP date is 1 sigma (1 relative standard deviation with 68% probability) of counting error (only) on the combined measurements 

of sample, background and modern reference standards.  Total error at Beta (counting + laboratory) is known to be well within +/- 2 sigma.  

d13C values are reported in parts per thousand (per mil) relative to PDB-1 measured on a Thermo Delta Plus IRMS. Typical d13C error is +/- 

0.3 o/oo.  Percent modern carbon (pMC) and Delta 14C (D14C) are not absolute.  They equate to the Conventional Radiocarbon Age.  

Calendar calibrated results were calculated the material appropriate 2013 database (INTCAL13, MARINE13 or SHCAL13).  See graph report 

for references.
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Sample Data Measured

Radiocarbon Age

Isotopes Results 

o/oo

Conventional

Radiocarbon Age(*)

Beta - 449459  1910 +/- 30 BP d13C= -26.3  1890 +/- 30 BP

SAMPLE:   I_LEI-VP3

ANALYSIS:   AMS-Standard delivery

MATERIAL/PRETREATMENT: (charred material): acid/alkali/acid

2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 60  to 180 (Cal BP 1890 to 1770) and Cal AD 190  to 215 (Cal BP 1760 to 1735)

Cal AD 190  to 215 (Cal BP 1760 to 1735)

Beta - 449460  1980 +/- 30 BP d13C= -25.6  1970 +/- 30 BP

SAMPLE:   I_LEI-VP2

ANALYSIS:   AMS-Standard delivery

MATERIAL/PRETREATMENT: (charred material): acid/alkali/acid

2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 40  to AD 80  (Cal BP 1990 to 1870)

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited.  AMS measurements were made on one of 4 in-house NEC SSAMS accelerator mass 

spectrometers.The reported age is the "Conventional Radiocarbon Age", corrected for isotopic fraction using the d13C.  Age is reported as 

RCYBP (radiocarbon years before present, abbreviated as BP, "present" = AD 1950). By international convention, the modern reference 

standard was 95% the 14C signature of NBS  SRM-4990C (oxalic acid) and calculated using the Libby 14C half life (5568 years). Quoted 

error on the BP date is 1 sigma (1 relative standard deviation with 68% probability) of counting error (only) on the combined measurements 

of sample, background and modern reference standards.  Total error at Beta (counting + laboratory) is known to be well within +/- 2 sigma.  

d13C values are reported in parts per thousand (per mil) relative to PDB-1 measured on a Thermo Delta Plus IRMS. Typical d13C error is +/- 

0.3 o/oo.  Percent modern carbon (pMC) and Delta 14C (D14C) are not absolute.  They equate to the Conventional Radiocarbon Age.  

Calendar calibrated results were calculated the material appropriate 2013 database (INTCAL13, MARINE13 or SHCAL13).  See graph report 

for references.
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Vedlegg G 

 

 

Tilvekst 
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B17819/1-2
Dyrkningsspor fra senneolitikum/bronsealder/eldre jernalder fra LEINE YTRE (26/
246,248,257), HERØY K., MØRE OG ROMSDAL.
1) trekull, c14 .
Udatert trekolprøve frå eldstad; vp 4 / intrasis id. 1PK1157

Strukturnr: 2AI1076
2) trekull, c14 .
Udatert trekolprøve frå dyrkingslag; lag 2 i profilen frå felt 2. VP 19 / intrasis id.
1PK1216

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Utgraving foretatt av Fornminneseksjonen i
2016. Gjelder vitenskapelige prøver.
LokalitetsID: 103292.
Funnet av: Trond Eilev Linge.
Funnår: 2016.
Katalogisert av: Trond Eilev Linge.


	1. Innledning
	2. Undersøkelsens rammer
	2.1 Bakgrunn
	2.2 Kronologisk rammeverk
	2.3 Tidsrom og deltagere

	3. Kulturminner, registrering, landskap
	3.1 Tidligere funn og registrerte kulturminner fra området
	3.2 Registreringen
	3.3 Topografi og landskap

	4. Praktisk gjennomføring av utgravingsprosjektet
	4.1 Problemstilling og målsetting
	4.2 Metode
	4.3 Dokumentasjon
	4.4 Utgravingens forløp

	5. Undersøkelsen
	5.1 Felt 1
	5.1.1 Beskrivelse
	5.1.2 Datering
	5.1.3 Tolkning

	5.2 Felt 2
	5.2.1 Beskrivelse
	5.2.2 Tolkning

	5.3 Felt 3
	5.3.1 Beskrivelse
	Kokegrop (2AK 1040)
	Grøft (2AG 1063)
	Ildsted (2AI 1076)

	5.3.2 Tolkning


	6. Sammenfatning, tolkninger og perspektiver
	Innhold ol.pdf
	Figurliste:




