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Et forslag/skisse til etablering av samarbeid mellom fagarkeologer og amatørarkeologer, og
metallsøker personer/grupper,
samt lnnspill i forbindelse med NIKU Rapport 61.
Arealendringer og deres innvirtning på tap og skade av kulturminner i bynære
landbruksområder, Sarpsborg k, østfold.
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Saksbehandler.: Heinelversen

Side: 1av5 Vedlegg:

Et forslag/skisse til etablering av samarbeid mellom fagarkeologer
og amatørarkeologer, og metallsøker personer/grupper, samt
lnnspill iforbindelse med NIKU Rapport 61.
Arealendringer og deres innvirkning på tap og skade av
kulturminner i bynære landbruksområder, Sarpsborg k, Østfold.

NATIDS TILLSTAND PA DYRKET MARK I FORHOLD TIL FORHISTORISKE SPOR, OG
OLDSAKSFOREKOMSTER, SAMT TAP AV TIDLIGERE SYNELIGE RESTER AV
OLDTIDSMINNER I PLØYELAGENE PA NATIDENS JORDBRUKSAREALER.

For Amatør-Arkeologisk Kontor sin del, ser vi hvordan generell pløying av jorder mer, og mer

6delegger ikke bare m eta llgjenstander og deres kontekst, men også stein- og bronsealder
boplasser, og andre kultu rminn etyper m.m., der vi for noen år tilbake kunne plukke opp

steinartefakter istørre konsentrasjoner, kan vi i dag nesten ikke finne slike gjenstander idet
heletatt, så dette gjelder ikke kun metallfunn, men også i høyeste grad spor etter andre

aktiviteter samt artefakter av mange forskjellige typer materialer.
Vårt kontor ser det som ytterst viktig at man også må redde dette materialet i plogfurene f6r
det blir spredt for alle vinder. Før i tiden da bønder ikke hadde slike store
jordbruksredskaper som i dag, ble det meldt inn og funnet/observert mye mer av for
eksempel: Brannlag, metallfunn og annet oldsaksmateriale enn i dag, dette skyldes at

bønder i dag ikke lenger har den nærkontakten med jorda som itidligere tider, samtidig er

arbeidsredskapen de har; kraftigere og går mye dypere enn bare for noen tiår tilbake, og

dette betyr mye for hva som blir tilbake av artefakter, og andre spor i plogfurene. Vårt

kontor driver i dag et særlig utstrakt arbeid med å lete i plogfurer, der hvor funnpotensialet

er stort, og hvor det ikke tidligere er registrert eller gjort noen funn, men enkelte ganger

også der hvor det er gjort tidligere enkeltfunn, dette biir Sjort for å finne mer materiale som

kan si oss mer om alder- og type av aktivitet på stedet tidligere; og akkurat det siste punktet
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er et betent tema i de arkeologiske fagkretser, for da er det gjerne slik; at man skal da vel

helst ikke lete der hvor arkeologiske funn er gjort tidliSere, men det er jo akkurat der man

bør lete mens funnkonteksten enda er noenlunde samlet/intakt; senere kan det være for
sent, når den moderne plogen kommer og pløyer dypere og sprer artefaktmaterialet og

brann- og kokesteinskonsentrasjonene m.m., enda mer utover, slik at det til slutt ikke finnes

så mye å se eller noe spor tilbake av opprinneliS kontekst.

øNSKEDE TILTAK OG HVORDAN DETTE KAN ORGANISERES - EN SKISSE OM
EN FELLES SAMMARBEIDSFORM MELLOM AMATØRER OG FAGFOLK.

Det jeg mener personlig er: At man må kunne få til et mye bedre, og bredere samarbeide

mellom amatører og fagfolk, med såkalte samordnede fellesprosjekter hvor både fag- og

amatørarkeologer /metallsøker entusiaster med mer kunne samles om et eller fler felles

prosjekt(er). F. eks.; finne et jorde med Sodt funnpotensiale, å lage en god plan om hvordan

man skal gå frem, og da selvsagt i nært samarbeide med fagfolk og grunneiere, samtidig er

dei sikkert lurt å opprette en type tillits-mann/kvinne grupper med ansvar for hvert sitt
bestemte område/distrikt. Personer i disse gruppene bør først gjennomgå et kurs i arkeologi-

og kulturm innevern, og slik bli sertifisert/Sodkjent av de antikvariske myndigheter på

hjemstedet. Disse gruppene/lageneforeningene og andre kunne danne egne spesialiserte

interessegrupper innenfor sitt lag eller forening, og kanskje etterhvert benyttet denne

kunnskap til foredrag isitt nærmiljø, på mpter, og i arkeologi/historie undervisningen på

grunnskolen med mer. Her kunne jo også våre lokale- og sentrale antikvariske myndigheter

bidratt med mindre foredrag, forelesninger/undervisning i kulturminnevern og arkeologi for
derig.iennom å høyne kunnskapen hos dem som ønsker å være med på leting- og registrering

av løse kulturminner i pløyelagene. Særlig i Danmark har man flere slike sama rbeidsformer

mellom enkeltpersoner, amatørforeninger og fagfolk/museer, og dette til stor berikelse for
alle parter, og samtidig vil dette øke også den alminnelige forståelsen, for viktigheten av

allment kulturminnevern, og arkeologisk forskning hos den vanlige borger i bygd oB by. Dette

tror jeg også, vil være med å bldra til at vårt årlige tap av kulturminner vil minskes, og

samtidig vil de personer, og grupper som gerne vil bidra med leting/registrering føle at de

blir inkludert og verdsatt for sin innsats på en god måte.

Vi håper med dette innspill på en positiv tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

ll , (r
Hetne- {ve,rtt*, .

Heine lversen
Arkeoldgisk Leder
Registreringstjenesten
Kulturminnevernseksjonen
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Kopi til: . Riksantikvaren
. NIKU
. KHM, Arkeologisk seksion
. KHM,Fornminneseksjonen
. Fylkeskonservatoreniøstfold
. Norgesmuseumsforbund
. Norgeskulturvemtorbund
. Landslaget for lokalhislotie
. Østfold Historielag
. Forlidsminneforeningen
. NorgesMetallsøkerforening
. Sarpsborg kommune
. SarpsborgHistorielag
. Tune Historielag
. Varleig Historielag
. skjeberg Historielag

GENERELL INFORMASJON OM AMATøR-ARKEOLOGISK KONTOR.

Amatør-Arkeologisk Kontor ble opprettet i 1981 av Ronny Lademoe og undertegnede som en
frivillig kulturminnevern organisasjon med hovedvekt på registrering og vem av før-
reformatoriske kulturminner iøstfold fylke. Fra første stund samarbeidet vi nært med
Fylkeskonservatoren i østfold v/Borgarsyssel Museum, og arkeolog, Øystein Johansen.
Senere hadde vi et nært og meget godt samarbeid med fylkesarkeolog, Anne-Shopie Hygen
samt Universitetets Oldsaksamling v/Egil Mikkelsen. Etter omleggingen av kulturminnevernet
har vi fortsatt et brukbart samarbeid med fylkeskonservatoren i østfold, og KHM,
Universitetet i Oslo, Fornminneseksjonen, og Arkeologisk seksjon.
Kontorets arbeid består for det meste i overflateregistreringer i plogfurer på (innmark)
nydyrkete og eldre dyrkete jordbruksarealer etter før-reformatoriske kulturminner, samt leting
og registrering i utmark. Oo for det meste i områder hvor det tidlioere ikke er funnet eller
reqistrert før-reformatoriske kulturminner. Vi har innarbeidet faste rutiner hvor vi før leting og
befaring på andre manns grunn, alltid sender et brev til hjemmelshaver/bruker med
forespørsel om tillatelse til leting og befaring, samt opplyser om våre intensjoner med
letingen. Vi driver også en utstrakl informasjon om viKigheten av allment kulturminnevern
blant den alminnelige befolkningen i Østfold for derigjennom å bygge gode allianser,
torståelse og samarbeid mellom det frivillige kulturminnevernet og det offentlige
kulturminnevemet i fylket.
Vårt kontor har igjennom mange år etablert gode kontakter med så vel grunneiere,
historielag og andre med interesse for Østfolds forhistorie. Disse kaller vi våre
kontaktpersoner.
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Amatør-Arkeologisk Kontor ønsker å bidra til at før-reformatoriske kulturminner blir mer
respektert, og at kulturminnevernet får en større forståelse i den jevne befolkning. Dette tror
vi kan løses med mer popularisering av fagstoff, og at flere kulturminner blir skiltet og jevnlig

skjøttet slik at flere finner det mer innbydende med å ta turen til våre mange og flotte
severdige fornminner. Vi ønsker også å bidra til skjøtsel av fornminner, og har også påtatt
oss oppgaven med to skjøtselsprosjekt,

Foto: Steinsetning (Felt lD.: 40672) på Rønneld vestre gibnr.1082/'1, i Sarpsborg k, Østfold f.

nemlig: 1. Hulvei (Felt lD.: 11733) på. Lilleby søndre og mellom g/bnr.1095/6, og 7, av Lilleby
i sammen med Hafslund barneskole 6 og 7 klassetrinn v/Lærer, Knut Arild Antonsen.
2. Steinsetning (Felt lD.: 40672) på. Rønneld vestre g/bnr.108211, (Se foto over) begge i

Sarpsborg kommune.

Undertegnede står i dag for hele driften av kontoret som ligger i Skjeberg, Sarpsborg k,

Østfold, og betaler alle utgifter av egen lomme.
Kontoret får ingen økonomisk støtte verken fra det offentlige eller det private næringsliv i

Østfold.

For flere opplysninger om kontoret:
www. amator-arkeoloqiskkontor.orq

Borgenhaugen, den 3'1.1.201 3


