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SAMMENDRAG 
Bakgrunn for undersøkelsen er anleggelse av 1,2 km med gang- og sykkelveg mellom 

Lensmanns J. Knudsens veg og Øberg skole i Halden kommune. Utgravningen ble utført av 

Kulturhistorisk museum i perioden 3.-7. august 2015. Planområdet lå i den nordlige delen av 

Iddesletta, i et relativt flatt og åpent jordbrukslandskap. Lokaliteten lå 300 meter SV for Øberg 

barneskole, der Klepperveien møter Øbergveien (fv. 103). Det er kjent en rekke ulike typer 

fornminner fra forskjellige perioder i nærområdet. 

 

Det ble foretatt maskinell avdekking av 440 m² i dyrket mark. I alt ble det avdekket 17 stolpe-

hull. Kullprøver fra fem av dem er radiologisk datert, og disse faller innenfor eldre bronse-

alder. Tolv (13) av stolpehullene fordelte seg parvis i to tilnærmet parallelle, men like vel 

buete rekker. Disse var ca. 19 m lange, og orientert VNV-ØSØ. Stolpehullenes distribusjon 

liknet stolperekkene til takbærende stolper i et tre-skipet langhus, men avstanden både i lengde 

og bredde mellom flere av dem syntes til dels for store for en slik tolkning. Flere steder sto 

også stolpehullparene relativt skjevt i forhold til hverandre. Det ble ikke observert rester etter 

veggrøfter, men det ble påvist to parstilte stolpehull som muligens representerer et inngangs-

parti. I så tilfelle kan anlegget ha vært ca. 8 m bredt og drøye 22 m langt. 

 

Det er imidlertid beheftet usikkerhet til tolkningen av stolpehullene som et tre-skipet langhus. 

Alternative tolkningsforslag er at de er rester etter to-skipete langhus, firestolpers 

konstruksjoner, gjerder eller en innhegning for dyr. En mer sikker funksjonstolkning av 

anlegget og dens kontekst forutsetter avdekking av et større areal, men plangrensen i nord og 

Øbergveien i sør satte begrensninger for dette. 

 

Gård Sted 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

ØBERG, 165/1, HALDEN KOMMUNE, ØSTFOLD 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen er gjennomført i forbindelse med anleggelse av 1,2 km med gang- og sykkelveg 

mellom Lensmanns J. Knudsens veg og Øberg skole i Halden kommune. Østfold fylkes-

kommune gjennomførte en arkeologisk registrering i form av maskinell sjakting i dyrket mark 

i 2012 og 2013. Tiltaket ville komme i direkte konflikt med deler av tre lokaliteter, og disse 

ble dispensasjonsbehandlet i 2014 i henhold til kml. § 8, 4. ledd. For lokalitetene id 159000 

(sju kokegroper) og id 158656 (ingen fornminner i berørt del) ble det gitt dispensasjon uten 

vilkår, mens det for den berørte delen av id 173584 ble stilt vilkår om arkeologisk 

undersøkelse, jf. Riksantikvarens brev av 9. april 2014. Reguleringsplanen ble vedtatt i Halden 

kommunestyre 26. juni 2014. Saken ble deretter oversendt Riksantikvaren i januar 2015 for 

fastsettelse av omfang og kostnader, jf. kml. § 10. Tiltakshaver, Statens vegvesen, aksepterte 

deretter Riksantikvarens vedtak av 20. januar 2015.  Kulturhistorisk museum gjennomførte 

utgravningen i perioden 3.-7. august 2015. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Kathryn E. Sæther Utgravningsleder + GIS 3. - 7. aug. 2015 5 

Jonathan Siqveland Assisterende feltleder 3. - 7. aug. 2015 5 

Gjermund Christensen Assistent 3. - 7. aug. 2015 5 

Sum   15 

Jørn Ole Lihol Gulli Gravemaskinfører 3. - 4. aug.2015 2 
Tabell 1: Deltagere på utgravningen av Øberg. 

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Utgravningen fant sted inntil Øbergveien. Enkelte forbipasserende stoppet for å spørre om 

undersøkelsen, og disse ble fortløpende informert om funnene som ble gjort. En journalist fra 

Halden Arbeiderblad var innom fredag 7. juli 2015, og en artikkel om utgravningen ble 

publisert i avisa påfølgende helg. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 7. jan. 2016, M. Samdal). 
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger i den nordlige delen av Iddesletta, i et relativt flatt og åpent jordbruks-

landskap. Lokaliteten lå 300 meter sørvest for Øberg barneskole, der Klepperveien møter 

Øbergveien (fv. 103). Det er kjent en rekke ulike typer fornminner fra forskjellige perioder i 

nærområdet. Det er blant annet registrert gravhauger, hulveier, bosetningsspor, kokegroper og 

kullgroper, i tillegg til at det er gjort funn av slått flint. Blant de nærmeste lokalitetene er 

id 116833 som ligger 200 meter mot vest, ved Fredriksten golfpark, hvor det er registrert en 

rekke bosetningsspor (Berge 2014:9ff). 

 

 
Figur 2: Utsnitt fra fornminnedatabasen «Askeladden». 

 

Askeladden id Kulturminnetype 

13349 Gravhauger. Fjernet 

43034 Gravhaug 

64352 Flintavslag 

71315 To gravhauger og mesolittisk boplass. Fjernet 

71316 5-6 hulveier. Trolig fjernet 

116833 Bosetningsspor, førromersk og romersk jernalder 

126910 Hulvei 

126913 Kullgrop 

126914 Kullgrop 

147588 Løsfunn av flint 

147590 Kokegroper/ildsteder 

147592 Urnegrav fra yngre bronsealder og løsfunn av flint 

157314 Kokegrop, førromersk jernalder 

158655 Kokegrop, romersk jernalder 

158656 Kokegroper og kulturlag, bronsealder – jernalder 

159000 Kokegropfelt, førromersk jernalder. 

173584 Bosetningsspor, yngre steinalder – eldre bronsealder 

Tabell 2: Kulturminner i nærområdet. Tabell fra fylkeskommunens registreringsrapport (Berge 2014:5). 



Gnr. 165, Halden kommune  Saksnr. 2011/15347 

 

  

 8 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER 

Kulturhistorisk museums prosjektplan (Lønaas 2015) danner den vitenskapelige bakgrunnen 

for undersøkelsen. Prosjektplanen er utarbeidet med utgangspunkt i registreringen gjort av 

Østfold fylkeskommune i 2012 og 2013 (Berge 2014). Det ble da påvist åtte stolpehull, et 

ildsted, en grøft og et kulturlag/dyrkningslag på lokalitet id 173584 (Berge 2014: 25-29). Fem 

av stolpehullene lå på en svakt krummet rekke, og ble tolket som rester etter et toskipet 

langhus. Et stolpehull ble snittet. Det inneholdt 11 keramikkskår, og en datering på kull fra 

stolpehullet faller innenfor 1310-1120 f.Kr. Kull fra ildstedet er datert til 3640-3520 f.Kr., 

mens det foreligger en datering fra kulturlaget til 1020-900 f.Kr. 

 

Deler av lokaliteten lå utenfor planområdet. Kulturlaget ble påvist i sjakt 50 nærmest fylkes-

veien, mens stolperekken lå så vidt innenfor plangrensen i sjakt 51. Grøften, ildstedet og et par 

stolpehull i den nordligste sjakt 52 ligger 3-4 meter utenfor planområdet. Det var kun aktuelt å 

foreta undersøker utenfor plangrensen dersom strukturene utgjorde deler av en sluttet kontekst 

av typen langhus, og da etter nærmere avtale med Riksantikvaren. 

 

Kun et begrenset areal kunne avdekkes innenfor det relativt smale planområdet, og dette setter 

grenser for hvilke problemstillinger som er realistisk å få belyst. Et mål vil være å avklare om 

stolpehullene inngår i et forhistorisk langhus eller ikke, og hvordan dette eventuelt er 

organisert. Videre vil en sentral problemstilling være å avklare hvilke tidsperioder som er 

representert og hvilke aktiviteter som har funnet sted. Forhåpentligvis vil en utgravning av 

selv et begrenset areal gi resultater som også kaster lys over øvrige deler som blir bevart. På 

denne måten vil resultatene kunne sette lokaliteten som helhet og andre, nærliggende 

fornminner inn i en større, kulturhistorisk kontekst. På et overordnet nivå kan prosjektet bidra 

til å belyse den forhistoriske bosetningen og utviklingen av gården i området over tid. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking. Det ble anvendt en 8 tonns 

gravemaskin med pusseskuff til å fjerne matjordslaget. Avdekkingen innbefattet åpning av 

områdene hvor fylkeskommunen hadde påtruffet kulturminnene og arealet rundt dem innenfor 

tiltaksområdet. Etter avdekking ble undergrunnen renset med krafse og til dels graveskje. 

Strukturene ble tegnet og fotografert i plan og profil, samt beskrevet på eget skjema Det ble 

tatt makroprøver fra sju stolpehull og det er vasket kull fra disse til radiologisk datering. Det 

ble brukt digitalt speilløst systemkamera, og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under 

Cf34918. Prøver er katalogisert under C60109. 
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Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling. Dokumentasjons-

systemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av innmålte enheter i felt. 

Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. 

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som Trimble 

RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-format før 

eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra 

målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs 

ArcMap 10. 

 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-

format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir 

de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgravningen startet mandag 3. august 2015. Morgenen ble brukt til pakking av utstyr, 

utkjøring til felt og fotodokumentasjon av tiltaksområdet. Maskinell avdekking ble påbegynt 

ca. kl. 13.00 samme dag. Avdekkingen ble påbegynt i sørøstre hjørne av fornminneområdet. 

Laget med matjord var relativt tykt i hjørnet, samt svært vått og fuktig mot bunn. Dette 

skyldtes at det lå i et naturlig søkk i undergrunnen. Fylkeskommunen hadde registrert et mulig 

kulturlag i hjørnet, og en grop/snitt ble gravd inntil nordlig feltkant for å få oversikt over 

stratigrafien gjennom et profil. Avdekkingen fortsatte mot vest, langs med Øbergveien, samt 

mot nord. Cirka 7 meter nord for sørlig feltkant, ble det påtruffet enkelte stolpehull som lå 

mellom fylkeskommunens sjakter 50 og 51. 

 

Neste dag ble alle de registrerte stolpehullene i sjakt 51 avdekket. Flere av stolpehullene lå 

like ved plangrensen, som igjen begrenset muligheten for videre utvidelse mot nord. Feltet ble 

derimot forlenget mot vest, ettersom stolpehullene lå i to tilnærmet buete rekker som liknet 

stolpehull-parene etter et tre-skipet langhus. Avstanden mellom dem, både med hensyn til 

bredde og lengde, var imidlertid uvanlig stor, noe som talte imot tolkningen. Ved 

registreringen ble det ikke gjort funn i vestlig halvdel av sjakt 51, og avdekkingen ble avsluttet 

mot vest når sjaktens sørlige feltkant ble avdekket i nordvestlig hjørne. Avstanden mellom 

siste stolpepar og feltkanten var da såpass stor at fornminneområdet kunne betraktes som 

avgrenset. 

 

Tirsdag ettermiddag og onsdag ble brukt til å rense feltet for hånd i tilfelle strukturer hadde 

blitt oversett. Enkelte av stolpehullene var til dels vanskelige å se i overflaten på grunn av 

deres lyse farge. Videre ble to buede, grå flekker undersøkt i østlig del av feltet. Disse kunne 

likne forhistoriske kulturminner, men undersøkelsen viste at de var rester etter røtter. 
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Figur 3; Buete, grå flekker som viste seg å være fra røtter (foto cf34918_12). 

 

De siste dagene ble brukt til snitting, dokumentasjon og prøveuttak. Utgravningen ble avsluttet 

fredag 7. august 2015. 

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Planområdet var relativt smalt. I slike tilfeller vil lokaliteter ofte avgrenses av størrelsen på 

tiltaket og ikke nødvendigvis ut fra avtagende funnfrekvens. Dette var tilfellet for lokaliteten 

ved Øberg. Under registreringen ble det gravd sjakter både nord for utgravningsområdet og på 

motsatt side av Øbergveien i sør. Det ble da registrert nærliggende strukturer som viser at 

lokaliteten ikke ble fullstendig avgrenset under utgravningen, og at den inngår som del av en 

større helhet. 

 

Ved flateavdekkingen ble det påvist flere forstyrrelser i undergrunnen. Moderne 

dreneringsgrøfter krysset feltet fra nordøst mot nordvest, samt tilnærmet nord-sør. I tillegg 

krysset plogspor utgravningsområdet øst-vest. Det kan ikke utelukkes at forhistoriske 

strukturer har blitt fjernet. Enkelte stolpehull var påviselig risset i toppen, og således forstyrret. 

 

Tidvis var det vanskelig å fastslå avgrensningen av enkelte strukturer. Dette skyldtes i hoved-

sak at de var svært utvasket og hadde tilnærmet lik farge som undergrunnen. Det er derfor 

mulig at enkelte stolpehull kan ha blitt oversett, eller at innmålingen er noe unøyaktig. Enkelte 

strukturer var i tillegg forstyrret av røtter slik at deres avgrensning, og i et tilfelle tolkning 

(A340), var vanskelig å fastslå. Det ble også avdekket enkelte grå flekker som til forveksling 

kunne likne forhistoriske strukturer i plan, men som ved snitting viste seg å være røtter. 

 



Gnr. 165, Halden kommune  Saksnr. 2011/15347 

 

  

 11 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 4: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 

7/1.2016, M. Samdal). 
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Det ble avdekket 440 m² i dyrket mark, inntil Øbergveien (Fv.103). Terrenget var flatt og 

åpent, og undergrunnen besto av gulbrun silt iblandet litt sand med oransje flekker med 

jernutfelling. Tykkelsen på matjorda varierte mellom 25 og 60 cm. Fylkeskommunens 

registrerte funn ble alle gjenfunnet. I alt ble 21 strukturer nummerert, og av disse ble fem 

avskrevet etter nærmere undersøkelse. Alle strukturene ble avdekket innenfor den nordlige 

halvdelen av feltet. 

 

En av strukturene som ble avskrevet var det mulige kulturlaget i sørøstlig hjørne, hvor det 

foreligger en radiologisk datering til bronsealder fra registreringen. Laget ble påtruffet i et 

naturlig søkk i terrenget som var vått og fuktig. Laget fremsto som sjattert eller skjoldete i 

farge med alternerende ujevne linser av mørk, gråsvart, gråbrun og grå leire sand/silt, med 

høyt innhold av organisk masse. Sjatteringen og det høye innholdet av organisk materiale er 

karakteristisk for sedimentering i våte/fuktige kontekster. Laget er trolig naturlig avsatt i 

søkket, ved at antropogene masser har blitt tilført laget med vann som er nedvasket fra øvrige 

deler av feltet, derav dateringen til bronsealder. 

 

 
Figur 5; Profil gjennom mulig kulturlag (foto cf34918_85). 

 

De øvrige strukturene som ble påtruffet var alle stolpehull, i alt 16 stk. Tolv (tretten) av disse 

fordelte seg parvis i to, tilnærmet parallelle, men like vel buete rekker. Disse var ca. 19 m 

lange og orientert VNV-ØSØ. Det var ingen sikre doble stolpehull, men A260 og A270 var 

plassert like ved hverandre og kan derfor representere en utskiftning av en stolpe. Avstanden 

fra det siste stolpeparet til feltkanten i vest var drøye fem meter. Registreringssjakten (nr. 51) 

hvor stolpehullene var påvist fortsatte videre vestover, og var i likhet med de to andre sjaktene 

funntom i denne retningen (se fig. 7 under). Anlegget er vurdert som avgrenset mot øst og sør, 
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trolig også mot vest. Anlegget lå imidlertid tett opp mot traségrensen i nord, og det kan ikke 

anses som avgrenset i denne retning. 

 

 
Figur 6: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 

17/12.2015, K. Sæther). 
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Figur 7: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 

18/12.2015, K. Sæther). 
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Stolpehullenes distribusjon liknet stolperekkene til takbærende stolper i et tre-skipet langhus, 

men avstanden både i lengde og bredde mellom flere av stolpehullene syntes til dels for store 

for en slik tolkning. Flere steder sto også stolpehullparene relativt skjevt i forhold til 

hverandre. Avstandene oppgitt i tabellen under er målt fra midten av stolpehullene. 

 
Grindpar  Grindbredde  Grindpar 

1 par Struktur A220 1,95 m A230 Struktur 1 par 

 Fagdybde 4,40 m 
5,00 m 

 4,20 m Fagdybde  

2 par Struktur A260 
(A270) 

3,22 m 
3,82 m 

A239 Struktur 2 par 

 Fagdybde 3,31 m 
2,70 m 

 3,17 m Fagdybde  

3 par Struktur A300 4,40 m A311 Struktur 3 par 

 Fagdybde 2,37 m  3,18 m Fagdybde  

4 par Struktur A329 4,50 m A318 Struktur 4 par 

 Fagdybde 4,17 m  3,18 m Fagdybde  

5 par Struktur A368 4,64 m A404 Struktur 5 par 

 Fagdybde 4,46  4,65 m Fagdybde  

6 par Struktur A415 4,78 m A426 Struktur 6 par 
Tabell 3: Grindbredde og fagdybde mellom grindparene. 

 

Det var relativt stor variasjon i både grind- og fagdybde, men den mest merkbare forskjellen lå 

i grindbredden til første grindpar i øst (1,95 m) og siste par i vest (4,78 m). Anlegget framsto 

dermed som innsnevret i den østlige enden og bred i den vestlige enden, lik en trakt. 

Innsnevringen var spesielt merkbar i den sørlige raden. Her var stolpehull A220 relativt mye 

inntrukket mot midtaksen i forhold til stolpehull A260 (alternativt A270), slik at buen mot øst 

fremsto mer som en «knekk». 

 

 
Figur 8; Rekkene med stolpehull, sett mot vestnordvest. Legg merke til inntrukket stolpehull A220 i nedre, 

venstre del av bildet (foto cf34918_50). 
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Figur 9: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 

17/12.2015, K. Sæther). 
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Fagdybden varierte mellom 2,37 og 4,65 (5,00) m. Variasjonen var særlig merkbar parene i 

mellom ved at de hovedsakelig sto skjevt i forhold til hverandre, med stolpehullene i nordlig 

rad plassert litt lenger mot øst enn de i sørlig rad. Den største fagdybden var imidlertid i hver 

ende av anlegget. 

 

 
Figur 10; Rekkene med stolpehull, sett mot østsørøst (foto cf34918_56). 

 

I tillegg til stolpehullene i de buete rekkene ble det påtruffet to parstilte stolpehull (A355 og 

A340) ca. 1,7 m sørøst for stolpehull A368. Bredden mellom dem var ca. 1 m, og deres 

plassering i forhold til stolpehullrekkene kunne antyde at de representerte et inngangsparti. I så 

tilfelle indikerer de hvor en eventuell vegg har stått, hvilket betyr at anlegget kan ha vært ca. 

8 m bredt og drøye 22 m langt. Beregningene forutsetter at motsatt side har hatt en liknende 

inngang/vegg med tilnærmet lik avstand til stolpehullraden rundt hele anlegget. 

 

Tolkningen av stolpehull A340 er imidlertid svært usikker fordi nedgravningens avgrensning 

og fyll var vanskelig å skille ut, noe som til dels skyldtes at den var gjennomboret av røtter. 

Med unntak av A340 var de øvrige stolpehullene relativt klare, til tross for sterk utvasking 

som hadde ført til stedvis uklare avgrensninger. I flere av stolpehullene var det avtrykk etter 

stolpen og/eller skoningstein. 
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220 22x21 33 -  x  x 12x26 x 30 30x30 230 

260 
(270) 

32x26 
50x50 

44 
27 

x 
- 

13x13 x 
x 

 x 20x13 x 27 35x35 239 

300 37x37 28 x 25x22 -  -  - 24 23x23 311 

329 38x35 31 x 27x31 -  - 23x9 x 20 35x34 318 

368 43x40 30 -  -  x  - 24 31x31 404 

415 34x33 14 -  -  -  - 15 22x22 426 
Tabell 4: Sammenfatning av stolpehull etter mulig takbærende stolper. 



Gnr. 165, Halden kommune  Saksnr. 2011/15347 

 

  

 18 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 11: Profilene til stolpehullene. 
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Figur 12: A220 i profil (foto cf34918_59). 

 

 
Figur 13: A329 i profil (foto cf34918_64). 

 

Stolpehullene var hovedsakelig runde i plan med avrundet bunn og buete sidekanter. 

Stolpeavtrykkene hadde gråbrun farge og besto av varierende mengde silt/sand, humus og 

kull. Avtrykkene skilte seg klart fra fyllet i resten av stolpehullene som var lys grå og oransje-

spettet, silt/sand, litt humus og enkelte kullflekker. 

 

Det ble ikke gjort noen funn under utgravningen, men under fylkeskommunes registrering ble 

det funnet flere skår av keramikk, (C60145/1), i A311. Disse har lys gråbrun farge på utsiden, 

og svart, glattet innside. Et av skårene er et randskår med flat rand og rett leppe. Skårene er 

middels grove, og er trolig fra et brukskar eller kokekar uten dekor, og som sådan vanskelig å 

datere nærmere enn til bronsealder-jernalder. 
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Figur 14: Skår av keramikk funnet av Østfold fylkeskommune i stolpehull A311 (foto cf34918_86). 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det ble tatt ut makroprøver fra profilet til alle stolpehullene i den sørlige raden, samt stolpe-

hullet til mulig dørstolpe A355. Alle de sju prøvene ble flotert under etterarbeidet, men foruten 

kull var det tilsynelatende ingen funn i prøvene. I samband med prosjektleder ble det derfor 

bestemt å ikke sende prøvene til makrofossilanalyse. Derimot er et utvalg av kullprøvene som 

ble flottert ut vedartsanalysert ved Moesgård museum (2015), og disse er radiologisk datert 

ved Beta-analytic, London (2015). 

 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Fire kullprøver ble detaljert vedartbestemt.   

 

PKnr Anr Vekt, g Tresort 

589 220 0,3 
10 stk = 4 yngre stamme og 2 stamme bjørk, 2 yngre gren og 1 stamme/gren 

hassel, 1 yngre stamme ask. Hassel datert. 

593 300 1,9 
10 stk = 2 yngre stamme or, 1 stamme bjørk, 2 yngre stamme hassel, 2 yngre 

gren ask, 1 yngre stamme frukttre, 2 mulig stamme hassel. Hassel datert. 

599 415 0,7 
8 stk = 1 eldre og 2 yngre stamme or, 2 yngre stamme bjørk, 1 yngre stamme 

hassel, 2 yngre stamme mulig o/bjørk eller hassel. Hassel datert. 

601 355 2,1 
10 stk = 3 yngre stamme, 1 eldre og 1 yngre gren bjørk, 1 yngre stamme 

hassel, 1 eldre stamme eik, 1 yngre stamme/eldre gren alm, 2 yngre stamme 
or/hassel. Hassel datert. 

Tabell 5: Oversikt over vedartsbestemte prøver. 
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Det ble påtruffet sju ulike trearter, hvorav alle var løvtrær. Alle bitene var dekket av naturlig 

okerutfelling som vanskeliggjorde vedartsbestemmelsen av enkelte kullbiter. Størst var 

forekomsten av bjørk, deretter fulgte hassel. Begge tresortene er representert i alle prøvene. De 

fleste stykkene er fra yngre stammer, kun et fåtall er fra greiner. Tresortene er ikke ansett som 

typiske for takbærende stolper. Det er imidlertid ikke sikkert at kullbitene stammer fra selve 

stolpene som har stått i hullene, men at de i stedet har tilkommet strukturene under gjenfylling. 

 

Løvtrærne er alle lyskrevende, der or, bjørk og ask trives på fuktig grunn. Flere vokser ofte i 

mager jord, mens hassel foretrekker næringsrikt jordsmonn. Eik og alm er mer vanlig i skog. 

De påviste tresortene viser til et område med varierende vegetasjon av løvtrær, med både 

magert og næringsrikt jordsmonn, fuktige områder, men også tørr bunn. 

 

7.2 RADIOLOGISK DATERING 

Det foreligger fire radiologiske dateringer fra utgravningen, i tillegg til to dateringer fra 

fylkeskommunens registrering. 

 

Pnr. Anr. Struktur Beta Lab.nr Datert 
materiale 

Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 2 
sigma (OxCal.) 

589 220 Stolpehull B-426056 Hassel 3130±30 1450-1305 f.Kr 

593 300 Stolpehull B-426057 Hassel 3320±30 1685-1520 f.Kr 

599 415 Stolpehull B-426059 Hassel 2810±30 1020-900 f.Kr 

601 355 Stolpehull B-426058 Hassel 3020±30 1385-1130 f.Kr 

Reg. (A150) Kulturlag B-369312  2810±30 1020-900 f.Kr 

Reg. (A152) Stolpehull B-369310  2980±30 1310-1120 f.Kr 
Tabell 6: Oversikt over daterte prøver. 

 

Dateringene viser et langt tidsspenn, 1685-900 f.Kr., som i hovedsak tilsvarer eldre bronse-

alder (periode I-IV). Det er til dels lite overlapp mellom dateringene. Dette kan antyde at 

stolpehullene viser til ulike anlegg fra forskjellige perioder, eller at anlegget har blitt brukt i 

flere faser. Det var derimot få arkeologiske spor som indikerer bruk i forskjellige faser. 

Unntaket er stolpehullene A260 og A270 som med sin nære plassering kan tyde på utskiftning 

av stolper, og dermed flere bruksfaser. Samtidig må det understrekes at radiologisk datering av 

stolpebygde anlegg basert på kull fra stolpehull er beheftet med usikkerhet. Kull som ikke er 

fra selve stolpen (f.eks. sviing av enden) kan gjerne være yngre eller eldre enn anleggets 

bruksfase. Dateringene indikerer imidlertid, samlet sett, en brukstid innenfor eldre 

bronsealder. 
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Figur 15: Radiologiske dateringer fra utgravningen på Øberg fremstilt i en samlingstabell generert 

av OxCal (Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013): r5 IntCal13). 

 

8 VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Under fylkeskommunens sjakting ble det registrert åtte stolpehull, et ildsted, en grøft og et 

kulturlag/dyrkningslag (Berge 2014: 25-29). Fem av stolpehullene lå på en svakt krummet 

rekke. Det ene stolpehullet A152, (tilsvarer A311 under utgravningen), ble snittet, og det ble 

gjort funn av keramikk. Videre ble kull fra stolpehullet datert til 1310-1120 f.Kr. Stolperekken 

ble tolket som rester etter et toskipet langhus. 

 

Ved den påfølgende undersøkelsen i 2015 ble plangrensen stukket ut, og det viste seg at den 

nordlige delen av lokaliteten som omfattet grøft, ildsted og et par stolpehull lå utenfor 

planområdet. Sjakten med disse funnene ble derfor ikke gjenåpnet under utgravningen. 

Sentralt i prosjektplanens problemstilling var å avklare om stolpehullene inngikk i et 

forhistorisk langhus eller ikke, hvordan dette eventuelt er organisert, hvilke tidsperioder som 

er representert og hvilke aktiviteter som har funnet sted. 

 

Under utgravningen ble det avdekket 16 stolpehull, hvorav 12 (13) fordelte seg parvis i to, 

tilnærmet parallelle, buete rekker. Stolpehullenes distribusjon liknet stolperekkene til 

takbærende stolpehull i et tre-skipet langhus. Langhus er karakteristisk for skandinavisk 

bosetning i forhistorien. Bygningene har vært konstruert med et reisverk av stolper 

fundamentert i bakken. I skandinavisk sammenheng strekker denne byggeteknikken seg i 

hovedsak fra neolitikum til vikingtid. I steinalder og eldre bronsealder var husene generelt to-

skipede, hvor taket ble holdt oppe av en takbærende rekke med stolper langs husets midtakse. 
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I eldre/yngre bronsealder blir det tre-skipede langhuset det mest vanlige, hvor taket ble holdt 

oppe av to rekker med takbærende stolper. 

 

På Øberg ble det ikke avdekket spor etter veggkonstruksjon i form av grøfter og/eller 

stolpehull, men det ble påtruffet to stolpehull som ut fra plasseringen i forhold til stolpehull-

rekkene indikerte at de kunne være knyttet til dørstolper. Mangelen på spor etter vegger i en 

mulig huskonstruksjon er ikke uvanlig i det arkeologiske materialet. Når det gjelder stolpe-

hullene på Øberg, må imidlertid tolkningen av et treskipet langhus betraktes som noe usikker, 

primært på grunn av den store avstanden både i bredde og lengde mellom enkelte av 

stolpehullparene. 

 

Flere av parene var relativt skjeve i forhold til hverandre, og det var her stor avstand i 

lengderetningen (fagdybden). Skjevheten i seg selv er imidlertid også en karakteristikk som er 

kjent fra flere forhistoriske langhus, og kan indikere at reisverket har vært en åsline-

konstruksjon (også kalt stavline). Ved denne typen konstruksjon er det langsgående dragere 

som binder stolpene sammen øverst. Stavene trengte da ikke å være parvise, men det er flere 

eksempler på at de har vært det (Olsen 2009:129). Dette er i motsetning til det mer kjente 

grindverket hvor stolper er plassert parvis og dragerne er lagt tvers mellom stolpene. 

 

 
Figur 16: Prinsippskisser av grindverk og åsline. 

 

I begge typer konstruksjoner er det svært vanlig med ulik fagdybde mellom stolpeparene fra 

en ende av huset til den andre. De forskjellige konstruksjonsmetodene kan imidlertid være 

indikert av lik eller ulik fagdybde mellom de enkelte stolpehullene i foregående og påfølgende 

stolpepar. I tilfeller hvor det er brukt grindverk er fagdybden mellom stolpehullene i hvert 

grindpar ofte relativt lik stolpehullene i foregående og påfølgende grindbar. I 

åslinekonstruksjoner kan den langsgående bindingen av stavene skape skjevheter i 

parstillingen av stolpehullene, slik at stolpehullene i et grindpar kan ha ulik avstand til 

stolpehullene foran og bak i rekka. Dette er som nevnt tilfellet for anlegget på Øberg. 

Bakgrunnen til skjevheten og de ulike avstandene er således velkjent i det arkeologiske 

materialet, men hvor stor kan avstandene være i et langhus med hensyn til spenn og bæreevne?  
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Det kan være nærliggende å tenke seg en lineær utvikling av langhusenes størrelse, fra liten til 

stor. Husmaterialet som foreligger gjennom arkeologiske undersøkelser viser imidlertid at 

utformingen og størrelsen på treskipete langhus har endret seg i ulike retninger gjennom en 

periode på ca. to tusen år. I både Danmark og Sverige er det utarbeidet hustypologier basert på 

konstruksjonsmessige karakteristikker som har endret seg over tid. I Norge er lignende 

typologier utformet på Sørvestlandet, og da hovedsakelig basert på utgravningene av et stort 

antall tre-skipede langhus på Forsandmoen i Rogaland (Løken 1998). På Østlandet har 

kunnskapen om hustypologi i særlig grad blitt utvidet gjennom E6- og E18-prosjektene 

(Bårdseth 2007, Gjerpe 2008). 

 

En av de generelle tendensene for tre-skipete langhus fra eldre bronsealder på Sørvestlandet er 

at en mindre andel langhus «vokser» seg svært store, spesielt i bredden. Disse husene har fått 

betegnelsen «hall» fordi deres like med hensyn til bredde hovedsakelig er å finne i vikingtid, 

og da i samband med den mer allment kjente «vikinghallen». Det er kjent minst seks brede 

hallbygninger fra hovedsakelig eldre bronsealder, hvorav fire fra Forsandmoen og to fra 

Austbø, alle i Rogaland (Løken 1998:108, Juhl 2001). De har 6-8 stolpehull i hver rekke, 

husene måler 22-23 m i lengde, 7-8 m i bredde og har en særlig bred stolpesetning 3,4-4,2 m. 

Fire av husene har et stolpehull fylt med store mengder forkullet korn. Husene er radiologisk 

datert til 1500-600 f.Kr. med vekt på 1500-1300 f.Kr. Byggene er antatt å ha vært brukt som 

bolig for mennesker, men deponiet av korn indikerer at de kan ha hatt en spesiell betydning 

(Løken 1998:116). De skiller seg i tillegg fra de øvrige tre-skipete langhusene fra 

bronsealderen som er smalere, kortere og mer tallrike. 

 

Anlegget på Øberg kan med bakgrunn i stolpehullenes distribusjon ha vært ca. 8 m bredt og 

drøye 22 m langt, og den hadde en stolpesetning på 1,95-4,78 m. Fem av stolpehullene er 

radiologisk datert innenfor tidsrommet 1685-900 f.Kr. Det vil si at karakteristikken til anlegget 

på Øberg er svært sammenfallende med «hallbygningene» funnet i Rogaland. Liknende bygg 

er derimot ikke særlig kjent på Østlandet, og det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til 

tolkningen. 

 

Et av usikkerhetsmomentene er tolkningen av stolpehull A340. Stolpehullet inngikk i et par 

som ut fra sin plassering i forhold til stolperekkene kan tolkes som dørstolper. Avgrensningen 

av A340 var imidlertid svært vanskelig å fastslå, og det er usikkert om avtrykket som ble 

skimtet var fra et stolpehull eller en trerot. Uten A340 er det ikke noe par på utsiden av 

stolperekken som forsterker inntrykket av et langhus. Det knytter seg også usikkerhet til 

forholdet mellom størrelsen på stolpehullene kontra størrelsen på bygget/ «hallen». 

Stolpehullene hadde en diameter på mellom 22 og 50 cm, men stolpeavtrykkene var ikke mer 

enn 12-27 cm. Det synes å ha vært brukt ganske smale stolper i konstruksjonen, og at disse 

kan ha vært i minste laget for et så vidt stort bygg som 8x22 meter, som antydet over. 

 

Kanskje bør stolpehullradene ses som to separate rekker knyttet til to, to-skipete langhus? I så 

tilfelle er spennet mellom stolpene ikke så stort, og konstruksjonene ville da ikke trenge like 
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store stolper som et bredt bygg. Imidlertid er ingen av de mer karakteristiske tresortene for 

takbærende stolper funnet i stolpehullene. Videre er det analyserte trekullet fra yngre stammer 

som er mindre egnet som takbærende stolper enn fullvoksne stammer. Det er til gjengjeld 

mulig at kullet i disse prøvene ikke stammer fra selve konstruksjonen i det hele tatt, men at det 

har tilkommet senere. Slik sett er det knyttet usikkerhet til hva de radiologiske dateringene 

viser til, om de daterer selve bruksfasen eller ikke. 

 

Som tidligere nevnt er tidsspennet på dateringene relativt langt, men de kan alle hovedsakelig 

tilskrives eldre bronsealder. Det var ingen spor etter flere bruksfaser blant stolpehullene, med 

mulig unntak av de nærliggende stolpehullene A260 og A270 som antydet at en av stolpene 

var blitt byttet ut. Det virker lite sannsynlig at anlegget på Øberg kan ha stått i flere hundre år 

uten at også andre stolper ble skiftet ut. En forklaring kan være at stolpehullene på Øberg ikke 

tilhørte et og samme anlegg, men kanskje flere mindre bygg slik som de overnevnte to-skipete 

langhus eller firestolperskonstruksjoner. 

 

Også den sistnevnte typen bygninger er konstruert med et reisverk av stolper fundamentert i 

bakken, men i stedet for takbærende rekker har de fire hjørnestolper, og noen ganger en sentral 

stolpe. Slike konstruksjoner blir gjerne funnet litt vekk fra tunområdet, og de tolkes gjerne 

som bygninger knyttet til oppbevaring, verksted eller annen gårdsaktivitet. Det at stolpene på 

Øberg synes å ha hatt relativt liten diameter (12-27 cm) kan indikere at det dreier seg om slike 

«lette» konstruksjoner, da spenn og tyngde vil være betydelig mindre enn tilfellet er ved et 

større langhus. Byggene ville imidlertid ha vært relativt skjeve med bakgrunn i stolpehull-

parenes usymmetriske plassering. Det samme ville vært tilfelle dersom det dreier seg om to, 

to-skipete langhus. Rekkene er da svært skjeve, spesielt hvis stolpehullene A220 og A230 er 

med i tolkningen. Uten disse to stolpehullene fremstår raden med stolpehull i sør som relativt 

rett og raden i nord som lett buet. 

 

 
Figur 16: Sørlig rekke med stolpehull uten A220 (foto cf34918_52). 
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En siste tolkning er at stolpehullrekkene representerer en dyreinnhengning eller gjerder, men 

også da er avstanden mellom stolpehullene svært stor, spesielt hvis gjerdene var av flettverk. 

Det er knyttet en viss usikkerhet til alle de ovennevnte tolkningene av stolpehullene på Øberg, 

men den mest nærliggende og forlokkende tolkningen peker mot en mulig hallbygning fra 

eldre bronsealder. 

 

9 SAMMENDRAG 

Bakgrunn for undersøkelsen er anleggelse av 1,2 km med gang- og sykkelveg mellom 

Lensmanns J. Knudsens veg og Øberg skole i Halden kommune. Utgravningen ble utført av 

Kulturhistorisk museum i perioden 3.-7. august 2015. Det ble foretatt maskinell avdekking av 

440 m² i dyrket mark. I alt ble det avdekket 17 stolpehull. Kullprøver fra fem av stolpehullene 

er radiologisk datert, og disse faller innenfor eldre bronsealder. Tolv (13) av stolpehullene 

fordelte seg parvis i to tilnærmet parallelle, men like vel buete rekker. Disse var ca. 19 m 

lange, og orientert VNV-ØSØ. Stolpehullenes distribusjon liknet stolperekkene til takbærende 

stolper i et tre-skipet langhus, men avstanden både i lengde og bredde mellom flere av dem 

syntes til dels for store for en slik tolkning. Flere steder sto også stolpehullparene relativt 

skjevt i forhold til hverandre. Det ble ikke observert rester etter veggrøfter, men det ble påvist 

to parstilte stolpehull som muligens representerer et inngangsparti. I så tilfelle kan anlegget ha 

vært ca. 8 m bredt og drøye 22 m langt. Det er imidlertid beheftet usikkerhet til tolkningen av 

stolpehullene som et tre-skipet langhus. Alternative tolkningsforslag er at de er rester etter to-

skipete langhus, firestolpers konstruksjoner, gjerder eller en innhegning for dyr. En mer sikker 

funksjonstolkning av anlegget og dens kontekst forutsetter avdekking av et større areal, men 

plangrensen i nord og Øbergveien i sør satte begrensninger for dette. 
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

IntrasisId Subclass 
Form i 
flate 

Lengde Bredde Fotonr. Dybde 
Bunn i 
profil 

Sider i 
profil 

Beskrivelse 

220 Stolpehull rund 22 21 38, 59 33 avrundet buete Litt utflytende i plan, men klart avgrenset i profil. Besto av gråbrun, fin silt/sand iblandet 
humus og litt kull. Flere godt synlig skoningsstein sentralt i profil. 

230 Stolpehull rund 30 30 41, 75 30 avrundet skråe Litt utflytende i plan, men klart avgrenset i profil. Enkelte nevestore skoningsstein synlig i plan. 
Godt synlig stolpeavtrykk sentralt i profil. Denne besto av gråbrun, fin silt/sand iblandet 

humus og litt kull. Nedgravning var lys gråbrun og mindre humusblandet. Skoningstein ble 
påtruffet både i stolpeavtrykk og nedgravning. 

239 Stolpehull rund 35 35 42, 72 27 skrå buete Litt utflytende i plan, og delvis oransjespettet mot bunn som gjorde den delvis vanskelig å 
skille ut. Enkelte nevestore skoningsstein synlig i plan. Godt synlig stolpeavtrykk sentralt i 

profil. Denne besto av gråbrun, fin silt/sand iblandet humus og litt kull. Nedgravning var lys 
gråbrun og mindre humusblandet. Skoningstein ble påtruffet både i stolpeavtrykk og 

nedgravning. 

250 Avskrevet         

260 Stolpehull oval 32 26 31, 60 44 avrundet buete Klart avgrenset i plan og profil. Godt synlig stolpeavtrykk sentralt i profil. Denne besto av 
gråbrun, fin silt blandet med litt leire, humus og kull. Nedgravning var lys gråbrun og mindre 
tydelig for den var oransjespettet og mindre humusholdig enn stolpeavtrykket. I tillegg ble 
fyllet i nedgravningen mer leireblandet nedover i snittet. Skoningstein ble påtruffet både i 
stolpeavtrykk og nedgravning. 

270 Stolpehull rund 50 50 32, 63 27 flat skråe Delvis utydelig i plan og profil på grunn av mye oransje spett i fyllet. Dette besto av lys gråbrun 
leirete sand/silt iblandet litt humus og enkelte skoningsstein. 

281 Avskrevet         

290 Avskrevet         

300 Stolpehull rund 37 37 40, 66 28 avrundet buete Klart avgrenset i plan og profil. Godt synlig stolpeavtrykk sentralt i profil. Denne besto av 
gråbrun, fin leireblandet sand, humus og litt kull. Nedgravningen var lys gråbrun og mindre 

humusblandet. 

311 Stolpehull rund 23 23 73 24 avrundet buete (nittet av Østfold fylkeskommune. Klart avgrenset i profil. Den besto av gråbrun, 
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IntrasisId Subclass 
Form i 
flate 

Lengde Bredde Fotonr. Dybde 
Bunn i 
profil 

Sider i 
profil 

Beskrivelse 

oransjespettet, fin silt/sand iblandet humus. 

318 Stolpehull rund 35 34 46, 65 20 skrå ujevne Klart avgrenset i plan, og profil. Godt synlig stolpeavtrykk sentralt i profil som besto av 
gråbrun, oransje flekket fin silt/sand iblandet humus og litt kull. Fyll i nedgravning var sjattert 

av to lag som om hullet hadde vært fylt med vann. Lagene besto av lys gråbrun, litt 
humusholdig sand/silt, og guloransje silt. 

329 Stolpehull rund 38 35 27, 64 31 avrundet buete Klart avgrenset i plan. Ujevn og til dels uklar avgrensning i profil. Godt synlig stolpeavtrykk 
sentralt i plan og profil, som besto av mørk gråbrun humusholdig sand/silt, iblandet kull. 

Nedgravning var lys gråbrun og mindre humusblandet. 

340 Stolpehull oval 25 22 70 16 avrundet buete Uklar avgrensning i plan og profil. Rot hadde gjennomboret mulig stolpehull i øst. Besto av 
oransje og gråflekket silt med enkelte mørkere spett blandet med litt humus. Deler av mulig 

avgrensning besto av lys gråbrun silt/sand. Svært usikker. 

355 Stolpehull oval 39 23 37, 61 22 flat skråe Litt utflytende i plan, og til dels uklar avgrensning i profil. Mulig grunt stolpeavtrykk i øvre 
østlig del av stolpehull som besto av mørk gråbrun, humusholdig silt med enkelte spett av kull. 

Nedgravning var fylt med lys gråbrun, oransje spettet silt som var litt humusholdig. 

368 Stolpehull rund 43 40 36, 62 30 flat ujevne Klart avgrenset i plan, men litt uklar i profil. Fyll besto hovedsakelig av lys gråbrun, litt 
humusholdig silt. Deler av nordlig avgrensning besto av mørk gråbrun, humusholdig silt, 

flekket med litt kull. 

383 Avskrevet         

394 Stolpehull rund 25 24 47, 71 12 avrundet buete Delvis uklart avgrenset i plan og profil. Besto av lys gråbrun, litt humusholdig sand. 

404 Stolpehull rund 31 31 48, 69 24 avrundet buete Tydelig avgrenset i plan og profil. Enkelte nevestore skoningsstein synlig i plan og profil. Besto 
av gråbrun, humusholdig sand iblandet litt kull. 

415 Stolpehull rund 34 33 28, 67 14 avrundet buete Klart avgrenset i plan, men til dels uklar i profil. Besto av lys gråbrun, litt humusholdig sand, 
flekket med kull. 

426 Stolpehull rund 22 22 43, 68 15 flat skråe Klart avgrenset i plan, men til dels uklar i profil. Besto av gråbrun leirete silt, iblandet litt 
humus. 

436 Avskrevet         



11.2 TILVEKSTTEKST, C60109 

C60109/1 
Boplassfunn fra eldre bronsealder fra ØBERG (165), HALDEN K., ØSTFOLD.  

Funnomstendighet: I forbindelse med reguleringsplan som legger til rette for anleggelse 

av gang- og sykkelveg mellom Lensmanns J. Knudsens veg og Øberg skole i Halden 

kommune gjennomførte KHM en utgravning i perioden 03-07.08.2015. Østfold 

fylkeskommune gjennomførte en forundersøkelse av traséen i 2012 og 2013 (Berge 

2014). Under utgravningen ble det totalt avdekket 440 m² som lå i dyrket mark. Det ble 

til sammen avdekket 17 stolpehull, hvorav 12/(13) av disse fordelte seg parvis i to, 

tilnærmet parallelle, buete rekker. I tillegg ble det påtruffet to stolpehull som plassering i 

forhold til stolpehullrekkene indikerte at de kunne være knyttet til dørstolper. I så tilfelle 

kan anlegget ha vært ca. 8 m bredt og drøye 22 m langt. Fire kullprøver har undergått 

detaljert vedartsanalyse ved Moesgård museum (2015), og disse er radiologisk datert ved 

Beta-analytic, London (2015). Analyseresultat er vedlagt utgravningsrapport (Sæther 

2016). Dateringsmaterialet er forbrukt ved analyse. 

 

1) 7 prøver, kull. 4 kullprøver er vedartbestemt og radiologisk datert:  

PK589, stolpehull A220: 10 stk vedartbestemt til 4 yngre stamme og 2 stamme bjørk, 2 

yngre gren og 1 stamme/gren hassel, 1 yngre stamme ask. Hassel er datert: 3130±30 BP, 

1450-1305 calBC (Beta-426056).  

PK593, stolpehull A300: 10 stk vedartbestemt til 2 yngre stamme or, 1 stamme bjørk, 2 

yngre stamme hassel, 2 yngre gren ask, 1 yngre stamme frukttre, 2 mulig stamme hassel. 

Hassel er datert: 3320±30 BP, 1685-1520 calBC (Beta-426057).  

PK599, stolpehull A415: 8 stk vedartbestemt til 1 eldre og 2 yngre stamme or, 2 yngre 

stamme bjørk, 1 yngre stamme hassel, 2 yngre stamme mulig o/bjørk eller hassel. Hassel 

er datert: 2810±30 BP, 1020-900 calBC (Beta-426059).  

PK601, stolpehull A355: 10 stk vedartbestemt til 3 yngre stamme, 1 eldre og 1 yngre gren 

bjørk, 1 yngre stamme hassel, 1 eldre stamme eik, 1 yngre stamme/eldre gren alm, 2 

yngre stamme or/hassel. Hassel er datert: 3020±30 BP, 1385-1130 calBC (Beta-426058).  

 

Orienteringsoppgave: Feltavgrensning lå inntil Øbergveien (fv. 103) i S, og bakhagen til 

Øberg gård i Ø. Ca. 300 m SV for Øberg barneskole, der Klepperveien møter 

Øbergveien.  

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6554601, Ø: 638611.  

LokalitetsID: 173584.  

Litteratur: Berge, J, 2014: Arkeologisk registrering. Øberg. Revidert utgåve 2014. 

Halden kommune. Upubl. reg.rapp. i KHMs saksarkiv (ref. 2011/15347). Østfold 

fylkeskommune 

Sæther, K., 2016: Rapport arkeologisk utgravning. Bosetningsspor. Øberg, 165/1, 

Halden kommune, Østfold. Upublisert rapport i KHMs saksarkiv (ref. 2011/15347). 
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11.3 TILVEKSTTEKST REGISTRERINGSFUNN, C60145/1-3 

C60145/1-3 
Boplassfunn fra yngre steinalder/eldre bronsealder fra ØBERG (165/1), HALDEN K., 

ØSTFOLD. 

Funnomstendighet: I forbindelse med reguleringsplan som legger til rette for anleggelse 

av gang- og sykkelveg mellom Lensmanns J. Knudsens veg og Øberg skole i Halden 

kommune gjennomførte Østfold fylkeskommune en registrering/forundersøkelse av 

planområdet i perioden 31.08.2012-10.09.2013. Det ble da registrert fem forhistoriske 

lokaliteter langs traséen, hvorav Cnr omfatter funn og prøver fra lokalitet id173584. Det 

ble maskinelt gravd tre sjakter på lokaliteten, og påvist åtte stolpehull, et ildsted, en grøft 

og et kulturlag/dyrkningslag (Berge 2014). Tre kullprøver er radiologisk datert ved Beta 

Analytic Inc, Miami, Florida (2013). Prøvene er forbrukt ved analyse. 

   

1) 10 uornerte bukskår og et randskår fra trolig ett leirkar av mellomgrovt, lys gråbrunt 

gods. Skårene har hovedsakelig grov utside og glattet innside. Randskår har flat 

munningsrand og rett leppe. Stl: 4,6 cm, stb: 3,2 cm, stt: 0,5 cm. Vekt: 71 g. Fra 

stolpehull A152. 

2) Flintknoll med cortex, enkelte knusningsskader og mulige avslagsflater. L: 5,2 cm og 

B: 3,6 cm. Løsfunn i pløyelaget. 

3) 3 prøver, kull som er radiologisk datert:  

Kulturlag A150: 2810±30 BP, 1020-900 calBC (Beta-369312).  

Stolpehull A152: 2980±30 BP, 1310-1120 calBC (Beta-369310).  

Ildsted A160: 4790±30 BP, 3640-3520 calBC (Beta-369311).  

 

Orienteringsoppgave: Feltavgrensning lå inntil Øbergveien (fv. 103) i S, og bakhagen til 

Øberg gård i Ø. Ca. 300 m SV for Øberg barneskole, der Klepperveien møter 

Øbergveien.  

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6554601, Ø: 638611.  

LokalitetsID: 173584.  

Litteratur: Berge, J,2014: Arkeologisk registrering. Øberg. Revidert utgåve 2014. Halden 

kommune. Upubl. reg.rapp. i KHMs saksarkiv (ref. 2011/15347). Østfold fylkeskommune



11.4 PRØVER 

11.4.1 KULLPRØVER C60109/1 

PKnr. Anr 
Beta 

labnr. 
Struktur Kontekst 

Vekt, 
gram 

Tresort 
Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 

2(OxCal.) 

589 220 B-426056 Stolpehull Fra PM588 0,3 
10 stk = 4 yngre stamme og 2 stamme bjørk, 2 yngre gren og 
1 stamme/gren hassel, 1 yngre stamme ask. Hassel datert. 

3130±30 1450-1305 f.Kr 

591 260 - Stolpehull Fra PM590 0,3 - - - 

593 300 B-426057 Stolpehull Fra PM592 1,9 
10 stk = 2 yngre stamme or, 1 stamme bjørk, 2 yngre stamme 

hassel, 2 yngre gren ask, 1 yngre stamme frukttre, 2 mulig stamme 
hassel. Hassel datert. 

3320±30 1685-1520 f.Kr 

595 329 - Stolpehull Fra PM594 2,4 - - - 

597 368 - Stolpehull Fra PM596 2,3 - - - 

599 415 
B-426059 

Stolpehull Frå PM598 0,7 
8 stk = 1 eldre og 2 yngre stamme or, 2 yngre stamme bjørk, 

1 yngre stamme hassel, 2 yngre stamme mulig o/bjørk eller hassel. 
Hassel datert. 

2810±30 1020-900 f.Kr 

601 355 
B-426058 

Stolpehull Fra PM600 2,1 
10 stk = 3 yngre stamme, 1 eldre og 1 yngre gren bjørk, 1 yngre 
stamme hassel, 1 eldre stamme eik, 1 yngre stamme/eldre gren 

alm, 2 yngre stamme or/hassel. Hassel datert. 
3020±30 1385-1130 f.Kr 

 

11.4.2 MAKROFOSSILPRØVER 

Anr Pnr Strukturtype Funnomstendighet Volum, L Analyseresultat 

220 588 Stolpehull Fra profil 1,1 Kassert 

260 590 Stolpehull Fra profil 1,4 Kassert 

300 592 Stolpehull Fra profil 2 Kassert 

329 594 Stolpehull Fra profil 1,9 Kassert 

368 596 Stolpehull Fra profil 1,3 Kassert 

415 598 Stolpehull Fra profil 1,7 Kassert 

355 600 Stolpehull Fra profil 1,5 Kassert 

 



11.5 FOTOLISTE, CF34918 

Filnavn Motiv 
Sett 

mot 
Fotograf Dato 

Cf34918_02.JPG Oversiktsbilde før avdekking. V Sæther, Kathryn E. 03.08.2015 

Cf34918_04.JPG Oversiktsbilde før avdekking. Ø Sæther, Kathryn E. 03.08.2015 

Cf34918_05.JPG Arbeidsbilde med maskin. ØNØ Sæther, Kathryn E. 04.08.2015 

Cf34918_07.JPG Oversiktsbilde etter avdekking. V Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_09.JPG Oversiktsbilde etter avdekking. NV Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_10.JPG Oversiktsbilde etter avdekking. SØ Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_12.JPG Planbilde av trerot. NØ Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_17.JPG Profilbilde av trerot. ØSØ Gjermund Christensen 05.08.2015 

Cf34918_27.JPG Planbilde av stolpehull A329 N Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_28.JPG Planbilde av stolpehull A415. N Siqveland, Jonathan 05.08.2015 

Cf34918_31.JPG Planbilde av stolpehull A260. N Gjermund Christensen 05.08.2015 

Cf34918_32.JPG Planbilde av stolpehull A270. N Gjermund Christensen 05.08.2015 

Cf34918_35.JPG Planbilde av stolpehull A340. N Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_36.JPG Planbilde av stolpehull A368. N Siqveland, Jonathan 05.08.2015 

Cf34918_37.JPG Planbilde av stolpehull A355. N Siqveland, Jonathan 05.08.2015 

Cf34918_39.JPG Planbilde av stolpehull A220. N Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_40.JPG Planbilde av stolpehull A300. N Gjermund Christensen 05.08.2015 

Cf34918_41.JPG Planbilde av stolpehull A230. N Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_42.JPG Planbilde av stolpehull A239. N Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_43.JPG Planbilde av stolpehull A426. Ø Siqveland, Jonathan 05.08.2015 

Cf34918_44.JPG Planbilde av stolpehull A421 med avskrevet A436. S Siqveland, Jonathan 05.08.2015 

Cf34918_45.JPG Planbilde av stolpehull A311, snittet av Østfold fylkeskommune. N Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_46.JPG Planbilde av stolpehull A318. N Gjermund Christensen 05.08.2015 

Cf34918_47.JPG Planbilde av stolpehull A394. N Gjermund Christensen 05.08.2015 

Cf34918_48.JPG Planbilde av stolpehull A404. N Gjermund Christensen 05.08.2015 

Cf34918_49.JPG Oversiktsbilde av anlegg. Stolpehull markert med hvit tallerken. VNV Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_50.JPG Oversiktsbilde av anlegg. Stolpehull markert med hvit tallerken. VNV Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_51.JPG Oversiktsbilde av sørlig stolpehullrekke markert med hvit tallerken. V Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_52.JPG Oversiktsbilde av sørlig stolpehullrekke uten stolpehull A220. V Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_53.JPG Oversiktsbilde av nordlig stolpehullrekke markert med tallerken. V Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_56.JPG Oversiktsbilde av anlegg. Stolpehullrekke markert med tallerken. ØSØ Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_57.JPG Oversiktsbilde av anlegg. Stolpehullrekke markert med tallerken. ØSØ Sæther, Kathryn E. 05.08.2015 

Cf34918_59.JPG Profilbilde av stolpehull A220. V Gjermund Christensen 05.08.2015 

Cf34918_60.JPG Profilbilde av stolpehull A260. V Siqveland, Jonathan 05.08.2015 

Cf34918_61.JPG Profilbilde av stolpehull A355. N Sæther, Kathryn E. 06.08.2015 

Cf34918_62.JPG Profilbilde av stolpehull A368. V Sæther, Kathryn E. 06.08.2015 

Cf34918_63.JPG Profilbilde av stolpehull A270. V Siqveland, Jonathan 06.08.2015 

Cf34918_64.JPG Profilbilde av stolpehull A329. V Gjermund Christensen 06.08.2015 

Cf34918_65.JPG Profilbilde av stolpehull A318. V Sæther, Kathryn E. 06.08.2015 

Cf34918_66.JPG Profilbilde av stolpehull A300. V Siqveland, Jonathan 06.08.2015 

Cf34918_67.JPG Profilbilde av stolpehull A415. V Gjermund Christensen 06.08.2015 

Cf34918_68.JPG Profilbilde av stolpehull A426. V Siqveland, Jonathan 06.08.2015 

Cf34918_69.JPG Profilbilde av stolpehull A404. V Gjermund Christensen 06.08.2015 

Cf34918_70.JPG Profilbilde av stolpehull A340. N Sæther, Kathryn E. 06.08.2015 

Cf34918_71.JPG Profilbilde av stolpehull A394. V Gjermund Christensen 06.08.2015 

Cf34918_72.JPG Profilbilde av stolpehull A239. V Siqveland, Jonathan 06.08.2015 

Cf34918_73.JPG Profilbilde av stolpehull A311. SV Siqveland, Jonathan 06.08.2015 

Cf34918_75.JPG Profilbilde av stolpehull A230. V Gjermund Christensen 07.08.2015 

Cf34918_77.JPG Oversiktsbilde av anlegg med snittede stolpehull. VNV Sæther, Kathryn E. 07.08.2015 

Cf34918_80.JPG Oversiktsbilde av anlegg med snittede stolpehull. VNV Sæther, Kathryn E. 07.08.2015 

Cf34918_81.JPG Oversiktsbilde av anlegg med snittede stolpehull. ØSØ Sæther, Kathryn E. 07.08.2015 

Cf34918_85.JPG Profilbilde av mulig kulturlag/organisk lag i feltkant. N Sæther, Kathryn E. 07.08.2015 

Cf34918_86.JPG Keramikkskår funnet av Østfold fylkeskommune i stolpehull A311.  Sæther, Kathryn E. 30.01.2016 
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