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Stenåldersboplatsen i Ystehede har varit känd sedan man i början av 1990-talet gjorde flintfynd i 

utkanten av ett sandtag. En liten del av boplatsen undersöktes då av Oldsaksamlingen 

(Kulturhistorisk museum) innan området frigavs för vidare drift. 218 m
2 

undersöktes under 

utgrävningen 1991-1992 och man fann då sex strukturer som bestod av två stolphål, en förmodad 

eldstad och tre koncentrationer med sten varav vissa var skörbrända. Vidare framkom 16373 

flintfynd. Utgrävningen skedde genom att man grävde mekaniska lager i rutor. Ingen ny registrering 

av platsen gjordes inför undersökningen 2012 då den var belägen kring samma yta som undersöktes 

1991-1992. Under grävningen, 2012, som denna rapport behandlar använde vi oss av maskinell 

avbaning. Återfanns gjorde 40 strukturer varav fem avskrevs under utgrävningen. De återstående 

bestod av 27 stolphål, tre eldstäder, två stendeponier och tre gropar. De flesta av dessa stolphålen 

kan passas samman till ett ca 16,5x5 m stort långhus. Vidare gjordes en del flintfynd såsom 

pilspetsar och skrapor.  

 

Flertalet prover togs i fält och skickades på analys. Dessa gav följande resultat: Dateringen fick 

tyvärr ett felaktigt utslag. Troligen baserat på naturliga orsaker. Makrofossilanalyser påvisade mer 

kol i vissa stolphål samt att stenbär kunde uppmärksammas i flertalet stolphål. Detta är en vanlig 

växt som växer i alla skog- och i vägkanter. Den har få bär på varje växt och ger lite mat. I två 

stolphål hittade man också svampen Cenococcum. Man fann också delar från alm som troligen fälts 

sen vår eller tidig sommar. Mikromorfologianalysen visar att stolphålet ej påverkats av modernt 

material. Lite kol och bränd sand återfanns i fyllmaterialet. Förmodligen har en barkbeklädd stolpe 

stått i detta stolphål.  

 

Fältet var beläget på en avsats i skogen som var väl lämpad till ändamålet. Idag låg det en skog 

söder om fältet, en liten slänt upp till en cykelvelodrom öster om det, ett litet skogsparti efterföljt av 

samhället Ystehede norr om det samt det sandtag man startade på 90-talet väster om det. Fältet har 

en höjd över havet på ca 34 m vilket innebär att detta säkerligen var en ö under tiden som platsen 

var bebodd. Undergrunden på platsen bestod av en ljusbrun/gul sand som delvis innehöll en hel del 

sten.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

YSTEHEDE, 196/17, HALDEN, ØSTFOLD  

JAKOB KILE-VESIK 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Boplatsen i Ystehede har varit känd sedan 1990, då flinta blev levererad till museet som 

påträffats i kanten på ett sandtag. En mindre del av boplatsen undersöktes av 

Oldsaksamlingen (Kulturhistorisk museum) 1991-1992, detta skedde genom att man 

arrangerade ett nordiskt amatörarkeologiskt utgrävningsläger. Ca 300 dagsverk lades i 

utgrävningarna de första två åren. Efter detta läger var avslutat blev området frigett för 

vidare drift.  

 

Detta sandtag utvidgades dock ej så mycket som först planerat så mestparten av 

boplatsen blev bevarad. Ytan regulerades sedan, 2006, till bostäder. Detta skedde dock 

utan att kulturminnets automatiska fredning upprätthölls i den nya planen. Utan formellt 

skydd ville boplatsen då bli ödelagd vid byggnationen av de nya bostäderna. Därför 

genomfördes här en säkerhetsundersökning utanför de vanliga förvaltningskanalerna för 

att säkra så mycket information om platsen som möjligt före byggnationen startar på 

platsen. Denna säkerhetsgrävningen skedde då som ett samarbetsprojekt mellan 

Kulturhistorisk museum och Østfold fylkeskommune, finansierat av Riksantikvarens 

säkerhetsmedel Post 78, antagen 11. juni 2012. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersökningen skedde från den 24. april till den 8. maj 2012. Vädret var under denna 

period varierande från fint med solsken till kraftigt regn, blåst och kyla.   

  

Deltog gjorde under denna period gjorde Jakob Kile-Vesik (fältledare, KHM) och Anne 

E. Skullerud (fältassistent, Østfold fylkeskommune). Anne E. Skullerud placerade 

fastpunkter i fält och Jakob Kile-Vesik stod sedan för de vidare inmätningarna. Magne 

Samdal skapade kartor under efterarbetet. Guro Fossum hjälpte under efterarbetet till 

med att katalogisera flintfynden från fält. Projektledare var Bjarne Gaut, han var ute i 

fält den 26. april och den 7. maj. Maskiner och personal till att fälla skogen på platsen 

samt att bistå med grävarbetet kom från Erling Grimsrud AS. 

 

3. FORMIDLING  

Fast personal från Østfold fylkeskommune var ute i fält vid två tillfällen för att se på det 

vi funnit och bistå med deras kunskap i ämnet. 
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Den 8. maj hade vi besök i fält av journalister både från Halden Arbeiderblad och NRK 

Østfold. NRK visade sitt inslag i distriktsnyheterna samma dag och tidningen hade en 

artikel inne dagen efter.  

 

Vidare fick vi en del besök från folk som bodde i området. De var nyfikna på vad vi 

fann och vad som skulle ske på platsen efter vi var klara. 

 

Samarbetet med alla inblandade under grävningen gick mycket bra. 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Boplatsen ligger på nordvästsidan av Ystehedeneset. Själva boplatsytan utgörs av en 

lättdränerad terrass som ligger ca 33-34 meter över havet. Ystehedeneset isig har sin 

högsta punkt på 72 meter över havet. Väster om boplatsen lutar terrängen ned mot 

Iddefjorden, medan landskapet stiger upp mot en liten höjd i öster och söder och ger lä 

mot östanvinden. Undergrunden i området består av en fin sand med områden med sten. 

Om man förutsätter att strandnivån under platsens bruksfas har varit ca 30 meter högre 

än idag kan strandförhållandena runt platsen beskrivas som följande: mot Iddefjorden 

ligger den minst gunstiga stranden då havet här har varit väldigt djupt helt upp intill 

boplatsen. De bästa strandförhållandena då det gäller att förankra båtar ligger norr ut. 

Här har det varit långgrunt och fastlandet har erbjudit lä undan vinden (Olstad 1993).  

 

Lokalitetens lokaltopografiska placering, på en terrass med ett markant fall ned mot 

Iddefjorden i väst gör boplatsen gott ägnad för strandlinjedatering. Boplatsen har 

troligen varit i bruk vid en vattennivå ca 30-32 meter över dagens nivå. Baserat på 

Sørensens strandlinjeförskjutningskurva för Halden (Sørensen 1999) och justeringar 

som har framkommit genom Svinesundsprojektet (Glørstad 2002:27-29, 2004:35-46) 

indikerar detta en bruksfas vid starten av neolitikum (5000-4800 BP). 

 

 
Cf34537_38. Fältet och Iddefjorden. Sett mot sydväst.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 
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I detta tidsrummet utgjorde Ystehedeneset en ö i mynningen av en SSV-NNØ 

orienterad fjord som Ystehedekilen idag utgör resterna av. Boplatsytan har legat på en 

svagt lutande sandstrand, strandslätt med direkt tillgång till havet. Naturmiljön har varit 

distinkt maritim, med flera öar i närheten, samtidigt som det har varit lätt tillgång till 

fastlandet. Läget har gett goda möjligheter till att utnyttja djurlivet både i havet och på 

land. 

 

Flera andra tidig- och mellanneolitiska boplatser är registrerade i området (bl.a. id 

64317, 15324, 139176). 2001 undersökte Kulturhistorisk museum en något yngre 

gropkeramisk lokalitet (MN B) vid Solbakken 3, ca 500 meter norr om Sofienberg 

(Ystehede). I detta området ligger också ett större hällristningsfält (id 21136). Fältet 

som har avbildningar av både båtfigurer och djur ligger ca 25 meter över havet. 

Kronologiskt måste det sträcka sig in i bronsåldern. Vid Svinesundsprojektet, 2001-

2004, blev det undersökt tre boplatser med ca samma datering som belyser det samma 

problemkomplexet; Torpum 10, Vestgård 3 och Vestgård 6. Den fyndfattiga boplatsen 

Vestgård 5 antas dock vara något senare. 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Fagligt program för stenåldersundersökelser i KHMs museumsdistrikt (Glørstad 2006) 

betonar sju problemområden som speciellt aktuella forskningstema. Kronologiska 

studier, intern och extern boplatsorganisering och ekonomisk tillpassning kan vara 

speciellt aktuella för Ystehede: 

 

Kronologiska studier 

Få neolitiska kustboplatser är utgrävda med nyare metoder och moderna perspektiv. 

Traditionell typologisk datering har fört till en ackumulering av boplatser daterade till 

sista halvdelen av TN. Även om det är gjort några försök på att isolera det äldsta 

materialet (t.ex. Østmo 1986, 1998, Glørstad 2004) är artefaktinventariet på de tidigaste 

neolitiska boplatserna längst kusten av Østfold fortfarande svagt definierat. De ser 

primärt ut till att skija sig från Kjeøy-boplatsen genom inslag av slipta flintartefakter 

och keramik. Svinesundsprojektet har påvisat att de äldsta TN-boplatserna i 

Halden/Svinesundsområdet saknar det viktiga elementet av flekkeredskap producerade 

på cylindriska flekkeblock som är producerade i andra østlandsområden (Glørstad 

2004). Fynden från Ystehede vill kunna bidra till att upplysa typokronologiska frågor av 

denna typen. Boplatsen ägnar sig speciellt till dateringar i förhållande till 

strandlinjeförskjutning och studier av keramik. Det finns också en möjlighet att här 

finna fynd från djupare liggande fyndförande lag och strukturer med bevarat organiskt 

material och träkol.  

 

Intern och extern boplatsorganisering 

Analyser av vilka aktiviteter som har försigått på boplatsen och den rumsliga 

spridningen av dessa är basis för de flesta stenåldersstudier. Traditionellt försigår detta 

genom tolkning av redskapsinventariet, studier av fyndspridning, slipspåranalyser, 

råmaterialanalyser och teknologiska analyser. Vid Ystehede läggs det upp till maskinell 

avbaning. Detta möjliggör studier av fyndkategorier och kontexter som bara 

undantagsvis avtäcks såsom eldstäder, tufter och liknande. Placeringen av 

fyndmaterialet i relation till andra strukturer kan ge inblick i hur boplatsen och olika 
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aktiviteter på den var organiserade. Fynd av eldstäder gör det också möjligt att hämta ut 

träkolsprover till 14C-dateringar, och utgör därför en viktig informationskälla för att 

evaluera och justera kronologiska scheman. Vid den första undersökningen av boplatsen 

vid Ystehede, 1991-1992, fann man klara spridningsmönster av bränd flinta. Dessa 

antyder var eldstäderna har varit placerade (Olstad 1993). Grundförhållandena ger 

dessutom potential för fynd av avfallsgropar och andra nedgrävningar med avfall från 

redskapstillverkning och bevarade ekofaktorer, såsom ben, frö och skal från frukt och 

nötter. 

 

Ekonomisk utveckling – kontakt och regonalitet 

Potentialen för fynd av bevarade ekofaktorer gör att boplatsen också ägnar sig till att 

studera den ekonomiska utvecklingen vid övergången till neolitikum. Utifrån 

lokaltopografi och redskapsinventar har det varit vanligt att uppfatta många neolitiska 

kustboplatser som jakt- och fångstlokaliteter och inte som jordbruksboplatser med fast 

bosättning. Ystehede-boplatsen är kronologiskt samtida med inslaget av det äldsta, 

påvisade, jordbruket i pollendiagram från Østfold (Østmo 1998). Hur ska man då förstå 

bosättningsmönstret och förhållandet till möjliga andra, större jordbrukslokaliteter i 

inlandet? Är Ystehede uttryck för en säsongsmässig specialisering? Blev boplatsen 

enbart använd vid korta perioder eller av en bofast jakt- och fångstbefolkning som stod i 

ett kulturdualistiskt förhållande till de första bönderna? Hade man tagit upp delar av 

jordbruksekonomin? Vill man för exempel finna spår av tamdjur på Ystehede? 

 

Ystehede-området är ett nyckelområde för stenåldersbosättning, med en ackumulering 

av fynd och boplatser från flera århundraden. Området ägnar sig därmed för studier av 

landskapstillpassning över tid. Hällristningsfältet vid Ystehedebrotten tillför en extra 

dimension till området. Avbildningar av både djur och båtfigurer kan indikera att 

(halv)ön var en plats med speciell betydelse för olika fångst och jordbruksgrupper som 

återvände hit under en lång tid. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Området som skulle avbanas med grävmaskin rensades upp för att komma åt med 

maskin. Det är omkring dessa anläggen viktigt att avtäcka stora ytor för att finna spår 

av strukturer och aktivitet.  

 

Vi använde oss vid denna undersökning till stora delar av maskinell avbaning som är 

den vanligaste metoden att undersöka strukturer som ligger begravda under dyrkad 

mark (Løken, Pilø & Hemdorff 1996). Man gräver med hjälp av maskin skonsamt bort 

matjorden. På detta sätt avtäcks den sterila undergrunden där strukurer såsom 

kokgropar, stolphål, eldstäder och andra nedgrävningar blir synliga som mörkare 

fläckar. Under avbaningen märktes dessa ut. När allt var avbanat blev strukturerna 

numrerade i stigande ordning.  

 

De ordinära strukturerna rensades fram med krafsa och skärslev. Därefter 

dokumenterades alla strukturernas ytmått, de fotograferades i plan och deras fyllmassa 

fick en grundläggande beskrivning. Strukturerna mättes in med totalstation och 

tecknades i plan, oftast i skala 1:20. 
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Cf34537_06. Det avbanade fältet. Sett mot sydsydöst.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Efter detta snittades strukturerna och halvparten grävdes ut. Profilen tecknades ofta i 

skala 1:20 och fotograferades, djup och lager dokumenterades. Kol- och 

makrofossilprover togs från vissa av strukturerna, dessa gavs provnummer i stigande 

ordning. Mikromorfologiprov togs ur ett stolphål. 

 

Det blev vid utgrävningen gjort fynd och det blev taget ett antal prover. Dessa fynd och 

prov från undersökningen är katalogiserade under C58254. Fotografierna från 

undersökningen är katalogiserade under Cf34537. 

 

Utgrävningen blev dokumenterad digitalt med hjälp av totalstation och 

fältdokumentationsprogrammet Intrasis (www.intrasis.com). Fastpunkter var utsatta av 

Anne E. Skullerud från Østfold fylkeskommune. Strukturer, fynd, prover och 

topografiska objekt blev inmätta med hjälp av en totalstation och informationen 

(attributdata) om de olika strukturerna blev registrerad i schema som så lades in och 

systematiserades i Intrasis. Tillsammans har de geografiska inmätningarna och 

attributdatan lagat grundlaget för analyser och kartor.  

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgrävningen varade nio dagar i fält.  Från den 24. april till den 8. maj 2012. 

 

24.04.12. Första dagen i fält. Packade bilen på museet och åkte ut till området. Mötte 

där upp personalen som var i full gång med att ta ner skogen på ytan så vi kunde starta 

avbaningen. Vidare fördes det en dialog om hur vi skulle angripa ytan då det fanns en 

möjlighet att återfinns strukturer i olika lager. Samt bestämdes det vilken yta vi skulle 

rikta vårt arbete mot i förhållande till var de gjorde fynd under 90-talets grävning. 

Inledande fotografier av fältet togs. 

 

25.04.12. Vi påbörjade arbetet med den maskinella avbaningen. Det tog lite tid i början 

innan vi fann ut vilken nivå vi skulle lägga oss på för att få ut all den informationen vi 
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sökte från ytan. Vi placerade oss på ca samma nivå där de slutade att gräva på 90-talet. 

Detta innebar att vi möjligen kan ha skalat av toppen på vissa strukturer men att vi å 

andra sidan inte missade några helt då vi låg över dess start. Längst norrut på fältet var 

det mycket sten i marken och få strukturer men när vi rörde oss söder ut försvann stenen 

och i och med det började det också dyka upp strukturer. Under hela grävningen 

återfann vi flinta som låg spritt i lagren.  

 

26.04.12. Projektledare Bjarne Gaut var nere och hjälpte till med arbetet med maskin 

under dagen då Anne E. Skullerud ej deltog denna dagen. Vi jobbade vidare med 

maskinen hela dagen och det framkom flertalet stolphål och det började se ut som vi 

hade ett hus på ytan.  

 

27.04.12. Vi jobbade på med maskinen tills vi blev klara med avbaningen. Hade nu 

återfunnit 40 strukturer men vissa av dessa avskrevs under utgrävningen. Vidare gick 

Anne igenom de flintfynd vi gjort hittills och påbörjade katalogiseringen av dem. Båda 

skrapor och en pilspets uppmärksammades. En Intrasis databas upprättades. 

 

02.05.12. Vi var nu klara med grävmaskinen och påbörjade arbetet med våra strukturer.  

De rensades upp med skärslev, fotograferades, numrerades och skrevs in i 

strukturtabellen tillsammans med grundläggande information som dimensioner och 

fyllmaterial. Under dagen satte vi också upp fastpunkter med CPOS inför inmätningen 

av fältet. Totaltstationen programerades med dessa koordinater för att även den vara 

redo inför inmätningen.  

 

03.05.12. Jakob spenderade  större delar av denna dagen med att mäta in alla strukturer, 

områden, topografiska objekt och liknande samt att importera detta till intrasis och se 

över datan. Utöver detta grävdes det strukturer hela dagen och vi började få kontroll på 

de olika stolphålens karaktär.  

 

04.05.12. Hela dagen gick åt till att gräva strukturer och vi blev mer och mer säkra på 

att vi hade ett två- skeppigt hus på fältet. Takbärande och väggbärande stolphål 

identifierades. 

 

07.05.12. Även denna dag gick åt till att gräva strukturer. Bjarne Gaut var återigen nere 

på besök för att se på vad vi funnit. 

 

08.05.12. De sista strukturerna undersöktes. Gjorde en sista inmätning av fynd, prover 

och snitt. Skrev en områdesbeskrivning och tog avslutande bilder av fältet. Sedan kom 

journalister från Både NRK Østfold och Halden Arbeiderblad, inslag på TV följde på 

kvällen och artikel i tidningen dagen efter. När de lämnat oss städade vi av fältet, 

tvättade verktyg, packade bilen och for hem till museet.  

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Denna undersökning förflöt utan större motgångar men det stora antalet stubbar som 

blev kvar på fältet efter att skogen tagits ner måste här nämnas. Detta på grund av att 

flertalet av dem befann sig mitt i det området där huset som uppmärksammats på fältet 

låg. De förhindrade därmed att effektivt utreda antalet stolphål i raderna med 

väggbärande stolpar. Vid flera platser där det ansågs som en stor möjlighet att återfinna 
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en väggstolpe var ytan kraftigt påverkad av en stubbe. Detta har förhindrat en exakt 

tolkning av husets väggar. 

 

 
Cf34537_07. Stubbarna kring huset. Sett mot nordnordväst.  Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Det bör här också nämnas att strukturer och fynd på fältet låg belägna på lite olika 

nivåer under matjorden och nere i den gamla skogsgrunden. Dock så fanns det inte tid 

till att gå över ytan flera gånger på olika nivåer och de lägre nivåerna skulle heller inte 

klara av att en maskin rullade över dem utan att kraftigt påverkas. Detta ledde till att vi 

med maskin lade oss på ca samma nivå där de avslutade sina rutor under grävningen 

som skedde på ytan i början av 90-talet.  Detta medförde att vi återfann alla strukturerna 

men det ledde möjligen också till att vi på vissa strukturer kapade av några centimeter 

på toppen. Detta påvisas också av att vissa strukturer som vi grävde oss runt med 

maskin för att få med hela dess djup uppvisade ca samma dimensioner som de andra 

men ett 5 till 10 centimeter större djup. 

 

Det råder även en stor felkälla till våra dateringar och analyser. De stenskodda 

stolphålen uppvisade alla stora tomrum mellan sina stenar och det var tydligt att 

modernt organiskt material hade letat sig ner i dessa tomrum. Det är därför osäkert om 

den kontexten där många av våra prover kommer ifrån är helt säker och trovärdig. 

Resultaten påvisar snarast att våra analyser tyvärr har hamnat fel. Dock anses den större 

kontexten och fynden tala ett tydligt språk och överväger den misslyckade C14-

analysen. 

 

Vidare hade vi de dagar som vi avbanade fältet kraftigt regn. Det har troligen inte 

påverkat grävningens resultat något nämnvärt men det gjorde att själva avbaningen av 

fältet tog något längre tid än vad som var strikt nödvändigt.  

 

Gällande de stolparna som vidare kommer refereras till som väggbärande så råder det 

en stor felkälla. De har en karaktär som vida skiljer sig åt från de resterande stolparna. 

De ser även ej lika gamla ut som de andra, massorna i dem är ej så utvaskade som man 

kan förvänta sig av en struktur från stenåldern i denna typen av undergrund. Vidare så 
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har vi fått en modern datering från ett av dessa stolphål men denna datering kan vara 

felaktig. Allt detta tillsammans visar till att deras tolkning som väggbärande stolpar bara 

är en möjlighet och dess osäkerhet bör tas med vidare när man läser denna rapporten.  

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Under denna utgrävningen avbanades ett fält på ca 1130 m
2
. Det innehade  27 stolphål, 

tre möjliga eldstäder, tre obestämbara gropar och två stendeponier. Av stolphålen 

kopplades flera samman till ett två-skeppigt långhus. Detta inkluderar sex stolphål som 

har tolkats som takbärande, tio som väggbärande och två som dörrstolpar. De övriga 

stolphålen tillhör osäkra kontexter utanför det två-skeppiga långhuset som med all 

sannolikhet varit en del av samma boplats. Rikligt med prover togs ur alla möjliga 

kontexter och situationer för att så säkert som möjligt analysera de företeelserna som 

varit med om att skapa dessa kontexter. Rikligt med flinta återfanns på fältet, bland 

annat skrapor och en pilspets. En del av flintan påträffades nere i de undersökta 

strukturerna men allra mest återfanns vid avbaningen av fältet. Vid undersökningen av 

fältet som skedde på 90-talet fann man över 16000 flintfynd via att försiktigt gräva rutor 

och sålla allt material. Detta medförde att flintan i området ej var av största prioritet 

under denna grävningen då det redan finns ett stort material i museets magasin. Istället 

var det strukturerna nere i undergrunden som var viktiga att påvisa och dokumentera. 

Att vi maskinellt avbanande ytan ledde alltså till att vi tappade stora mängder flintfynd 

men att vi istället påvisade 35 arkeologiska strukturer.  

 

5.5.1 ARKEOLOGISKA OBJEKT OG KONTEKSTER 

De strukturerna som undersöktes på denna utgrävning kommer nu få en detaljerad 

genomgång. Fem strukturer som skulle undersökas avskrevs utan vidare dokumentation 

och dessa kommer ej nämnas igen. Dessa är A106, A122, A126, A138 och A139. 

Strukturerna kommer nu gås igenom var för sig. Först kommer stolphålen i 

nummerordning, sedan de möjliga eldstäderna, sedan groparna och sist stendeponierna. 

För närmare information om vilka stolphål som tillhör det två-skeppiga huset och dess 

koppling till varandra se kapitel 5.6 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og 

diskusjon. De stolphålen som här under är betecknade som väggbärande är relativt 

osäkra som en del av huset, både på grund av utseende och datering. Deras tolkning 

som väggbärande i huset ska därmed ej anses som helt säker, detta är bara en möjlig 

lösning. 

 

Stolphål 

A100 

Relativt grund struktur med mycket sten i sig. Möjlig stenskoning. Lite skörbränd sten. 

Förmodligen bara botten på stolphålet. Del av raden med takbärande stolpar inom huset 

på fältet som skapas av A100, A101, A102, A103, A108 och A110. Strukturen hade 

ojämn form i plan men avrundade sidor och botten. Stolphålet hade följande mått: 

längd: 55 cm, bredd: 40 cm, djup: 16 cm. Det fylldes av en grå sand. 

 

A101 

Grunt stolphål med stenskoning. Del av raden av takbärande stolpar inom huset på 

fältet. Raden skapas av skapas av A100, A101, A102, A103, A108 och A110. 

Stolphålet har troligen varit djupare i ursprungsskicka. Strukturen hade kvadratisk form 
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i plan men avrundade sidor och botten. Stolphålet hade följande mått: längd: 40 cm, 

bredd: 40 cm, djup: 14 cm. Det fylldes av en grå/mörkbrun siltig sand. 

 

A102 

Botten på ett stolphål. Väldigt grund struktur men den har väldigt jämna kanter. Passar 

bra i form med andra stolphål i närheten, Exempel vis A100 och A101. Del av raden 

takbärade stolpar inom huset på fältet. Raden skapas av skapas av A100, A101, A102, 

A103, A108 och A110. Strukturen hade ojämn form i plan men avrundade sidor och en 

flat botten. Stolphålet hade följande mått: längd: 37 cm, bredd: 33 cm, djup: 4 cm. Det 

fylldes av en mörkbrun/grå siltig sand. 

 

 

A103 

Stolphål med stenskoning från en takbärande stolpe centralt inom huset på fältet. Som 

de andra stolparna i denna raden är denna struktur relativt grund men har troligen varit 

djupare i sitt ursprungliga skick. Raden skapas av A100, A101, A102, A103, A108 och 

A110. Strukturen hade kvadratisk form i plan men avrundade sidor och botten. 

Stolphålet hade följande mått: längd: 36 cm, bredd: 34 cm, djup: 10 cm. Det fylldes av 

en grå sand. 

 

 
Cf34537_12. A103 i plan. Sett mot nordöst.    Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A104 

I plan ett relativt litet stolphål men som alla de väggbärande stolphålen till huset på 

fältet så har det ett ordentligt djup. Vidare ett klart och tydligt stolphål som alla de som 

tillhör huskonstruktionen. De väggbärande stolphålen inkluderar A104, A105, A120, 

A128, A129, A131, A132, A133, A134 och A135. Strukturen hade rund form i plan 

med lodräta sidor och avrundad botten. Stolphålet hade följande mått: diameter: 25 cm, 

djup: 46 cm. Det fylldes av en mörkbrun/grå siltig sand. 
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Cf34537_52. A104 i profil. Sett mot sydsydöst.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A105 

I plan ett relativt litet stolphål men som alla de väggbärande stolphålen till huset på 

fältet så har det ett ordentligt djup. Vidare ett klart och tydligt stolphål som alla de som 

tillhör huskonstruktionen. De väggbärande stolphålen inkluderar A104, A105, A120, 

A128, A129, A131, A132, A133, A134 och A135. Strukturen hade ojämn form i plan 

men lodräta sidor och avrundad botten. Stolphålet hade följande mått: längd: 22 cm, 

bredd: 22 cm, djup: 34 cm. Det fylldes av en grå sand. 

 

A107 

Snarlik de väggbärande stolparna inom huset. Relativt liten men djup struktur. Kan vara 

en del av huskonstruktionen baserat på dess direkta närhet till huset. Detta stolphål är 

beläget direkt väster om huset. Strukturen hade ojämn form i plan men lodräta sidor och 

avrundad botten. Stolphålet hade följande mått: längd: 17 cm, bredd: 17 cm, djup: 35 

cm. Det fylldes av en mörkbrun/grå siltig sand. 

 

A108 

Som de andra takbärande stolparna i huset på fältet är detta en grund struktur med en 

hel del sten i sig. Raden skapas av skapas av A100, A101, A102, A103, A108 och 

A110. Strukturen hade kvadratisk form i plan men avrundade sidor och botten. 

Stolphålet hade följande mått: längd: 35 cm, bredd: 35 cm, djup: 13 cm. Det fylldes av 

en grå sand. 

 

A110 

Stolphål tillhörande en av de takbärande stolparna inom huset på fältet. Som de andra 

stolphålen i denna raden är det en ganska grund struktur som troligen varit djupare i sitt 

ursprungsskick. Det är som de flesta andra stolphålen i denna raden delvis fyllt med 

sten. Raden skapas av A100, A101, A102, A103, A108 och A110. Strukturen hade 

ojämn form i plan men avrundade sidor och botten. Stolphålet hade följande mått: 

längd: 60 cm, bredd: 37 cm, djup: 32 cm. Det fylldes av en grå sand. 
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A111 

Stolphål snarlikt med de takbärande stolparna inom huset på fältet. Som stolphålen i 

den raden är det en ganska grund struktur som troligen varit djupare i sitt 

ursprungsskick. Det är som de flesta andra stolphålen i raden med takbärande stolpar 

delvis fyllt med sten varav någon är skörbränd. Möjligen kan detta stolphål tillsammans 

med A112 utgöra dörrstolpar då de ligger i den östra raden av väggbärande stolpar. 

Innanför dem finns också ett tomrum gällande takbärande stolpar vilket kan antyda att 

man ville ha ett större rum när man kom in i huset. Strukturen hade oval form i plan 

men avrundade sidor och botten. Stolphålet hade följande mått: längd: 45 cm, bredd: 43 

cm, djup: 20 cm. Det fylldes av en mörkbrun/grå sandig silt. 

 

A112 

Stolphål snarlikt med de takbärande stolparna inom huset på fältet. Som stolphålen i 

den raden är det en ganska grund struktur som troligen varit djupare i sitt 

ursprungsskick. Det är som de flesta andra stolphålen i raden med takbärande stolpar 

delvis fyllt med sten varav någon är skörbränd. Möjligen kan detta stolphål tillsammans 

med A111 utgöra dörrstolpar då de ligger i den östra raden av väggbärande stolpar. 

Innanför dem finns också ett tomrum gällande takbärande stolpar vilket kan antyda att 

man ville ha ett större rum när man kom in i huset. Strukturen hade rund form i plan 

med lutande sidor och ojämn botten. Stolphålet hade följande mått: diameter: 40 cm, 

djup: 23 cm. Det fylldes av en grå sand. 

 

 
Cf34537_54. A112 i profil. Sett mot nordnordväst.   Fotograf: Anne E. Skullerud 

 

A114 

Stolpehål som är snarlikt de takbärande stolparna inom huset på fältet. Detta stolphålet 

ligger dock bortanför vad som tolkats som husets utsträckning vilket gör dess ändamål 

något osäkert. Möjligen har det en koppling till A116, A117 och A118 som ligger i dess 

närhet. Strukturen hade ojämn rund form i plan men avrundade sidor och botten. 

Stolphålet hade följande mått: diameter: 40 cm, djup: 15 cm. Det fylldes av en grå sand. 
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A116 

Stolpehål som är snarlikt de takbärande stolparna inom huset på fältet. Detta stolphålet 

ligger dock bortanför vad som tolkats som husets utsträckning vilket gör dess ändamål 

något osäkert. Möjligen har det en koppling till A114, A117 och A118 som ligger i dess 

närhet. Strukturen hade oval form i plan men avrundade sidor och botten. Stolphålet 

hade följande mått: längd: 43 cm, bredd: 38 cm, djup: 24 cm. Det fylldes av en 

mörkbrun/grå siltig sand. 

 

A117 

Stolpehål som är snarlikt de takbärande stolparna inom huset på fältet. Detta stolphålet 

ligger dock bortanför vad som tolkats som husets utsträckning vilket gör dess ändamål 

något osäkert. Möjligen har det en koppling till A114, A116 och A118 som ligger i dess 

närhet. Strukturen hade rund form i plan men avrundade sidor och botten. Stolphålet 

hade följande mått: längd: 37 cm, bredd: 36 cm, djup: 15 cm. Det fylldes av en 

mörkbrun/grå siltig sand. 

 

A118 

Djupt stolpehål som är snarlikt de väggbärande stolparna inom huset på fältet. Detta 

stolphålet ligger dock bortanför vad som tolkats som husets utsträckning vilket gör dess 

ändamål något osäkert. Möjligen har det en koppling till A114, A116 och A117 som 

ligger i dess närhet. Strukturen hade oval form i plan med lodräta sidor och avrundad 

botten. Stolphålet hade följande mått: längd: 25 cm, bredd: 19 cm, djup: 36 cm. Det 

fylldes av en mörkbrun/grå siltig sand. 

 

A119 

Stolpehål som är snarlikt de takbärande stolparna inom huset på fältet. Detta stolphålet 

ligger dock bortanför vad som tolkats som husets utsträckning vilket gör dess ändamål 

något osäkert. Möjligen har det en koppling till A121 som ligger i dess närhet. 

Strukturen hade rund form i plan med avrundade sidor och botten. Stolphålet hade 

följande mått: diameter: 49 cm, djup: 25 cm. Det fylldes av en mörkbrun/grå siltig sand. 

I denna strukturen återfanns ett avslag och två fragment av flinta. 

 

A120 

Litet men väldigt tydligt stolphål som troligen varit en del av kortsidan till huset på 

fältet. Snarlikt de andra väggbärande stolparna i huset. De väggbärande stolphålen 

inkluderar A104, A105, A120, A128, A129, A131, A132, A133, A134 och A135. 

Strukturen hade oval form i plan men avrundade sidor och botten. Stolphålet hade 

följande mått: längd: 33 cm, bredd: 22 cm, djup: 27 cm. Det fylldes av en svart/brun 

sand. 
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Cf34537_28. A120 i plan. Sett mot nordöst.    Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A121 

Påminner om de takbärande stolparna i huset på fältet. En relativt grund struktur fylld 

med sten. Dock ligger denna nedgrävning en bit bort ifrån det som tolkats som husets 

utsträckning och det har något större dimensioner än de stolphålen tillhörande huset. 

Strukturen hade ojämn form i plan men avrundade sidor och botten. Stolphålet hade 

följande mått: längd: 68 cm, bredd: 60 cm, djup: 28 cm. Det fylldes av en mörkbrun/grå 

siltig sand. 

 

 
Cf34537_45. A119 och A121 i plan. Sett mot norr.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 
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A128 

Djupt stolphål i likhet med A129, A120 m.fl. Förmodligen en väggbärande stolpe 

placerad i den norra kortändan av huset på fältet. De väggbärande stolphålen inkluderar 

A104, A105, A120, A128, A129, A131, A132, A133, A134 och A135. Strukturen hade 

rund form i plan med lodräta sidor och avrundad botten. Stolphålet hade följande mått: 

längd: 22 cm, bredd: 20 cm, djup: 45 cm. Det fylldes av en mörkbrun/grå silitg sand. 

 

A129 

Litet men väldigt tydligt stolphål. Troligen en del av väggen till huset på fältet. Snarlikt 

de andra väggbärande stolparna i huset. De väggbärande stolphålen inkluderar A104, 

A105, A120, A128, A129, A131, A132, A133, A134 och A135. Strukturen hade oval 

form i plan men avrundade sidor och botten. Stolphålet hade följande mått: längd: 25 

cm, bredd: 20 cm, djup: 32 cm. Det fylldes av en svart/brun sand. 

 

A131 

Trolig väggstolpe till huset på fältet. Något grundare i profil än de stolphålen på den 

västra sidan av de takbärande stolparna. Dock ett tydligt och övertygande stolphål. De 

väggbärande stolphålen inkluderar A104, A105, A120, A128, A129, A131, A132, 

A133, A134 och A135. Strukturen hade oval form i plan men lodräta sidor och ojämn 

botten. Stolphålet hade följande mått: längd: 19 cm, bredd: 15 cm, djup: 25 cm. Det 

fylldes av en grå sand. 

 

A132 

Trolig väggstolpe till huset på fältet. Något grundare än merparten av de andra 

väggstolparna. Dock ett tydligt och klart stolphål. De väggbärande stolphålen inkluderar 

A104, A105, A120, A128, A129, A131, A132, A133, A134 och A135. Strukturen hade 

ojämn form i plan men avrundade sidor och botten. Stolphålet hade följande mått: 

längd: 22 cm, bredd: 19 cm, djup: 10 cm. Det fylldes av en grå sand. 

 

A133 

Djupt och klart stolphål med något osäkert användningsområde. Det ligger inom vad 

som troligen är huset som legat på platsen. Möjligen en del av en skiljevägg. De 

väggbärande stolphålen inkluderar A104, A105, A120, A128, A129, A131, A132, 

A133, A134 och A135. Strukturen hade ojämn form i plan med lodräta sidor och 

avrundad botten. Stolphålet hade följande mått: längd: 32 cm, bredd: 25 cm, djup: 37 

cm. Det fylldes av en grå siltig sand. 

 

A134 

Troligen en väggstolpe som stått i det västra hörnet i den södra delen av huset på fältet. 

Passar samman med övriga väggstolpar som identifierats runt raden med takbärande 

stolpar. De väggbärande stolphålen inkluderar A104, A105, A120, A128, A129, A131, 

A132, A133, A134 och A135. Strukturen hade ojämn form i plan med lodräta sidor och 

avrundad botten. Stolphålet hade följande mått: längd: 16 cm, bredd: 14 cm, djup: 20 

cm. Det fylldes av en grå sand. 

 

A135 

Väggbärande stolpe på den södra kortsidan av huset på fältet. Snarlikt merparten av de 

andra väggbärande stolphålen på fältet. De väggbärande stolphålen inkluderar A104, 

A105, A120, A128, A129, A131, A132, A133, A134 och A135. Strukturen hade oval 
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form i plan men lodräta sidor och avrundad botten. Stolphålet hade följande mått: 

längd: 23 cm, bredd: 18 cm, djup: 34 cm. Det fylldes av en grå sand. 

 

A136 

Litet men djupt stolphål som de väggbärande stolphålen till huset på fältet. Detta 

stolphål ligger dock lite utanför vad som klassats som husets yta. Dess exakta innebörd 

är osäkert. Strukturen hade rund form i plan med lodräta sidor och avrundad botten. 

Stolphålet hade följande mått: diameter: 15 cm, djup: 32 cm. Det fylldes av en grå sand. 

 

A137 

Stolphål vars utseende är snarlikt med de väggbärande stolparna inom huset på fältet. 

Det är dock osäkert om detta ska räknas med i huset eller inte då det ligger lite avsides 

utanför den norra änden på huset. Möjligen kan det ha en funktion inom 

huskonstruktionen eller så har det att göra med ett utanförliggande 

konstruktionselement. Strukturen hade oval form i plan med lodräta sidor och avrundad 

botten. Stolphålet hade följande mått: längd: 20 cm, bredd: 16 cm, djup: 30 cm. Det 

fylldes av en grå sand. 

 

Möjliga eldstäder 

A113 

En möjlig eldstad öster om huset på fältet. En ganska jämn och tydlig struktur fylld med 

kol. Strukturen hade ojämn form i plan men avrundade sidor och botten. Strukturen 

hade följande mått: längd: 35 cm, bredd: 44 cm, djup: 16 cm. Den fylldes av en grå 

sand. 

 

 
Cf34537_21. A113 i plan. Sett mot nordöst.    Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A123 

Trolig eldstad i utkanten av fältet. Nedgrävning med ett ca 5 cm tjockt kollager i botten. 

Strukturen hade ojämn form i plan och ojämna sidor men avrundad botten. Strukturen 

hade följande mått: längd: 86 cm, bredd: 42 cm, djup: 23 cm. Den fylldes av en 

mörkgul/brun sand. 
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A130 

En möjlig eldstad norr om huset på fältet. En ganska jämn och tydlig struktur fylld med 

kol. Strukturen hade ojämn form i plan men avrundade sidor och botten. Strukturen 

hade följande mått: längd: 38 cm, bredd: 25 cm, djup: 11 cm. Den fylldes av en 

mörkgrå/svart siltig sand. 

 

 
Cf34537_87. A130 i profil. Sett mot nordöst.    Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Gropar 

A124 

Struktur med osäkert användningsområde. Möjligen en avfallsgrop eller liknande. 

Strukturen hade ojämn form i plan och ojämna sidor och botten. Strukturen hade 

följande mått: längd: 100 cm, bredd: 32 cm, djup: 14 cm. Den fylldes av en grå sand. 

 

A125 

Struktur med osäkert användningsområde. Möjligen en avfallsgrop eller liknande. 

Strukturen hade oval form i plan men avrundade sidor och flat botten. Strukturen hade 

följande mått: längd: 76 cm, bredd: 60 cm, djup: 10 cm. Den fylldes av en grå sand. 

 

A127 

Stor grund struktur som troligen varit djupare i sitt ursprungliga skick. Förmodligen en 

avfallsgrop. Strukturen hade ojämn form i plan och ojämna sidor och botten. Strukturen 

hade följande mått: längd: 185 cm, bredd: 105 cm, djup: 11 cm. Den fylldes av en 

ljusbrun/grå sandig silt. I denna strukturen återfanns tre avslag och ett fragment av 

flinta. 

 



196/17, Halden                                                                                           Saksnr: 12/4688  

 

  18 

 

Kulturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo. Fornminneseksjonen 

 
Cf34537_97. A127 i profil. Sett mot norr.    Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Stendeponi/skörbränd sten 

Två stendeponier mättes in och dokumenterades på fältet. Dock så uppmärksammades 

samma fenomen på ytterligare några platser. Speciellt i den södra delen av fältet, 

bortom det som klassats som hus. Alla dessa dokumenterades ej och de bestod av en 

handfull skörbrända stenar som kastats ut utan direkt ordning och utan en nedgrävning 

eller liknande för att hysa dem. 

 

A109 

En liten samling skörbränd sten liggande rakt på undergrunden. Denna typen av 

stensamling kan återses på flera platser runt omkring på fältet. Troligen avfall från 

matlagning och liknande. Strukturen hade ojämn form i plan och ojämna sidor och 

botten. Strukturen hade följande mått: längd: 62 cm, bredd: 56 cm. Den bestod av 

värmepåverkad sten. 

 

A115 

En liten samling skörbränd sten liggande rakt på undergrunden. Denna typen av 

stensamling kan återses på flera platser runt omkring på fältet. Troligen avfall från 

matlagning och liknande. Strukturen hade ojämn form i plan och ojämna sidor och 

botten. Strukturen hade följande mått: längd: 55 cm, bredd: 52 cm. Den bestod av 

värmepåverkad sten. 

 

5.5.2 FUNNMATERIALE 

En liten mängd flinta samlades in under utgrävningen även om denna undersökningen 

främst var inriktad mot strukturerna på platsen. För vidare inblick i flintfynden från 

området hänvisas det till Ystehede. En steinalderboplass ved Iddefjorden. Utgravd 

1991-1992 (Olstad 1993). Flintfynden från utgrävningen 2012 sorterades på 15 

undernummer. 
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Inmätta fynd 

1)  Pilspets, eneggad av flinta. 

Mått: L: 2,68 cm. 

2)  Två avslag med konvex kantretusch, skrapor av flinta, varav en med cortex. 

Mått: L: 3,7-3,76 cm.  

A119  

3)  Avslag av flinta. 

4)  Två fragment av flint, värmepåverkade.  

   

A127  

5)  Tre avslag av flinta. 

6)  Fragment av flinta. 

 

Lösfynd  

7)  Pilspets, eneggad av flinta. 

Mått: L: 2 cm. 

8)  Två avslag med retusch, skrapor av flinta, med cortex. 

Mått: Stm: 3,99-4,1 cm. 

9)  Avslag med kantretusch, kniv av flinta. 

Mått: Stm: 5,74-5,74 cm. 

10)  Sex avslag med retusch av flinta, varav två med cortex. 

Mått: Stm: 1,79-3,75 cm. 

11)  Avslag med hack av flinta. 

Mått: Stm: 4,1 cm. 

12)  86 avslag av flinta, varav 38 värmepåverkade, tre med cortex. 

13)  29 fragment av flinta,  varav 15 värmepåverkade, fem med cortex. 

14)  Tre splint av flinta. 

15)  Tre kärnor, oregelbunden kärna av flinta, varav en värmepåverkad. 

Mått: Stm: 4,37-6,62 cm. 

 

Utöver dessa flintfynden så återfanns även på platsen en skrubkvarn som visade till 

bruk under en längre tid och att en boplats här varit belägen. Denna sten magasinerades 

dock ej. 

 

Kol- och makroprover togs in från mestparten av strukturer och kontexter. 

Mikromorfologiprover togs in från ett av stolphålen A133. Proverna är katalogiserade 

under C58254. Fotografier är katalogiserade under Cf34537. 

 

5.5.3 DATERING 

5 kolprover blev preparerade och sända till vedartsanalys och datering. De sändes till  

laboratoriet i Uppsala. Proverna togs i botten av strukturerna och/eller säkrast möjliga 

kontext. Daterad vedart i fetstil. 

 
Prøve Kontekst Struktur Vedart Ukal. C14-dat.  lab-nr. 

5004 Stolphål 101 Björk 1090+/-30 890-1020 e.Kr. Ua-46642 

5006 Stolphål 104 Björk, furu 365+/-30 1440-1640 e.Kr. Ua-46643 

5012 Stolphål 111 Björk, furu 175,5+/-06 
pMC 

 Ua-46644 

5013 Eldstad 113 Furu 1088+/-31 890-1020 e.Kr. Ua-46645 
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Prøve Kontekst Struktur Vedart Ukal. C14-dat.  lab-nr. 

5014 Stolphål 116 Furu 1409+/-31 585-670 e.Kr. Ua-46646 

 

Dessa dateringar avviker kraftigt från den datering som fylkeskommunen genomförde 

och det som fynden berättar. Vi hamnar i allt från merovingertid och vikingatid till upp 

i medeltiden och modern tid. Här måste vi bortse från dateringarna som visar ett resultat 

som är föga troligt. Det råder snarast en stor felkälla här via modern påverkan under 

senare tid. Speciellt kan det verka som om många stora rotsystem har gjort den daterade 

kontexten osäker. 

 

I förbindelse med utgrävningen på 90-talet genomförde man en C14-datering och 

fynden från den grävningen har genomgått en noggrann genomgång för att hjälpa till att 

datera bosättningen. En säker eldstad daterades och den placerades i övergången 

mellanneolitikum/senneolitikum, 2590-2460 f.Kr. Gällande att typologiskt datera 

boplatsen har det visat sig lite svårare då både referensmaterialet och artefakterna från 

Ystehede kan ge lite olika indikationer.  Olstad sätter i sin rapport upp flera olika 

modeller som kan antyda att boplatsen bör dateras till allt från senmesolitikum till 

mellanneolitikum eller att det rör sig om flera olika faser av boplatsen (1993). Allt detta 

pekar mot att boplatsen på Ystehede har en stor dateringshorizont. För vidare inblick i 

diskussionen om dateringen av boplatsen via fynden hänvisas det till Olstads rapport 

(1993). 

 

5.5.4 ANALYSERESULTATER 

22 stycken kolprover togs i fält. 13 av dessa uppvisade spår av kol. Fem preparerades 

och sändes till vedartsanalys. Sedan skickades fem av dem till datering (se kapitel 5.5.3 

Datering och 8.5 Analyser). 

 

Vidare togs det under utgrävningen en rad andra prov som skickades till analys för att 

så bra som möjligt belysa den aktiviteten som försigått på platsen och besvara de 

frågeställningar som satts upp inför denna undersökning. Dessa bestod av 18 makroprov 

från diverse stolphål samt ett mikromorfologiprov från stolphålet A133. 

 

Nedan följer en tabell över dessa prov och en kortfattad kommentar angående deras 

analysresultat. För en mer ingående överblick över analysresultaten hänvisas det till 

kapitel 5.6 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og diskusjon och 8.5 

Analyser. 

 
Prøvenr. Kontekst + nr. Prøvetype Analysresultat 

5001 A100, Stolpehull Makrofossil  

5002 A129, Stolpehull Makrofossil  

5003 A120, Stolpehull Makrofossil Stenbär. 

5004 A101, Stolpehull Makrofossil  

5005 A103, Stolpehull Makrofossil  

5006 A104, Stolpehull Makrofossil  

5007 A108, Stolpehull Makrofossil Stenbär, Cenococcum. 

5008 A128, Stolpehull Makrofossil Stenbär. 

5009 A112, Stolpehull Makrofossil Stenbär. 

5011 A105, Stolpehull Makrofossil  

5014 A116, Stolpehull Makrofossil Cenococcum. 

5015 A117, Stolpehull Makrofossil  

5016 A118, Stolpehull Makrofossil  

5017 A121, Stolpehull Makrofossil  

5018 A130, Eldstad Makrofossil Kotte från alm. 
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5019 A133, Stolpehull Mikromorfologi Stolphål, ej påverkat av modernt material. Lite 
kol och bränd sand i fyllmaterialet. Förmodligen 
en barkbeklädd stolpe. 

5020 A133, Stolpehull Makrofossil  

5021 A135, Stolpehull Makrofossil  

5022 A136, Stolpehull Makrofossil  

 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Med sitt rika material från stenåldern har Østfold en central position i norsk 

stenåldersforskning. Större arbete om kronologi, och de ekonomiska och ekologiska 

ramarna för samhällsorganisering i mesolitikum och neolitikum är ofta baserade på 

material från Østfold (exempelvis Mikkelsen 1975, Lindblom 1984 och Østmo 1988). 

Området runt Halden har visat sig att ha en särskilt stor täthet av stenåldersboplatser 

(Lindblom 1984). Speciellt Svinesundprojektets undersökningar (2001-2004) har gett 

mycket ny värdefull kunskap om bosättningsmönster och socialorganisering vid 

Iddefjorden i äldre och yngre stenålder (Glørstad 2004). 

 

Materialet från Østfold har lagat bakgrunden för olika modeller för bosättningsmönster i 

stenåldern på Østlandet. Inge Lindblom (1984) har tolkat boplatsmaterialet i Østfold i 

förhållande till en modell för resursutnyttjande, och menar att det i slutet av 

mesolitikum etableras helårsboplatser vid kusten. Einar Østmo har argumenterat för att 

fångstboplatserna vid kusten upprätthålles i början av neolitikum även om man får en 

förskjutning av boplatserna mot sandjordsområder som har goda odlingsförhållande för 

tidigt jordbruk (Østmo 1998). Joel Boaz menar att det sker viktiga förändringar i 

bosättningsmönstret från den sista delen av mesolitikum. Han hävdar att man får en mer 

intensiv bruk av inlandsområden och att det på vissa ställen finns tecken som tyder på 

att denna ökning har ett sammanhang med husdjurshållning (Boaz 1996). 

 

Ystehedes belägenhet i förhållande till den gamla strandlinjen antyder att boplatsen var 

i bruk i början av neolitikum då jordbruket först introducerades i Norge. Ett centralt 

tema i stenåldersforskningen är frågan om de teknologiska och ekonomiska 

förändringarna som sker i denna övergångstiden. 

 

Fas 4 av mesolitikum är bland annat karaktäriserat av introduktionen av eneggade och 

tväreggade spetsar, samt enklare tångespetsar (Mikkelsen 1975). Detta 

föremålsmaterialet återfinns också på de tidigaste boplatserna i yngre stenålder men då 

tillsammans med material som keramik och slipad flinta. Det är en pågående diskussion 

om när övergången till neolitikum ska dateras på Østlandet (Lindblom 1984, Østmo 

1988, 1998 och 2007, Berg 1995 och 1997, Glørstad 1998 och 2004). 

 

Ystehede har varit en viktig referensboplats i diskussionen omkring de kronologiska 

ramarna och föremålsmaterialet för boplatser från tidigneolitikum (summerat i Glørstad 

2004). Kulturhistoriskt har den varit sedd på som ett exempel på hur teknologiska drag 

knutna till yngre stenålder fick ett inspel i redan etablerade fångstmiljöer (Østmo 1998). 

 

Olstad påpekar att artefakterna från grävningen på Ystehede under 90-talet visar att de 

som bott på platsen har haft jakt och fiske som dominerande ekonomisk bas. De få 

säkra neolitiska föremålen som framkom under denna grävningen visar också till att 

platsen varit utnyttjad av människor som kände till husdjurshållning och jordbruk 

(Olstad 1993). Detta påvisas också av den skrubbkvarn som framkom under grävningen 
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som denna rapporten behandlar. Denna skrubkvarn omhandlas ej vidare då det råder 

stor osäkerhet i varifrån den kom. Detta då den återfanns liggande i massorna av 

avbanad matjord. 

 

Vidare över till de strukturer som återfanns under fältsäsonen 2012. 35 strukturer 

framkom alltså under grävningen. 27 av dessa var stolphål och utav dessa så var det 18 

som passade samman till det två-skeppiga långhuset som identifierades på boplatsen. 

Sex av dessa var takbärande, de låg med ett mellanrum på ca 1,7-1,9 m mellan sig, 

förutom de två stolparna som var belägna innanför de två stolparna som blivit tolkade 

som dörrstolpar. Mellan de två stolparna som låg innanför dörren var avståndet istället 

3,5 m. Raden av takbärande stolpar skapas av A100, A101, A102, A103, A108 och 

A110. Tio väggbärande stolpar har identifierats men här har det troligen funnits flera. 

De väggbärande stolparna har en annan karaktär än de andra och det är något osäkert 

om de tillhör den arkeologiska kontexten. Deras roll i huset som påpekas i denna 

rapporten är därmed något osäker och bara en möjlig lösning. Deras utseende ger ej 

sken av att vara från stenåldern då de ej blivit så utvaskade som man kan förvänta sig på 

så lång tid i en undergrund som detta. Om man ser till husets konstruktion utan dessa 

stolphålen så finns det en möjlighet att väggarna kan ha varit helt konstruerade av 

element som legat ovan mark, såsom murar. De blir än mer osäkra då vi fått en modern 

datering från ett av dessa stolphål. Det ligger en stor mängd stubbar och stenar i 

området som kan ha förorsakat förlusten av dessa stolphål. De väggbärande stolparna vi 

har ligger mellan 1,5 och 3 m ifrån varandra lite beroende på var i huset de är belägna. 

De kortare avstånden är på kortväggarna. De möjliga väggbärande stolphålen inkluderar 

A104, A105, A120, A128, A129, A131, A132, A133, A134 och A135. På nordöst sidan 

av huset ligger också två stolphål som är relativt snarlika de takbärande, A111 och 

A112. De har blivit tolkade som dörrstolpar. Det är ca 1,8 m mellan dessa två stolpar. 

Utseendet på dessa stolpar kan delas in i två grupper. De takbärande och dörrstolparna 

är relativt grunda stolphål med en mått kring 50x50 cm. De har också en kraftig 

stenfyllning som i vissa bestod av värmepåverkad sten. De möjliga väggbärande 

stolparna var mindre i ytan, ca 20x20 cm, men de var oftast väldigt djupa, ca 30-40 cm. 

De väggbärande stolparna hade ingen stenskoning. Hela huset isig hade följande mått: 

16,2x4,5 m. Bredden på huset är något osäker då de stolpar som vi baserar detta måttet 

på kan vara från en annan kontext. Detta samsvarar med längd och bredd på andra 

neolitiska hus (Diinhoff 2004). Inga tydliga spår av eldstäder eller liknande kunde 

uppmärksammas inom huset. 
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Cf34537_93. Husomrrådet med alla stolphål märkta. Sett mot sydöst. Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Gällande fyndspridning i förhållande till långhuset är det fynden från grävningen på 90-

talet vi måste se till då fynden från 2012års grävning främst kom från osäkra kontexter 

vid avbaningen. Det framgår tydligt om man ser till antalet flintartefakter som framkom 

per ruta under den tidigare grävningen att det är mindre flintartefakter belägna sydväst, 

bakom, huset och sydöst om det än motsatt. I de rutorna som grävdes delvis inom huset 

och delvis nordöst, framför, det återfanns ett väldigt stort flintmaterial och likaså gäller 

nordväst om huset. Det är också i detta området, norr om huset som det har framkommit 

ett relativt stort antal andra stolphål. Detta kan antyda att det är här som själva 

gården/tunet låg. Nordväst om huset, snett bakom det, låg tre strukturer med osäker 

tolkning. Då det främst verkar röra sig om  mänskligt skapade gropar är det enkelt att 

tänka att det kan röra sig om avfallsgropar som man har valt att placera lite bakom sitt 

hus. Sydöst om huset framkom även ett flertal platser med deponerad värmepåverkad 

sten. Detta skulle mycket troligen kunna röra sig om sten som varit en del av 

matlagningen på platsen och som blivit utkastad här när dess syfte fullförts. Bakom och 

jämte huset framkommer alltså en del strukturer som kan klassas som avfall av olika 

slag medan det framför huset framkommer flera ordniära boplatsspår. Tre möjliga 

eldstäder återfanns också under utgrävningen. Denna tolkningen baseras på att de 

innehöll ett större kollager i botten av sig. En av dessa strukturer var belägen på 

framsidan av huset medan de andra låg lite längre norr ut. Dessa strukturers exakta 

innebörd är något osäker då dess avstånd från huset talar emot att de har en direkt 

koppling till matlagningen till husets invånare. 

 

Under grävningens gång så togs det en hel del prover för att under efterarbetet hjälpa till 

att klassificera och tolka det som framkom på fält. De kolprover som skickades in på 

analys för att hjälpa till att datera strukturerna gav tyvärr inget trovärdigt resultat. Vi 

hamnade i flera olika faser av järnåldern och upp i modern tid. Troligen har naturlig och 

modern påverkan förhindrat en effektiv datering av våra kontexter. Dock så är den 

vidare kontexten och fynden från fältet så tydliga att de överväger den misslyckade 

C14-analysen. Vidare skickades 18 makrofossilprover in till analys de gav följande 

resultat: mer kol återfanns i vissa stolphål, speciellt A230, A128 och A136. Stenbär 
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kunde uppmärksammas i flertalet stolphål, A108, A112, A120 och A128. Detta är en 

vanlig växt som växer i alla skog- och i vägkanter. Den har få bär på varje växt och ger 

lite mat. I två stolphål hittade man också svampen Cenococcum, A108 och A116. Man 

fann också delar från alm som troligen fälts sen vår eller tidig sommar. Detta återfanns i 

eldstaden A130. Ett mikromorfologiprov taget ur stolphål A133 skickades även det in 

till analys och denna analys visade att stolphålet ej var påverkat av modern aktivitet 

utan att det var en intakt kontext. Vidare så fann man i stolphålet små spår av kol och 

bränd sand från den ursprungliga fasen av användning. Analysen visade också att 

stolpen som stått i detta stolphål förmodligen var barkbeklädd. Denna analysen gör det 

troligt att inte heller dateringar och liknande från de andra stolphålen har påverkats 

nämnvärt av senare aktivitet i området, båda mänsklig och naturlig.  

 

6. KONKLUSJON 

Vid undersökningen av stenåldersboplatsen i Ystehede, Halden kommune i Østfold 

avtäcktes ett fält på ca 1100 m
2
. Denna avbaningen ägde rum rakt ovan en plats som på 

tidigt 90-tal grävdes ut med konventionella metoder för undersökningar av 

stenålderslokaliteter, man grävde då mekaniskt i rutor ut 218 m
2
. Under denna första 

grävning tog man in ett flintmaterial med över 16 000 artefakter. Detta ansågs då som 

att vara representativt för denna boplats och i och med det var fynden ej det väsentliga 

under utgrävningen 2012.  

 

Under avbaningen som denna rapport behandlar återfann vi istället 40 strukturer varav 

fem avskrevs vid närmare undersökning. Utav de kvarvarande var mestparten, 27 st, 

stolphål. De resterande fördelade sig på tre möjliga eldstäder, tre troliga avfallsgropar 

och två stendeponier. Utav dessa stolphålen kunde 18 stycken passas samman till ett 

två-skeppigt långhus med en dimension på ca 16,2x4,5 m. Sex av stolphålen 

klassificerades som takbärande, tio som möjligen väggbärande och två som möjliga 

dörrstolpar. De takbärande och dörrstolparna var relativt grunda strukturer med en 

ordentlig stenskoning medan de väggbärande hade en mindre dimension i plan och 

ingen stenskoning men istället var de ordentligt djupa med mått på 30-40 cm. Dock 

ligger väggstolparna i långväggen osymetriskt i förhållande till mittstolparna om 

dörrstolparna 111 och 112 tillhör samma konstruktion. I ursprungligt skick har det 

alldeles säkert varit flera väggbärande stolpar kring huset men de har nu blivit dolda av 

naturliga element som stubbar och stenar som upptar stora delar av fältet. Huset låg i 

ungefärlig nord-syd orientering på plattformen ovan skråningen som leder ner till 

Iddefjorden. De väggbärande stolparna kan möjligen tillhöra en separat kontext utifrån 

huset sett. Deras karaktär ser något mer modern ut och det stämmer överens med en 

datering som vi fått i från dem. Tolkningen som väggstolpar är alltså bara en möjlig 

lösning. Detta innebär också att bredden på huset som nämns här ovan är osäker även 

den. 

 

De övriga stolphålen ligger främst öster om huset, det är även i denna rikningen dörren 

ut ur huset är placerad. Dessa stolphåls innebörd är något osäker då inga säkra rader 

framstår men de har troligen haft en koppling till den vidare boplatskontexten som huset 

är en del av eller en annan fas av bosättningen. Vidare framkom det tre gropar som alla 

låg nordväst om huset och de har tolkats som avfallsgropar, det rör sig om relativt 

ojämna strukturer som fyllts av ett ganska fett siltigt material. På södra sidan av huset 

har flera samlingar av deponerade värmepåverkade stenar uppmärksammats, de har ej 
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grävts ned utan ligger på marknivå. De kan representera utkastad sten efter matlagning 

eller liknande element. Tre strukturer som tolkats som eldstäder uppmärksammades 

också. De är dock något osäkra kontexter, de ligger en bit bort ifrån huskonstruktionen 

och deras innebörd är ej helt uppenbar. 

 

 
Cf34537_41. Stolphålen inom huset. Sett mot sydsydöst.  Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Gällande fynd så togs det tillvara på ett litet flintmaterial även från denna grävningen 

som innhöll en del kärnor, pilspetsar, skrapor och avslag. Dock så är det till materialet 

från grävningen på 90-talet, och dess rapport, man ska vända sig om man vill vidare 

sätta sig in i fyndbilden. Mestparten av fynden från grävningen på 90-talet kom dock 

från ytor, inom, framför och norr om huset som nu identifierats. 

 

Gällande dateringar så visar C14-analyser upp ett ej trovärdigt resultat som påvisar 

osäkerheten i kontexterna. Detta är dock ej ovanligt och denna typen av tvåskeppigt 

långhus är typiska för neolitikum. Makrofossilanalyser visar till mer kol i vissa stolphål 

samt att stenbär kunde uppmärksammas i flertalet stolphål. Detta är en vanlig växt som 

växer i alla skog och i vägkanter. Den har få bär på varje växt och ger lite mat. I två 

stolphål hittade man också svampen Cenococcum. Man fann också delar från alm som 

troligen fälts sen vår eller tidig sommar vilket betyder att huset konstruerats under 

denna tiden. Mikromorfologiprov visar att stolphålet ej var påverkat av modern aktivitet 

utan att det var en intakt kontext. 

 

Slutligen så måste det nämnas hus från två andra undersökningar som kan anses som 

paralleller till huset i Ystehede och kan styrka dess datering till neolitikum. Det första är 

husen vid Stensrød som undersöktes under Svinesundsprojektet (Rønne 2004). Tre 

tvåskeppade hus framkom här. Det första var 23 m långt och 6,5 m brett. Väggstolparna 

svänger lite innåt mot gavlarna så huset har troligen haft avrundade kanter. Det andra 

huset ligger på tvärs över det första och det var 18 m långt och en bredd mellan 4,9 och 

5,8 m. Huset är nästan 1 m bredare i den södra änden än i den norra. Båda dessa husen 

är svagt böjda i  mitten, något som indikerar motställda ingångar här. Det tredje huset i 

Stensrød ligger 6,5 m väster om de andra och bara delar av det återfanns. Det är ca 7 m 
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långt men har troligen varit längre. Bredden ligger kring 5,5 m. Mittstolparna hade 

kraftig stenskoning. Den andra undersökningen som måste nämnas är från Kråkerøy i 

Østfold (Johansen 2002). Även här undersöktes tre stycken hus. Det är dock bara den 

tredje tuften som återfanns som kan liknas vid huset i Ystehede. De två första är 

uppbyggda på en stansatt plattform med ett fåtal stolphål. Det tredje huset var 

rektangulärt i formen och hade en ingång i västväggen. Åtta stolphål var placerade i 

husets stensatta grundmur och två var placerade som mittstolpar inom huset. Huset var 

5,8 m långt och 2,3 m brett.  I dessa två grävning ser vi flera hus som har snarlika 

byggnadselement som det i Ystehede.   
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8. VEDLEGG 

 

8.1. STRUKTURLISTE  

Anr. Type Form Bunn Sider Bredde Lengde Diameter Dybde Materiale Fyllets farge 

100 Stolpehull Ujevn Avrundet Avrundet 40 55 0 16 Sand Grått 

101 Stolpehull Kvadratisk Avrundet Avrundet 40 40 0 14 Sandig 
silt 

Grå/mörkbrun 

102 Stolpehull Ujevn Flat Avrundet 33 37 0 4 Silt|Sand Mörkbrun/grå 

103 Stolpehull Kvadratisk Avrundet Avrundet 34 36 0 10 Sand grå 

104 Stolpehull Rund Avrundet Loddrette 0 0 25 46 Silt|Sand Mörkbrun/grå 

105 Stolpehull Ujevn Avrundet Loddrette 22 22 0 34 Sand Grå 

106 Avskrevet Ujevn   28 52 0 0 Siltig 
sand 

Mörkbrun 

107 Stolpehull Ujevn Avrundet Loddrette 17 17 0 35 Sandig 
silt 

Mörkbrun/grå 

108 Stolpehull Kvadratisk Avrundet Avrundet 35 35 0 13 Grus Grå 

109 Steinansamling Ujevn Ujevn Ujevn 56 62 0 0 Stein Grå 

110 Stolpehull Ujevn Avrundet Avrundet 37 60 0 32 Sand Grå 

111 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet 43 45 0 20 Silt|Sand Mörkbrun/grå 

112 Stolpehull Rund Ujevn Skrå 0 0 40 23 Sand Grå 

113 Ildsted Ujevn Avrundet Avrundet 35 44 0 16 Sand Grå 

114 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet 0 0 40 15 Sand Grå 

115 Steinansamling Ujevn Ujevn Ujevn 52 55 0 0 Stein Grå 

116 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet 38 43 0 24 Siltig 
sand 

Mörkbrun/grå 

117 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet 36 37 0 15 Sandig 
silt 

Mörkbrun/grå 

118 Stolpehull Oval Avrundet Loddrette 19 25 0 36 Siltig 
sand 

Mörkbrun/grå 

119 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet 0 0 49 25 Sandig 
silt 

Mörkbrun/grå 

120 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet 33 22 0 27 Sand Svart/brun 

121 Stolpehull Ujevn Avrundet Avrundet 60 68 0 28 Sandig 
silt 

Mörkbrun/grå 

122 Avskrevet Oval   20 27 0 0 Siltig 
sand 

Mörkbrun/grå 

123 Ildsted Ujevn Ujevn Avrundet 42 86 0 23 Sand Mörkgul/brun 

124 Grop Ujevn Ujevn Ujevn 32 100 0 14 Sand Grå 

125 Grop Oval Flat Avrundet 60 76 0 10 Sand Grå 

126 Avskrevet    0 0 0 0   

127 Grop Ujevn Ujevn Ujevn 105 185 0 11 Sandig 
silt 

Ljusbrun/grå 

128 Stolpehull Rund Avrundet Loddrette 20 22 0 45 Sandig 
silt 

Mörkbrun/grå 

129 Stolpehull Oval Avrundet Avrundet 20 25 0 32 Sand Svart/brun 

130 Ildsted Ujevn Avrundet Avrundet 25 38 0 11 Sandig 
silt 

Mörkgrå/svart 

131 Stolpehull Oval Ujevn Loddrette 15 19 0 25 Sand Grå 

132 Stolpehull Ujevn Avrundet Avrundet 19 22 0 10 Sand Grå 

133 Stolpehull Ujevn Avrundet Loddrette 25 32 0 37 Sandig 
silt 

Grå 

134 Stolpehull Ujevn Avrundet Loddrette 14 16 0 20 Sand Grå 

135 Stolpehull Oval Avrundet Loddrette 18 23 0 34 Sand Grå 

136 Stolpehull Rund Avrundet Loddrette 0 0 15 32 Sand Grå 

137 Stolpehull Oval Avrundet Loddrette 16 20 0 30 Sand Grå 

 

8.2. FUNN OG PRØVER 

Cnr. Unr. Gjenstand Form Materiale Funnr Anr. Analys 
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Cnr. Unr. Gjenstand Form Materiale Funnr Anr. Analys 

C58254 1 pilspiss enegget flint F4003    

C58254 2 avslag med konveks kantretusj flint F4004    

C58254 2 avslag med konveks kantretusj flint F4005    

C58254 3 avslag   flint F4001    

C58254 4 fragment   flint F4001    

C58254 5 avslag   flint F4002    

C58254 6 fragment   flint F4002    

C58254 7 pilspiss enegget flint      

C58254 8 avslag med bølget retusj flint      

C58254 8 avslag med bølget retusj flint      

C58254 9 avslag med kantretusj flint      

C58254 10 avslag med retusj flint      

C58254 10 avslag med retusj flint      

C58254 10 avslag med retusj flint      

C58254 10 avslag med retusj flint      

C58254 10 avslag med retusj flint      

C58254 10 avslag med retusj flint      

C58254 11 avslag med hakk flint      

C58254 12 avslag   flint      

C58254 13 fragment   flint      

C58254 14 splint   flint      

C58254 15 kjerne uregelmessig kjerne flint      

C58254 15 kjerne uregelmessig kjerne flint      

C58254 15 kjerne uregelmessig kjerne flint      

C58254 16 prøve, kull   
 

P5002 A129  

C58254 17 prøve, kull   
 

P5003 A120  

C58254 18 prøve, kull   
Björk, 
furu P5006 A104 

1440-1640 e.Kr. 

C58254 19 prøve, kull     P5007 A108  

C58254 20 prøve, kull     P5008 A128  

C58254 21 prøve, kull     P5010 A107  

C58254 22 prøve, kull     P5012 A111  

C58254 23 prøve, kull    Furu P5013 A113 890-1020 e.Kr. 

C58254 24 prøve, kull    Furu P5014 A116 585-670 e.Kr. 

C58254 25 prøve, kull   
 

P5016 A118  

C58254 26 prøve, kull   
 

P5018 A130  

C58254 27 prøve, kull     P5022 A136  

C58254 28 prøve, kull     P5023 A123  

C58254 29 Prøve, kull  Furu P5004 A101 890-1020 e.Kr 

C58254 30 prøve, makro     P5001 A100  

C58254 31 prøve, makro     P5002 A129  

C58254 32 prøve, makro     P5003 A120 Stenbär. 

C58254 33 prøve, makro     P5004 A101  

C58254 34 prøve, makro     P5005 A103  

C58254 35 prøve, makro     P5006 A104  

C58254 36 prøve, makro     P5007 A108 Stenbär, cenococcum. 

C58254 37 prøve, makro     P5008 A128 Stenbär. 

C58254 38 prøve, makro     P5009 A112 Stenbär. 

C58254 39 prøve, makro     P5011 A105  

C58254 40 prøve, makro     P5014 A116 Cenococcum. 

C58254 41 prøve, makro     P5015 A117  
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Cnr. Unr. Gjenstand Form Materiale Funnr Anr. Analys 

C58254 42 prøve, makro     P5016 A118  

C58254 43 prøve, makro     P5017 A121  

C58254 44 prøve, makro     P5018 A130 Kotte från alm. 

C58254 45 prøve, makro     P5020 A133  

C58254 46 prøve, makro     P5021 A135  

C58254 47 prøve, makro     P5022 A136  

C58254 48 prøve, jordmikromorfologi     P5019 A133 Stolphål, ej påverkat av 
modernt material. Lite kol och 
bränd sand i fyllmaterialet. 
Förmodligen en barkbeklädd 
stolpe. 

 

Tillväxttext 

C58254/1-47 

Boplassfunn fra steinalder fra YSTEHEDE (196 /17), HALDEN K., ØSTFOLD.  

Boplassen på Sofienberg har vært kjent siden 1990, da det kom inn flintfunn til museet 

fra kanten av et sandtak. En mindre del av boplassen, 218 m
2
, ble undersøkt av 

Oldsaksamlingen (Kulturhistorisk museum) i 1991-1992, før det undersøkte arealet ble 

frigitt for videre drift. Seks strukturer som besto av to stolpehull, et ildsted och tre 

konsentrasjoner av stein ble da funnet. Det ble også funnet 16 373 flintartefakter. 

Utgravningen ble gjort ved å grave mekaniske lag i ruter, Ingen ny registrering av 

lokaliteten ble gjennomført for undersøkelsen i 2012. Under utgravningen 2012 brukte 

vi flatavdekking. 40 strukturer som besto av 27 stolpehull, tre ildsted, to 

steinkonsentrasjoner og fem avskrevne strukturer ble da funnet. De fleste av disse 

stolpehullene kan utgjøre et ca 16,5x5 m stort langhus. Videre ble det gjort en del 

flintfunn, blant annet pilespisser og skrapere. (Kile-Vesik 2014). 

Vedartsbestemmelsene ble utført av Helge I. Høeg og dateringen ved Uppsala 

Universitet, via NTNU (i Kile-Vesik 2015). 

 

Innmålte funn  

1)  pilspiss,  enegget av flint 

Mål: L: 2,68 cm. 

2)  2  avslag  med konveks kantretusj,  skraper av flint, hvorav 1 med cortex 

Mål: L: 3,7-3,76 cm.  

A119  

3)  avslag av flint 

4)  2  fragment av flint, 2 varmepåvirket  

   

A127  

5)  3  avslag av flint 

6)  fragment av flint  

 

Løsfunn  

7)  pilspiss,  enegget av flint 

Mål: L: 2 cm. 

8)  2  avslag  med bølget retusj,  skraper av flint, med cortex 

Mål: Stm: 3,99-4,1 cm. 

9)  avslag  med kantretusj,  kniv av flint 

Mål: Stm: 5,74-5,74 cm. 
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10)  6  avslag  med retusj av flint, hvorav 2 med cortex 

Mål: Stm: 1,79-3,75 cm. 

11)  avslag  med hakk av flint 

Mål: Stm: 4,1 cm. 

12)  86  avslag av flint,  hvorav 38 varmepåvirket,  3 med cortex 

13)  29  fragment av flint,  hvorav 15 varmepåvirket, 5 med cortex 

14)  3  splint av flint 

15)  3  kjerne  uregelmessig kjerne av flint, hvorav 1 varmepåvirket, 

Mål: Stm: 4,37-6,62 cm. 

 

Kullprøver 

16) Fra stolpehull A129. Vekt: 0,2g.  

17) Fra stolpehull A120. Vekt: 0,4g.  

18) Fra stolpehull A104. Vekt: 0,2g. Vedartsbestemt til björk og furu. Prøven er 

radiologisk datert på björk til 365+/-30 BP, 1440-1640 CalAD (Ua-46643).  

19) Fra stolpehull A108. Vekt: 1,2g.  

20) Fra stolpehull A128. Vekt: 0,5g.  

21) Fra stolpehull A107. Vekt: 3,7g.  

22) Fra stolpehull A111. Vekt: 0,4g.  

23) Fra ildsted A113. Vekt: 14,2g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk datert 

på furu til 1088+/-30 BP, 890-1020 CalAD (Ua-46645).  

24) Fra stolpehull A116. Vekt: 0,1g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk 

datert på furu til 1409+/-31 BP, 585-670 CalAD (Ua-46646).  

25) Fra stolpehull A118.Vekt: 0,2g.  

26) Fra ildsted A130.Vekt: 5g.  

27) Fra stolpehull A136. Vekt: 0,5g.  

28) Fra ildsted A123. Vekt: 14,6g.  

29) Fra stolpehull A101. Vekt: 0,1g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk 

datert på björk til 1090+/-30 BP, 890-1020 CalAD (Ua-46642). 

 

Makroprøver 

30) Fra stolpehull A100 . Vekt: 1,5g.  

31) Fra stolpehull A129. Vekt: 1,4g.  

32) Fra stolpehull A120 . Vekt: 2,1g. Fruebær. 

33) Fra stolpehull A101. Vekt: 0,9g.  

34) Fra stolpehull A103 . Vekt: 1g.  

35) Fra stolpehull A104 . Vekt: 1,4g.  

36) Fra stolpehull A108. Vekt: 1,1g. Fruebær, Conococcum. 

37) Fra stolpehull A128. Vekt: 1,3g. Fruebær. 

38) Fra stolpehull A112 . Vekt: 1,7g. Fruebær. 

39) Fra stolpehull A105 . Vekt: 0,3g.  

40) Fra stolpehull A116. Vekt: 0,6g. Cenococcum. 

41) Fra stolpehull A117. Vekt: 4,9g. 

42) Fra stolpehull A118 . Vekt: 1,7g.  

43) Fra stolpehull A121. Vekt: 1,4g.  

44) Fra ildsted A130 . Vekt: 1,5g. Kongler fra alm. 

45) Fra stolpehull A133. Vekt: 2,8g.  

46) Fra stolpehull A135. Vekt: 2g.  

47) Fra stolpehull A136. Vekt: 1g.  
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Mikromorfologiprov 

48) Fra stolpehull A133. 

 

Orienteringsoppgave: Feltet som ble avdekket lå langs Iddefjorden. Feltet hadde en 

sykkelvelodrom ca 5 m øst for seg. men lå ellers inne i en bjørk og furu skog som 

dekker hele flatan. Inne i skogen vest om feltet lå et sandtak. Feltet lå på en terrasse i en 

bratt skråning opp mot nordøst.  

Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon:  ED50-UTM; Sone 33, N: 6549873,91, 

Ø: 638,437,9. 

LokalitetsID:  124714. 

Litteratur:  

Kile-Vesik, J. 2015. Rapport från arkeologisk undersökning. Bosättningsspår. Ystehede 

196/17. Halden. Østfold. KHMs arkiv. Oslo. 

8.3. TEGNINGER 

Teckningarna följer längst bak i rapporten. Bara de strukturerna som daterades har 

rentecknats. 

1. A101, A104, A111, A113 och A116. 

 

8.4. FOTOLISTE.   

Filmnr Filnavn Lokalitetsid Motivbeskrivelse Retning 

Cf34537 Cf34537_01.JPG 124714 Fält under trädfällning. NNV 

Cf34537 Cf34537_02.JPG 124714 Fält under trädfällning. Ø 

Cf34537 Cf34537_03.JPG 124714 Provstick från 90-talet. N 

Cf34537 Cf34537_04.JPG 124714 Fält innan avbaningen. SSØ 

Cf34537 Cf34537_05.JPG 124714 Fält innan avbaningen. NNV 

Cf34537 Cf34537_06.JPG 124714 Fält efter avbaningen. SSØ 

Cf34537 Cf34537_07.JPG 124714 Fält efter avbaningen. NNV 

Cf34537 Cf34537_08.JPG 124714 A100, plan. SSØ 

Cf34537 Cf34537_09.JPG 124714 A101, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_10.JPG 124714 A102, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_11.JPG 124714 A104, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_12.JPG 124714 A103, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_13.JPG 124714 A105, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_14.JPG 124714 A106, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_15.JPG 124714 A107, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_16.JPG 124714 A108, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_17.JPG 124714 A109, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_18.JPG 124714 A110, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_19.JPG 124714 A111, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_20.JPG 124714 A112, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_21.JPG 124714 A113, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_22.JPG 124714 A114, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_23.JPG 124714 A115, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_24.JPG 124714 A116, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_25.JPG 124714 A117, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_26.JPG 124714 A118, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_27.JPG 124714 A119, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_28.JPG 124714 A120, plan. NØ 
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Filmnr Filnavn Lokalitetsid Motivbeskrivelse Retning 

Cf34537 Cf34537_29.JPG 124714 A121, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_30.JPG 124714 A123, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_31.JPG 124714 A124, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_32.JPG 124714 A125, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_33.JPG 124714 A126, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_34.JPG 124714 A122, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_35.JPG 124714 A127, plan. S 

Cf34537 Cf34537_36.JPG 124714 A128, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_37.JPG 124714 A129, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_40.JPG 124714 A130, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_41.JPG 124714 Stolprad, NNV-SSØ SSØ 

Cf34537 Cf34537_42.JPG 124714 Stolprad, NNV-SSØ. SSØ 

Cf34537 Cf34537_43.JPG 124714 Stolprad, NØ-SV. NØ 

Cf34537 Cf34537_44.JPG 124714 Stolprad, NØ-SV. NØ 

Cf34537 Cf34537_45.JPG 124714 Stolppar, A119, A121. N 

Cf34537 Cf34537_46.JPG 124714 A100, profil. SSØ 

Cf34537 Cf34537_47.JPG 124714 A129, profil. SSØ 

Cf34537 Cf34537_48.JPG 124714 A120, profil. NØ 

Cf34537 Cf34537_49.JPG 124714 A101. profil. SSØ 

Cf34537 Cf34537_50.JPG 124714 A102, profil. SSØ 

Cf34537 Cf34537_51.JPG 124714 A103, profil. SSØ 

Cf34537 Cf34537_52.JPG 124714 A104, profil. SSØ 

Cf34537 Cf34537_53.JPG 124714 A108, profil. SSØ 

Cf34537 Cf34537_54.JPG 124714 A112, profil. NNV 

Cf34537 Cf34537_55.JPG 124714 A128, profil. SSØ 

Cf34537 Cf34537_56.JPG 124714 A107, profil. NØ 

Cf34537 Cf34537_57.JPG 124714 A105, profil. SSØ 

Cf34537 Cf34537_59.JPG 124714 A111, profil. S 

Cf34537 Cf34537_60.JPG 124714 A119, profil. NNV 

Cf34537 Cf34537_61.JPG 124714 A113, profil. NNV 

Cf34537 Cf34537_62.JPG 124714 A113 t.v., A119 t.h., profil. NNV 

Cf34537 Cf34537_63.JPG 124714 A113 t.v., A119 t.h., profil. NNV 

Cf34537 Cf34537_64.JPG 124714 A131, plan. NØ 

Cf34537 Cf34537_65.JPG 124714 A116, profil. SØ 

Cf34537 Cf34537_66.JPG 124714 A131, profil. NØ 

Cf34537 Cf34537_67.JPG 124714 A131, profil. NØ 

Cf34537 Cf34537_68.JPG 124714 A132, plan. SV 

Cf34537 Cf34537_69.JPG 124714 A132, plan. SV 

Cf34537 Cf34537_70.JPG 124714 A133, plan. NNØ 

Cf34537 Cf34537_71.JPG 124714 A117, profil. SV 

Cf34537 Cf34537_72.JPG 124714 A133, profil. NNØ 

Cf34537 Cf34537_73.JPG 124714 A134, plan. N 

Cf34537 Cf34537_74.JPG 124714 A118, profil. SØ 

Cf34537 Cf34537_75.JPG 124714 A134, profil. N 

Cf34537 Cf34537_79.JPG 124714 A135, plan. N 

Cf34537 Cf34537_80.JPG 124714 A135, profil. N 

Cf34537 Cf34537_81.JPG 124714 A135, profil. N 

Cf34537 Cf34537_82.JPG 124714 A119, profil. SSØ 

Cf34537 Cf34537_83.JPG 124714 A110, plan. S 

Cf34537 Cf34537_84.JPG 124714 A121, profil. SSØ 

Cf34537 Cf34537_85.JPG 124714 A110, profil. S 
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Filmnr Filnavn Lokalitetsid Motivbeskrivelse Retning 

Cf34537 Cf34537_86.JPG 124714 A109, plan. Ø 

Cf34537 Cf34537_87.JPG 124714 A130, profil. NØ 

Cf34537 Cf34537_88.JPG 124714 A136, plan. VNV 

Cf34537 Cf34537_89.JPG 124714 A136, profil. ØSØ 

Cf34537 Cf34537_90.JPG 124714 A137, plan. ØSØ 

Cf34537 Cf34537_91.JPG 124714 A137, profil. ØSØ 

Cf34537 Cf34537_92.JPG 124714 A139, plan. SV 

Cf34537 Cf34537_93.JPG 124714 Översikt, husområde. SØ 

Cf34537 Cf34537_94.JPG 124714 Översikt, husområde. SØ 

Cf34537 Cf34537_95.JPG 124714 Översikt, husområde. SV 

Cf34537 Cf34537_96.JPG 124714 A123, profil. NØ 

Cf34537 Cf34537_97.JPG 124714 A127, profil. N 

Cf34537 Cf34537_98.JPG 124714 A124, profil. ØSØ 

Cf34537 Cf34537_99.JPG 124714 A125, profil. Ø 

 

8.5. ANALYSER  

Analysresultat följer längst bak i rapporten. 

1. Mikromorfologi. 

2. Makrofossil. 

3. Vedartsanalys 

4. C14-analys 

 

8.6. KART 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000- 

150408SAS. Produsert 09.01.13. Signatur MS. 

Kartor följer längst bak i rapporten. 

1. Fältet i helhet. 

2. Möjligt hus på fältet. 

3. Fält med strukturnummer. 

4. Flygfoto över området. 

5. höjdkurvor i området. 

6. Lokalisering i norge. 

8. Karta över grävningen 91-92. 
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Teckning 1. A101, A104, A111, 

A113 och A116. 
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Ystehede fram (196/17), Halden municipality, Østfold, Norway; soil 

micromorphology  

by  

Richard I Macphail Institute of Archaeology, University College London (UCL), 31-34, 31-

34, Gordon Sq., London WC1H 0PY, UK  

(Report for Cultural History Museum, University of Oslo, September 2012) 

Summary 

The single thin section study of a posthole fill showed no evidence of recent mixing of 

anthropogenic material. Instead the very thin organic excrements of the local invertebrate 

mesofauna show the presence of an acid humic topsoil, trace amounts of background 

occupation material (fine charcoal and trace amounts of burned sand) and the decayed and 

fragmented remains of a probably bark-covered coniferous wooden post.  

Introduction 

A single Kubiena monolith sample from an example of a posthole (north west gable) from a 

prehistoric two-isled building in an area of early and middle Neolithic occupation (~4800 BP 

and ~3900 BP), was received from Bjane Gaut (Cultural History Museum, University of 

Oslo). Soil micromorphology was employed to study the posthole fill in order characterise it 

and to identify any post-depositional contamination.  

Samples and methods 

Soil micromorphology 

The undisturbed monolith sample (Tables 1 and 2) was impregnated with a clear polyester 

resin-acetone mixture; the sample was then topped up with resin, ahead of curing and 

slabbing for 75x50 mm-size thin section manufacture by Spectrum Petrographics, Vancouver, 

Washington, USA (Goldberg and Macphail, 2006; Murphy, 1986)(Fig 1). The thin section 

was further polished with 1,000 grit papers and analysed using a petrological microscope 

under plane polarised light (PPL), crossed polarised light (XPL), oblique incident light (OIL) 

and using fluorescent microscopy (blue light – BL), at magnifications ranging from x1 to 

x200/400. The thin section was described, ascribed soil microfabric types (MFTs) and 

microfacies types (MFTs)(see Tables 1 and 2), and counted according to established methods 

(Bullock et al., 1985; Courty, 2001; Courty et al., 1989; Macphail and Cruise, 2001; Stoops, 

2003; Stoops et al., 2010).  

Results and discussion 

Soil micromorphology 

Results are presented in Tables 1-2, illustrated in Figs 1-7, and supported by archive material. 

9 characteristics were identified and counted from the thin section analysed.  
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Posthole A133 (M19): This fill is composed of poorly sorted, structureless coarse silt to very 

coarse sand, with very few small gravel (2-3mm), and has a pellety fine organic microfabric 

(Fig 1). The fill contains trace amounts of burned sand (1.5mm), occasional concentrations 

and single fragments of conifer wood (max 1.2mm), rare amorphous lignified material 

(bark?), as pellety excrements and as an intact 1.5mm fragment (Figs 2-7). Also present are 

rare fine wood charcoal (max 3mm), many non-woody (max 7mm-long, max 0.5mm wide) 

and trace of very fine woody root remains, and rare blackened fungal sclerotia (0.5-2mm)(see 

Fig 1). Fill is characterised by very abundant thin burrows, and very abundant extremely and 

very thin organic excrements (pellets) and rare thin to broad organo-mineral excrements 

(~1mm). 

This is a posthole fill with probable conifer wood and bark fragments relict of a wall 

post. Background occupation debris is in the form of rare charcoal and trace amounts of 

burned mineral material. Bioworking by acidophyle invertebrate mesofauna of wooden post 

remains has occurred alongside fungal activity, and the posthole became a focus of non-

woody rooting in the past. Only trace amounts of very fine woody rooting seem to be 

currently affecting the fill. 

No obvious mixing by woody rooting, or earthworms, is evident, and all 

anthropogenic inclusions appear consistent with decay of an in situ wooden post. Only very 

small amounts of background fine charcoal and burned mineral material were observed, and 

these could have come from the general soils contemporary with the structure and its 

occupation (Goldberg and Macphail, 2006; Reynolds, 1995). The very dominant biological 

working by very small acidophyle invertebrate mesofauna is unlikely to have mixed-in newer 

(and coarse material) – none was observed in any case. 

Conclusions 

The single thin section study of a posthole fill showed no evidence of recent mixing of 

anthropogenic material. Instead the very thin organic excrements of the local invertebrate 

mesofauna show the presence of an acid humic topsoil, trace amounts of background 

occupation material (fine charcoal and trace amounts of burned sand) and decayed and 

fragmented remains of a probably bark-covered coniferous wooden post.  
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Table 1: Ystehede fram; Soil Micromorphology samples and counts 

 
Monolith Thin Context MFT SMT Voids Stones Root Charcoal Conifer ?Bark Burned Fungal Burrows 

(Site) section      traces  wood  mineral sclerotia  

PS019 M19 A133 A1 1a,1b 40% * aaa a aa a a* a aaaaa 

Table 1, cont             

Thin Context V. thin Thin           

section  Org. 

excr. 

Org-Min 

Excr. 

          

M19 A133 aaaaa a           

* - very few 0-5%, f - few 5-15%, ff - frequent 15-30%, fff - common 30-50%, ffff - dominant 50-70%,  fffff - very dominant >70% 

a - rare <2% (a*1%; a-1, single occurrence), aa - occasional 2-5%, aaa - many 5-10%, aaaa - abundant 10-20%,  aaaaa - very abundant >20%
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Table 2: Ystehede fram; Soil Micromorphology (Descriptions and preliminary interpretations)  

Microfacies type 

(MFT)/Soil 

microfabric type 

(SMT) 

Sample No. Depth (relative depth) 

Soil Micromorphology (SM)  

 

Preliminary Interpretation and 

Comments 

MFT A1/SMT 1a 

and 1b 

PS019 SM: heterogeneous with very dominant SMT 1a 

(pellety fine fabric) and few 1b (as broad 

excrements); Microstructure: structureless, open 

vughy, spongy, and pellety, 40% voids, simple 

packing voids, open vughs and channels; Coarse 

Mineral: C:F, 60:40, poorly sorted coarse silt to 

very coarse sand, with very few small gravel (2-

3mm), quartz, quartzite, feldspar, igneous and 

metamorphic rock fragments, very few mica; 

Coarse Organic and Anthropogenic: trace of burned 

sand (1.5mm), occasional concentrations and single 

fragments of conifer wood (max 1.2mm), rare 

amorphous lignified material (bark?), as pellety 

excrements and as intact 1.5mm fragment, rare fine 

wood charcoal (max 3mm); many non-woody (max 

7mm-long, max 0.5mm wide) and trace of very fine 

woody root remains, rare blackened fungal sclerotia 

(0.5-2mm); Fine Fabric: SMT 1a: black to very 

dark brown (PPL), isotropic (interaggregate pellety 

and trace of coated grain, undifferentiated b-fabric, 

XPL), very dark brown (OIL), very humic, 

abundant very fine amorphous OM and many tissue 

and organ fragments; fungal hyphae present; SMT 

1b: dark reddish brown to black (PPL), isotropic 

(aggregated/porphyric, undifferentiated b-fabric, 

XPL), brown (OIL), very humic, abundant very fine 

amorphous OM and many tissue and organ 

Post hole A133 

Poorly sorted, structureless coarse silt to 

very coarse sand, with very few small 

gravel (2-3mm), and pellety fine organic 

microfabric. The fill also contains trace of 

burned sand (1.5mm), occasional 

concentrations and single fragments of 

conifer wood (max 1.2mm), rare 

amorphous lignified material (bark?), as 

pellety excrements and as intact 1.5mm 

fragment, rare fine wood charcoal (max 

3mm); many non-woody (max 7mm-long, 

max 0.5mm wide) and trace of very fine 

woody root remains, rare blackened 

fungal sclerotia (0.5-2mm). Fill is 

characterised by very abundant thin 

burrows, and very abundant extremely 

and very thin organic excrements (pellets) 

and rare thin to broad organo-mineral 

excrements (~1mm). 

Post hole fill with probable conifer wood 

and bark fragments relict of wall post. 

Background occupation debris is in the 

form of rare charcoal and trace amounts 

of burned mineral material. Bioworking 

by acidophyle invertebrate mesofauna of 

wooden post remains has occurred 
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fragments, rare fine charcoal, fungal hyphae 

present; Pedofeatures: Amorphous: rare weak 

patchy iron impregnation of root and wood 

fragments; Fabric: very abundant thin burrows; 

Excrements: very abundant extremely and very thin 

organic excrements (pellets) and rare thin to broad 

organo-mineral excrements (~1mm). 

alongside fungal activity, and the post 

hole became a focus of non-woody rooting 

in the past. Only trace amounts of very 

fine woody rooting seem to be currently 

affecting the fill. 
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Ystehede fram Soil Micromorphology Figures 1-7 

 
Fig. 1: Scan of M19 (Posthole fill 

A133); poorly sorted humic coarse silts 

and sands, with traces of relict roots 

(blue arrows), fungal sclerotia (red 

arrows) and wood charcoal (green 

arrow). Frame width is ~50mm. 

 
Fig. 2: Photomicrograph of M19 

(Posthole fill A133); sands including 

burned sand. Plane polarised light 

(PPL), frame width is ~4.62mm. 

 
Fig. 3: As Fig 2, under oblique incident 

light (OIL). 
 

 
Fig. 4: Photomicrograph of M19 

(Posthole fill A133); detail of presumed 

conifer wood remains (w) of wall post 

and associated invertebrate excrements. 

Pellety soil humus (h) is black. PPL, 

frame width is ~2.38mm.  

 
Fig. 5: As Fig 4, under OIL; a trace of 

possible very weak iron staining affects 

some of the wood. 

 
Fig. 6: Photomicrograph of M19 

(Posthole fill A133); amorphous brown 

 
Fig. 7: Photomicrograph of M19 (Posthole 

fill A133); organic excrements, some of 
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organic fragment – a probable lignified 

woody bark fragment. PPL, frame width 

is ~0.90mm. 

soil humus, and larger reddish ones of 

possible relict bark origin. PPL, frame 

width is ~0.90mm. 

 

Analys 1. Mikromorfologi. 
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Analys 2. Makrofossil. 
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AskeladdenID SaksnrKHM CnrKHM Fylke Kommune Gaardsnavn Bnr Gnr 

124714 02/1883 C58254 Østfold Halden Ystehede 17 196 

 
FellesID StrukturnrID Kontekst Provenummer Gram Betula_bjork Pinus_furu 

124714 101 Stolpehull 5004 0,1 3  

124714 104 Stolpehull 5006 0,2 5 5 

124714 111 Stolpehull 5012 0,4 19 6 

124714 113 Ildsted 5013 14,2  40 

124714 116 Stolpehull 5014 0,1  12 

 

 

 
Analys 3. Vedartsanalys. 
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Analys 4. C14-analys 
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Karta 1. Fältet i helhet. 
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Karta 2. Möjligt hus på fältet. 
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Karta 3. Fält med strukturnummer. 
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Karta 4. Flygfoto över området. 
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Karta 5. höjdkurvor i området. 
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Karta 6. Lokalisering i norge. 
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Karta 7. Karta över grävningen 91-92. 
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