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SAMMENDRAG 
Statens Vegvesen skulle bygga en gång och cykelväg i anslutning till Fv. 118. I och med 

detta genomförde Østfold fylkekommune en arkeologisk registrering. De återfann då ett 

större område med bosättningsspår samt en yta med dyrkningslag. Denna rapport 

behandlar delar av bosättningsspåren samt dyrkningslaget. Hela bosättningslokaliteten 

blev ej undersökt då det bara var en liten yta längs vägen som blev påverkad av tilltaget.  

 

Vid avbaningen påvisades 21 stolphål, tre avfallsgropar, tre nedgrävningar, ett dike, ett 

dyrkningslag samt 25 störhål. 

 

Stolphålen kunde passas samman till ett säkert hus samt en mer osäker konstruktion. Det 

säkra huset var ett tre skeppigt långhus bestående av sju stolppar och därmed 14 stolphål. 

Huset hade följande dimensioner: 13-14x4-5 meter. Ovan detta hus ligger också ett dike 

som ser ut som ett väggdike, men dess orientering stämmer ej med stolphålen och diket 

skär ett av stolphålen till den primära huset. Detta dike verkar ha minst två stolphål 

knutna till sig så möjligen kan detta vara en sekundär konstruktion som stått på platsen.  

 

Alla avfallsgropar på fältet ligger söder om huset och flera av störhålen ligger i 

anslutning till huset och kan representera staket eller liknande som passar in i den vidare 

gården. Dyrkningslaget består av minst tre separata lager och verkar vara avbränt i botten. 

 

Anläggen på fältet dateras till 1045-55 f.Kr. Yngre bronsålder upp till förromersk 

järnåldern.  

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Vik Østre, Kamperhaug 1023/1, 1026/5 

Kommune Fylke 

Sarpsborg Østfold 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

VIK ØSTRE, KAMPERHAUG, 1023/1, 1026/5, 
SARPSBORG, ØSTFOLD  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 2

Reguleringsplanen lägger till rätta för att anlägga en gång- och cykelväg längs fv. 118, 

mellan de två kryssen Skjebergveien/Vernerveien och Skjebergveien/Skadalsveien. 

Fylkeskommunen genomförde maskinell schaktning i dyrkad mark i tidsrummet 

september – november 2013 (Kjos 2013/14). Detta tilltag kommer i konflikt med sju 

lokaliteter med spår efter dyrkning, gårdsbosättning och annan aktivitet; id 140382, 

172804, 174315, 174317, 174333, 174936 och 174937. Lokaliteterna blev 

dispensbehandlade i tidsrummet juli – augusti 2014. Det gavs dispens för samtliga 

lokaliteter med vilkår om arkeologisk undersökning av det fossila dyrkningslaget på id 

140382 och bosättningsspåren på id 174317. Reguleringsplanen blev vedertagen i 

Sarpsborg kommunestyre den 12. februari 2015. Statens vegvesen beställde utgrävning i 

e-post till fylkeskommunen den 19. februari 2016 och saken blev översänd till 

Riksantikvaren för att fastslå omfång och kostnader i förhållande till kml. §10 samma 

dag. 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 3

Undersökningen på Vik Østre och Kamperhaug genomfördes från den 3. till den 14. 

oktober 2016.  Vädret var under dessa perioden varierarande från fint med solsken till 

dagar med kyla och blåst. 

 

Under utgrävningen deltog Jakob Kile-Vesik (fältledare), Aleksi Pienimäki (assisterande 

fältledare) och Live Forsetløkken (fältassistent). Jakob Kile-Vesik stod för inmätningar i 

fält. Magne Samdal och Jakob Kile-Vesik skapade kartorna under efterarbetet. Svein 

Buer från Bygdeservice körde grävmaskinen under den inledande avbaningen. 

Projektledare var Ole Christian Lønaas. 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Jakob Kile-Vesik Fältledare 3-14/10-16 10 

Aleksi Pienimäki Assisterande fältledare 3-14/10-16 10 

Live Forsetløkken Fältassistent 10-14/10-16 5 

Sum 25 
Figur 1. Deltagarlista.  
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 BESØK OG FORMIDLING  4

Den första dagen i fält mötte vi upp med grundägaren till undersökningen av 

dyrkningslaget. Vi fick lov att bruka deras lokaler till lunchrum och kontor. De visade oss 

även ytorna som skulle undersökas. Vidare fick vi en del besök från folk som bodde i 

området. De var intresserade av vad vi fann. Samarbetet med alla inblandade under 

grävningen gick bra. 

 

03. oktober var Bygdeservice ute och placerade miniguards och satte ned hastigheten 

kring fälten. 

 

04. oktober var Statens Vegvesen ute och placerade ut plangränsen för vägbygget. 

 

Den 14. oktober publicerades en inlägg om undersökningen på den arkeologiska bloggen 

Norark.no. 

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 5

Den aktuella sträckningen ligger få kilometer sydöst om Sarpsborg centrum och passerar 

Skjeberg kirke. Själva Raet och området från Raet mot Skjebergkilen och Skjeberg kirke 

utgör ett av Østfolds viktigaste kulturlandskap. Till trots för att ett stort antal gravhögar 

genom åren har blivit borttagna i området så är kulturmiljön fortsatt rik på fornminnen 

och då särskilt gravminnen från bronsålder och järnålder. Det finns också andra typer av 

kulturminnen i området, bland annat ligger det flera fält med hällristningar vid Skjeberg 

kirke och Skjebergsletta. De senare åren är det också registrerat flera lokaliteter med 

bosättningsspår i dyrkad mark, och det har framkommit en rad lösfynd av föremål från 

olika perioder av förhistorien i området.   
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Figur 2. Lokalisering i Norge. 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 6

6.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

På en överordnad nivå kan undersökningen bidra till att belysa den förhistoriska 

bosättningen och utvecklingen av gården i området över tid. Dateringen av ett 

representativt antal olika typer av anlägg och sammanställningen med övriga fornminnen 

är nödvändig för att kunna sätta lokaliteterna in i en större kulturhistorisk kontext. En 

central problemställning vill vara att avklara vilka tidsperioder och vilka aktiviteter som 

har försigått i de olika perioderna. 

 

Representerar lokaliteten en kontinuerlig bosättning över lång tid, ett kortvarigt bruk av 

området eller flera tidsmässigt separata bosättningar? Har platsen uteslutande varit 

använd som boplats eller har det också legat en gravplats i området? 

 

Identifiering, definiering och datering av gårdstun, olika typer av byggnader och 

gårdsnära aktivitet vill vara viktigt. Det vill vara ett mål att avklara hur ett eventuellt 

gårdstun var organierat, om det finns egna zoner för speciella aktiviteter. Vidare vill det 

vara ett mål att samla in statistisk data för överordnade analyser av kokgropar, speciellt 

knutet till datering, kontext och funktion. 

 

Undersökningen av det fossila dyrkningslaget vill vara av ett begränsat omfång (grävning 

av schakt, dokumentation och provuttag i profil). Genom naturvetenskapliga analyser 

(vedart, pollen, radiologisk datering) är det önskvärt att belägga vad som har varit odlat i 

de olika faserna och belysa förändringen i vegetation i området genom tiderna. 

Skogsröjning och åkerdrift vill föra till ändringar i floran, och genom pollenanalyser vill 

man kunna påvisa kulturplanter och ogräs som igen kan ge upplysningar om jordbruket i 

tidigare perioder. 

 

6.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Vi använde oss till stora delar av maskinell avbaning som är den vanligaste metoden för 

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 strukturer såsom kokgropar, stolphål, eldstäder och 

andra nedgrävningar blir synliga som mörkare fläckar. 

 

Området som skulle undersökas markerades med hjälp av punkter på fältet utsatta med 

GPS. Sedan startade avbaningen med maskin. Under avbaningen märktes dessa mörka 

fläckar i undergrunden, som representerar strukturer, ut. När allt var avbanat blev 

strukturerna numrerade i stigande ordning. Dessa strukturerna rensades fram med krafsa 

och skärslev. Därefter mättes strukturerna in med totalstation. Efter detta snittades 

strukturerna och halvparten grävdes ut. Profilen tecknades och fotograferades, djup och 
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lager dokumenterades. Varje struktur har blivit beskriven på eget digitalt struktur-

schema. Kolprover togs från vissa av strukturerna, dessa gavs provnummer i stigande 

ordning. 

 

 
Figur 3. Fältet efter avbaning. Sett mot söder.    Fotograf: Aleksi Pienimäki  

 

Gällande dyrkningslaget som skulle undersökas så lades ett långt schakt genom det 

registrerade området. Här fick vi då fram en lång profil genom dyrkningslaget. Denna 

profil rensades upp och de olika lagen som dokumenterats av fylkeskommunen 

identifierades. Profilen tecknades sedan och kol-, pollen- och mikromorfologiprover togs 

ut.  
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Figur 4. Schaktet genom dyrkningslaget. Sett mot sydöst.   Fotograf: Aleksi Pienimäki  

 

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

katalogiserade under C60513 och fotografier är katalogiserade under Cf35077. 

 

Vi har främst brukat oss av Ipads för dokumentation av strukturer. Denna platta ersätter 

då strukturscheman och analoga typer av plan och profilteckningar. Gällande 

strukturscheman så använde vi oss av ett registreringsprogram som är skapat i samarbete 

med USIT. Programmet är upplagt för att ha med sig alla de olika delarna och posterna 

som återfinns på de analoga strukturscheman och för att kunna kopplas mot den databas 

som återfinns i Intrasis. När en ny struktur skulle undersökas upprättades en ny sida inom 

programmet specifik för denna struktur och i denna bas förde man in sina uppgifter. Vid 

dagens slut exporterade vi de baser för alla strukturer vi grävt till programmet Numbers, 

här sågs de över så att vi var säkra på att allt såg korrekt ut. Denna filen exporterades 

sedan i Excel-format till vår fältdator. Arken lades sedan in i Intrasis via dess vanliga 

rutiner för import av Excel-filer. Uppgifterna förs då in på korrekt plats under korrekt 

struktur i intrasis anläggsbas. 

 

För att hantera teckningar i plan och profil av strukturer i fält används programmet 

Sketchbook Pro som köptes via den sedvanliga Appstore. Detta program påminner en hel 

del om Photoshop i dess upplägg, och kunskap om bruk av det sistnämnda kan hjälpa en 

med att snabbt komma igång med sin dokumentation. Via plattans egna kamera tog man 

då en bild på strukturen som ska tecknas och denna bilden lades in som ett separat lager i 

programmet. Det är viktigt att denna bilden innehåller all information du kommer behöva 
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för den vidare teckningen, så som norrpil, fotopinne med skala och eventuellt var 

strukturen ska snittas och var prover ska tas ut. Denna bilden kommer ej följa med i den 

vidare dokumentationen av strukturen så det gör inget om den inte är helt ren. Man kan 

gärna rista in lager i strukturen för att göra dem lättare att uppmärksamma under 

teckningen. När fotot väl är på plats tecknar man i ett eget lager av strukturen med fotot 

som en mall i bakgrunden. Här tecknas även norrpil, måttstock och lagerförklaring in 

samt belägenheten för prover och fynd. När teckningen var färdig så lagrades den på 

Ipaden, den lagras då i raster-format. Sedan sker en export som påminner om den som 

nämnts här ovan angående strukturscheman. Ipaden kopplas till vår fältdator och filen 

importeras till datorn i Photoshop-format. Den kan senare öppnas i Photoshop eller 

Illustrator och redigeras inför vidare publicering. Vi lagade även rutiner för 

säkerhetskopiering på daglig basis. Detta då det inte finns några pappersregister förutom 

strukturlistan och vi vill säkra oss fullständigt mot datadöd av olika typer. 

 

De största strukturerna tecknades fortsatt förhand då Ipadens vidvinkel ej tillät hela dessa 

strukturer att rymmas på en bild och vi ville undvika stor förvrängning då vi ej fick bra 

bilder i lod. 

 

Det användes en Trimble R6 GPS med CPOS-noggrannhet vid inmätningen av 

lokaliteterna. Dokumentationssystemet Intrasis användes till behandling och analys av 

inmätta enheter i fält. Till vidare databehandling, analys och publicering av GIS-data 

användes ESRIs ArcMap 10. Dataflytet från GPS till intrasis-programvaran skedde 

genom att mätpunkterna lagras som Trimble RAW-filer i stationen. Här konverterades de 

till Intrasis RAW-format före export in i projektets databas på bärbar PC. Export sker via 

kabel från station till PC.   

 

All kartdata är satt i koordinatsystemet UTM/WGS84 sone 32N och lagras i ESRI 

geodatabasformat vid avlämning till Dokumentasjonsseksjonen på Kulturhistorisk 

museum. I tillägg blir de respektive Intrasis-projekten avlämnade till samma enhet för 

lagring och eventuell distribution. 

 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 

09.12.16. Signatur MS, JKV. 

 

6.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgrävningen pågick i två veckor från den 03. till den 14. oktober 2016. Framdriften i 

undersökningen kommer här redogöras för respektive dag. 

 

03. oktober. Detta var första dagen i fält. Bilen packades och vi åkte ut till fält. Här mötte 

vi grundägare och vi fick tillgång till lokaler vi skulle ha som kontor och lunchrum. De 

visade oss också ytorna som skulle undersökas, inledande bilder togs av fältet. Sedan 
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mötte vi upp med grävmaskin och grävde det långa schaktet vid dyrkningslaget. När det 

var slutfört flyttade vi maskinen till den större avbaningen och startade arbetet här. 

Bygdeservice kom ut och satte ned hastigheten kring grävningen och placerades 

miniguards. 

 

04. oktober. Vi fortsatte avbaningen vid bosättningsspåren. Statens Vegvesen var ute och 

satte ut plangränsen för vägbygget. 

 

05. oktober. Vi blev denna dag färdiga med avbaningen av fältet och tog översiktsbilder 

av fältet. Vissa ytor finrensades och strukturer märktes ut. 

 

06. oktober. Alla strukturer och fält mättes in med GPS. Dyrkningslaget rensades fram 

och prover togs ut. Dokumentation av laget påbörjades med teckning och beskrivning. 

 

07. oktober, All inmätt data lades in i Intrasis och databasen uppdaterades. Teckning och 

beskrivning av dyrkningslaget slutfördes. Blogginlägg om undersökningen påbörjades.  

 

10. oktober. Live Forsethløkken började jobba på projektet. Vi påbörjade nu 

undersökning av strukturerna vid bosättningen. Snitt och prover mättes in med GPS.  

 

11-13. oktober. Dessa tre dagar var relativit snarlika. Förmiddagen spenderades med att 

gräva strukturer ute på fältet och mäta in snitt och prov. Sedan satte vi oss på kontoret 

och tecknade strukturerna på iPad med bilder tagna i fält som mall. Strukturbeskrivningar 

skrevs och all information lades in i Intrasis och databaser uppdaterades. 

 

14. oktober. Sista dagen på projektet. Översiktsbilder togs av fältet och av husområdet 

som framkommit. Verktyg tvättades, kameran tömdes och listor uppdaterades. Vi åkte 

sedan in till Oslo och la ut blogginlägg om fältundersökningen. 

 

6.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det största hindret denna utgrävning förde med sig var undergrunden. En lera täckte hela 

fältet och att uppmärksamma strukturer i denna undergrund visade sig vara väldigt svårt. 

Speciellt så sent på året när vi aldrig fick bra väder och bra ljus att rensa i. Husområdet 

rensades med skärslev för att inte missa några strukturer men inte ens med det gjort kände 

vi oss helt säkra på att vi fått med oss allt som här var beläget. Detta innebär troligen 

också att det på resten av fältet legat strukturer som vi ej såg då vi här ej hann rensa upp 

ytan för hand. Vi var dock säkra på att det på resten av ytan ej dolde sig något av större 

vikt för dokumentation av den större kontexten så vi nöjde oss här med de strukturer vi 

fann vid avbaningen. 
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Vidare så gjorde den hårda leran att utgrävningen av strukturerna tog längre tid än 

vanligt. Detta påverkade dock ej resultatet något nämnvärt utan drog bara ut på tiden och 

delvis blev det väldigt svårt att ta bra bilder av strukturer och fält. 

 

Ytterligare en faktor som borde nämnas är att matjorden på fältet var väldigt grund, bara 

ca 20 cm. Detta tillsammans med hård plöjning i det moderna jordbruket gjorde att alla 

våra strukturer blev ganska grunda. Förmodligen har toppen av strukturerna plöjts bort 

och det är enbart botten som är kvar på vårt fält. Detta har gjort vissa strukturer lite 

svårtolkade. 

 

På lokaliteten låg också ett antal spridda störhål. Dessa undersöktes ej var för sig utan 

mättes bara in som punkter med ett samlat anläggsnummer. Vad dessa störhål 

representerar kommer bli väldigt svårt att reda ut. De kan vara delar av arkeologiska 

element från tiden så som staket, inhängnader och stativ men de kan lika gärna vara mer 

moderna och bara vara strukturer skapade av stolpen till kärvar eller dylikt. Dessa 

störhåls exakta natur och dess betydelse för den vidare arkeologiska kontexten kommer 

därmed ej vara möjlig att utreda. 

 

Det kan också nämnas att denna undersökning berör ett relativt smalt område längs 

vägen. Detta innebar att vi ej fick med oss hela den bosättningsytan som registrerats av 

fylkeskommunen. Det är då en möjlighet att vi ej fått med oss helheten av de kontexterna 

som vi här undersökt och att ting kan ha misstolkats. 

 

Denna undersökning blev lite lidande pågrund av ett svagt provmaterial. Detta kan ha 

flera orsaker. Det är bland annat svårt att veta vad det är man tar prov av i stolphål och 

andra orsaker till detta resultat kan vara kopplade till bevaring, provtagning eller 

uppbearbetning. Är materialet mycket skört finns det en risk att det inte klarar den behandling 

som görs när det grävs upp. 

 

Även vädret förtjänar att här nämnas. Det var i stort sett uppehållsväder men det var 

väldigt kallt och blåsigt. Detta påverkade ej grävningen något nämnvärt men krävde att vi 

delade upp jobbet lite så att vi delvis kunde sitta inomhus och värma oss. Vi använde 

tiden inomhus till att exportera strukturscheman, uppdatera databaser, säkerhetskopiera 

bildfiler, teckna strukturer, skriva strukturscheman och annan digital dokumentation. 

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 7

Under detta kapitlet ska nu alla stukturer och kontexter som återfanns på fältet gås 

igenom. Under utgrävningens gång gavs A-nummer till en del strukturer som senare 

avskrevs samt en del företeelser som ej har någon vidare arkeologisk innebörd. Dessa 

kommer ej gås igenom här. Därför är det ej en löpande serie med A-nummer som här 

presenteras. Om ett nummer ej återfinns här så har det ingen arkeologisk innebörd. 
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Gällande strukturer återfanns 33 stycken. Dessa bestod av 21 stolphål, tre avfallsgropar, 

tre nedgrävningar, ett dike och ett dyrkningslag och störhål. De kvarvarande strukturerna 

avskrevs. Störhålen representeras dock bara av en post i strukturlistan och databasen. 

 

7.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

På den avbanade ytan påträffades två stycken större kontexter. Först kom ett treskeppigt 

långhus men över det ligger ytterliggare en kontext med ett dike och möjliga tillhörande 

stolphål. Denna konstruktion kallas här Hus 2 för enkelhetens skull. Först kommer nu 

dessa två hus gås igenom och sedan får de individuella strukturtyperna en enklare 

genomgång. 
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Figur 5. Karta över fältet i helhet. 



1023/1. 1026/5. Sarpsborg.   2014/7848 

 

  

 16 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

7.1.1 HUS 1 

På fältet återfanns, centralt, vad som troligen är resterna från ett treskeppigt långhus. Sju 

troliga stolppar har identifierats och ger huset en storlek på ca 13-14x4-5 meter. Stolparna 

som tillhör huset är A101, A102, A104, A105, A107, A108, A109, A111, A113, A115, 

A118, A120, A121 och A127. Stolparna har en diameter mellan 20 och 30 cm och deras 

djup ligger på ca 20 cm. I vissa fall är det tydliga spår av stolpeavtryck och fyllmassan 

består oftast av en grå siltig lera. Mellan stolparna i husets längdriktning är det ca 2,5 

meter medan det mellan stolpparen är ca 2,3 meter. Mellan de två stolpparen längs norrut 

är det bara 0,5 meter istället för 2,5. Detta kan representera att ett stolppar blivit utbytt 

eller så är det en del av ett specifikt konstruktionselement, såsom en öppning på gaveln 

av huset. I området där detta huset påträffades ligger också åtta stolpar till. Det råder 

alltså en liten osäkerhet kring vilka av dessa stolpar som hör i hop för att bilda det större 

anlägget. Dessa extra stolpar skulle också kunna representera inre konstruktioner såsom 

väggar och ingångsparti till huset. De kan också vara en del av Hus 2 som omtalas här 

nedan. Inga spår efter ingångsparti har påvisats. Stolpen A127 verkar ha blivit utbytt vid 

något tillfälle då det kring det stolphålet ses tecken på mycket sekundär aktivitet. 

 

 
Figur 6. Hus 1 utmärkt i marken. Sett mot söder.    Fotograf: Aleksi Pienimäki 

 

Norr och söder om denna huskonstruktion avtar struktur mängden dramatiskt. Söderut 

ligger det tre större gropar som är tolkade som avfallsgropar. Detta kan indikera att detta 

är baksidan på huset, där man gjort av med sitt avfall från matlagning och produktion. 

Direkt norr om huset så ligger fyra störhål på rad, placerade med ca 1 meter mellanrum. 
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Det ligger också ett hål öster om hålet längst åt norr. Dessa ligger i en rät och fin linje och 

kan möjligen vara del av ett staket som legat vid sidan av huset då de verkar respektera 

dess utsträckning. Även på den södra delen av fältet ligger det en hel del störhål men 

inget system är möjligt att se i deras lokalisering. De kan representera stativ, ställningar 

eller vidare ting som det är bruk av på en gård.  

 

Makroanalysen från huset gav tyvärr inget resultat. Detta kan det bero på vilken aktivitet 

som är knuten till huset, att detta hus nyttjats för annat än aktiviteter som lämnar ett 

frömaterial. Dels kan det vara så att huset inte brunnit. Den sparsamma mängden kol 

stödjer denna teori. Oavsett orsak så är det inte ovanligt att en del hus visar sig vara 

tomma på material. 

 

7.1.2 HUS 2 

Ett dike påträffades också under denna avbaning. Det ligger i samma område som Hus 1 

och vi trodde först det kunde röra sig om ett väggdike till den konstruktionen. Det visade 

sig dock att det ej var troligt. Det är två stolphål inom Hus 1 som tydligt skärs av detta 

dike och huset och diket har lite olika orientering.  

 

 
Figur 7. Stolphål A102 skuret av dike A123. Sett mot norr.   Fotograf: Live Forsetløkken  
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Huset ligger rakt i nord-sydlig riktning medan diket går lite mer nordöst-sydväst. Detta 

dike skulle dock kunna representera en sekundär byggnad på platsen. Vi hade en tanke 

om att det kanske rörde sig om ett dräneringsdike men i båda ändarna så är diket rundat 

av mot väster och i den södra delen så fortsätter diket västerut i ca 2,5 meter innan det 

viker av norrut igen. Efter att ha gått norrut i ca 2,5 meter så slutar diket. Detta ger oss en 

möjlig husform med en öppen västra vägg. Det är dock möjligt att diket här har 

försvunnit då det delvis var väldigt grunt. Tre av de stolphål som ligger i detta området 

och ej verkar ha något direkt samband med stolphuset ligger inom den ytan som omsluts 

av detta dike. Dessa stolphål kanske därför hänger samman med denna kontext och ej det 

större långhuset. Detta är stolphål A103, A106 och A117. I diket ligger också två stolphål 

som kan varit del av en väggkonstruktion knuten till diket, A129 och A130. Diket har en 

bredd på ca 30 cm och ett djup kring 7 cm. Det fylls av en gråbrun lerig silt och har en 

rundad profil. Stolphålen har en diameter kring 25 cm och ett djup från kring 10 till 15 

cm. De fylls huvudsakligen av en grå siltig lera. 

 

 
Figur 8. Stolphål A130 inom dike A123. Sett mot norr.   Fotograf: Live Forsetløkken 

 

Precis söder om detta dike ligger en koncentration på sju störhål. Dessa ligger dock även 

inne i stolphuset. Det är därför svårt att veta exakt vilken kontext de egentligen tillhör. De 

ligger utan ett synligt system och det är svårt att veta vad de representerar. Det ligger här 
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alltså en trolig sekundär byggnad men dess kontruktion är något osäker. Den skulle dock 

ha följande mått: 10x2,5 meter. 

 
Figur 9. Kartbild. Hus 1 i rött, Hus 2 genomskinligt. 
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7.1.3 STOLPHÅL 

21 Stolphål påträffades under denna avbaning. 14 av dessa tillhör Hus 1, fem av dem kan 

passa in i Hus 2 och de sista två, A110 och A112, ligger ganska centralt i den västra delen 

av Hus 1. Det finns alltså en ganska stor chans att även de sista två stolphålen har en 

anknytning till någon av dessa huskonstruktioner då de ligger i samma område. Att dessa 

två huskonstruktioner ligger rakt ovan varandra gör det svårt att avgöra vilka stolpar som 

passar samman. De 14 stolparna i Hus 1 är relativt säkra medan de resterande sju är något 

mer osäkra. 

 

 
Figur 10. A108 i plan. Synligt stolpavtryck. Sett mot norr.   Fotograf: Aleksi Pienimäki 

 

Alla stolphålen på denna undersökning är alltså samlade på samma plats, i den nordöstra 

hörnet av den undersökta ytan. Stolphålen var relativt lika i utförande och en del av dem 

hade synliga stolpavtryck. Stolphålens diameter ligger mellan 20 och 33 cm. En del av 

dem var dock lite påverkade av en möjlig rasad stolpe och det såg därmed ut som om de 

hade en något större diameter i plan. Djupet på stolphålen låg mellan 7 och 24 cm. 

Området ger sken av att ha varit ganska djupplöjt och det är en grund matjord här så 

troligen har stolphålen varit djupare i sitt ursprungliga skick. Stolphålen fylldes oftast av 

en gråbrun/gråblå siltig lera. Nedan följer en tabell över stolphålen om mer info om 

individuella stolphål är av intresse. 
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Figur 11. Stolphålen på fältet. 

 

7.1.4 AVFALLSGROPAR 

De tre avfallsgroparna gås nu igenom individuellt då det var ett litet antal strukturer och 

de hade relativt olik lagsammansättning. 

 

A122 

En avfallsgrop med två klart avskilda lager. På botten av gropen ligger ett 5 till 7 cm 

tjockt lager med fin siltig lera. Detta lager var grått i färg, fläckigt, ojämnt och fyllt med 

kolfläckar. På botten vid den östra kanten ligger en sten med en diameter på ca 10 cm. 

Över detta lager ligger ett homogent lager med en mjukare sandig silt, ljusgrått i färg, och 

tydligt definierat mot lagret under med en skarp kant. Detta lager var 30 cm tjockt och 

utgjorde den största delen av strukturens fyllmassa. En bit lerpackning påträffades i 

fyllmassan och en del kraftigt eroderade stenar med en storlek mellan 5 och 10 cm. 

Strukturen var oval i plan, hade ojämna sidor och en flat botten. Den hade följande mått: 

106x84x40 cm. 

 

A-nr Typ Bredde Lengde Diameter Dybde Bunn Sider Form Fyllmateriale Fyllets farge 

101 Stolpehull   21 17 avrundet buete rund humus, leire, silt Lys grå spettet 
med guloransje 

102 Stolpehull   20 18 flat skråe annen humus, sand, silt Ljusgrå 

103 Stolpehull   26 14 flat buete rund humus, sand, silt Grå til lys grå 
med guloransje 
sjatteringer 

104 Stolpehull 50 80  20 rund buete avlang stein, silt, sand, leire, kull Blågrå 

105 Stolpehull   22 24 flat rette rund humus, kull, leire, silt Lys gråhvit til 
brunhvit 

106 Stolpehull   23 11 flat buete rund humus, silt Gråhvit med en 
mørkebrun stripe 
i bunnen 

107 Stolpehull   45 32 avrundet buete ujevn kull, leire, silt Brungrå rand fylt 
med gulgrå 
heterogen 
siltleire 

108 Stolpehull   20 15 rund buete rund silt, leire Ljusgrå/orange 

109 Stolpehull   25 15 flat buete rund silt, sand, kull Ljusgrå 

110 Stolpehull 35 42  11 rund buete ujevn silt, leire Ljusgrå 

111 Stolpehull   33 17 rund skråe rund Siltleire Blågrå 

112 Stolpehull   50 18 rund buete rund stein, silt, leire bBlågrå 

113 Stolpehull   39 22 rund buete rund silt, leire Ljusgrå 

115 Stolpehull   19 19 avrundet buete annen kull, silt Gråbrun 

117 Stolpehull   24 7 flat rette rund silt, leire Ljusgrå 

118 Stolpehull   21 23 flat rette rund leire, silt Lys grågul 
spettet med 
brunoransje 

120 Stolpehull   33 9 rund buete rund silt, leire Ljusgrå 

121 Stolpehull   25 23 avrundet buete oval grus, kull, leire, silt Mørk grå til lys 
grågul 

127 Stolpehull 50 100  20 rund buete avlang silt, sand, leire Ljusgrå 

129 Stolpehull   23 19 avrundet buete oval sand, silt Gråbrun i profil, 
rødbrun i plan 

130 Stolpehull   31 24 flat buete oval kull, silt Mørk grå 



1023/1. 1026/5. Sarpsborg.   2014/7848 

 

  

 22 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

A124 

Troligen en avfallsgrop med två faser indikerade av två lager separerade av en lager 

naturlig lera som troligen förts in i strukturen via vatten. Det understa lagret är ca 10 cm 

tjockt och består av en smutsig sandig silt med tunna linser av grå silt. De olika linserna 

indikerar att strukturen fyllts upp gradvis. På botten låg en liten koncentration av 

korroderade stenar med en storlek kring 10 cm i diameter. Det lager som följde ovan det 

naturliga lerlagret var mer homogent och bestod av en grå silt med orangebruna fläckar. 

Dessa fläckar kan vara järn som fullständigt lösts upp. Strukturen var oval i plan och 

avrundad i profil. Den hade följande mått: 105 cm i diameter och 38 cm i djup. 

 

 
Figur 12. A124 i plan. Sett mot norr.     Fotograf: Live Forsetløkken 

 

A126 

En avfallsgrop med flera lager som är relativt svåra att skilja ifrån varandra vilket troligen 

indikerar att den fyllts gradvis. Det tydligaste lagret inom strukturen var ett lager med 

bränd lera som låg ca två tredjedelar ner i profilen. Ovan detta lager låg också flera 

koncentrationer av kol och grov sand. De största delarna av fyllmassan bestod av en grå 

silt som var blandad med lite lera. Massan var mörkare på toppen och centralt än den var 

mot botten. Den östra profilkanten var väldigt rak medan den västra var mer lutande. 

Botten var flat och formen i plan var rund. Strukturen hade en diameter på 100 cm och ett 

djup på 20 cm. 
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7.1.5 NEDGRÄVNINGAR 

De tre nedgrävningarna gås nu igenom individuellt pågrund av det låga antalet strukturer 

och det olika utseendet. 

 

A125 

En grund avlång nedgrävning med okänd funktion. Fyllmassan bestod av en fin silt 

blandad med lite lera. Färgen var ljusgrå blandat med orangebruna fläckar. Lite kol och 

bränd lera påträffades i strukturen samt en del mindre sten. Massan påminner lite om 

massan i en avfallsgrop så det är en möjlig tolkning. Strukturen var avrundad i profil och 

hade följande mått: 135x46x7 cm. 

 

 
Figur 13. A125 i plan. Sett mot norr.     Fotograf: Aleksi Pienimäki 

 

A131 

En grund nedgrävning av okänd funktion. Strukturen var bara några centimeter djup och 

skars av det stora moderna dike som löper här. Troligen har den större delen av strukturen 

ödelagts. Den fylldes av en ljusgrå siltig lera och den resterande delen av strukturen hade 

följande mått: 45x40x3 cm. Såsom vi såg den var strukturen avlång i plan och rundad i 

profil. 
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A132 

En relativt grund nedgrävning med okänd funktion. Massan i nedgrävningen bestod av en 

mjuk grå silt med bruna fläckar. Denna struktur skar av ett stort modernt dike vilket gör 

den väldigt svår att tolka. Den större delen av strukturen har troligen ödelagts av detta 

dike. Så som vi såg den var strukturen avlång i plan och avrundad i profil. Den hade 

följande mått: 60x27x6 cm. 

 

7.1.6 DIKE 

A123 

Ett långt smalt dike påträffades också under denna avbaning. Det var ca 30 cm brett och 7 

cm djupt och det ligger i samma område som stolphuset. Diket är en del av Hus 2 omtalat 

här ovan. Diket fylldes av en gråbrun kompakt siltig lera. Vi trodde först det kunde röra 

sig om ett väggdike till Hus 1 men det framstod ej som troligt efter vidare undersökning. 

Diket ligger i en sydväst till nordöstlig riktning och är i båda ändarna rundat av mot 

väster och i den södra delen så fortsätter diket västerut i ca 2,5 meter innan det viker av 

norrut igen. Efter att ha gått norrut i ca 2,5 meter så slutar diket. Detta ger oss en möjlig 

husform med en öppen västra vägg. Det är dock möjligt att diket här har försvunnit då det 

delvis var väldigt grunt. Tre av de stolphål som ligger i detta området och ej verkar ha 

något direkt samband med Hus 1 ligger inom den ytan som omsluts av detta dike. Dessa 

stolphål kanske därför hänger samman med denna kontext och ej det större långhuset. I 

diket ligger också två stolphål som kan varit del av en väggkonstruktion knuten till diket, 

A129 och A130. Diket har en längd på ca 10 meter i sydväst till nordöstlig riktning.  
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Figur 14. Dike A123 i profil. Sett mot norr.     Fotograf: Live Forsetløkken 

 

7.1.7 DYRKNINGSLAG 

A100 

Ett 15 meter långt schakt grävdes vid id 140382 för att dokumentera det dyrkningslaget 

som här var beläget. Den västvända profilen i detta schakt rensades och dokumenterades. 

Flera lager som indikerar mänsklig aktivitet observerades. Dessa lager var speciellt 

tydliga i den norra delen av schaktet. Här tog vi ut kol- och makroprover från lager 2, 3 

och 4 (P5001A, B och C) samt mikromorfologi (P5001) som skar igenom lag 2, 3 och 4 

samt en siltlins inom lager 3, med tillhörande jordprover benämnda P5002A-D. En pollen 

serie togs också ut till höger om mikromorfologin. Denna pollenserie täcker alla lager och 

proverna togs med 7 cm mellanrum. De benämndes P5003A till P5003I. Alla prover är 

med på teckningen av området. Ett rör eller en kabel ses i profilen men inga andra 

moderna påverkningar återfanns. 
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Figur 15. Profil genom dyrkning A100. Sett mot öster.   Fotograf: Aleksi Pienimäki 

 

Lag 1 inom denna profilen är den moderna odlingen och består av ordinär matjord. Under 

här följer lag 2 som är arkeologiskt dyrkningslag med klara tecken på mänsklig påverkan 

såsom kolpartiklar. Detta lager är en sandig silt med mycket organiskt material. Det är 

ljusbrunt i färg men mer mineraliserat än lag 1. Även lag 3 är ett dyrkningslag med tydlig 

mänsklig påverkan. Detta lager består främst av en ljusgrå silt blandat med lera. Lager 3 

visar tecken av att ha varit påverkat av vatten. Speciellt vissa delar ser ut att ha sköljts 

igenom av rinnande vatten. Lager 4 består av en grå lera med tydliga drag av kol i sig. 

Detta lager skiljer sig markant från båda lag 3 ovan sig och den sterila undergrunden 

under sig. Det framstår inte som ett tydligt dyrkningslager då det saknas organiskt 

material och det finns tecken på att det vid något tillfälle var kraftigt påverkat av rinnande 

vatten. Dragen av kol inom lag 4 framstod som ca 5 cm tjocka linser mer än sporadiska 

partiklar. Detta skulle kunna tyda på att man bränt av ytan före man började odla här.  

 

Mot den södra änden av schaktet så blir profilen djupare och ett tjockt lager med 

vattenpackad jord framträder. Längst ut i den södra kanten framträder ett snitt genom ett 

möjligt öst-väst orienterat dike eller en naturlig nedsäkning. Lagrena i denna nedsäkning 

visar tydliga tecken på att ha skapats genom strömt vatten som fört med sig olika 

material. Detta resulterar i flera olika lager men deras formation är naturlig och har lite 

information i sig. På grund av detta valde vi att ta ut prover från den norra delen av 
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schaktet. Djupet på profilen ligger mellan 70 cm och 1,3 meter. Lag 2 var ca 22 cm djupt, 

lag 3: 21 cm och lag 4: 20 cm. 

 

Lagen har daterats av fylkeskommunen och de fick följande analys: 

∙ Lag 2:   Daterat på björk till 1395-1265 f.Kr. (TRa-2297) 

∙ Lag 3:  Daterat på björk till 1425-1395 f.Kr. (TRa-2298) 

∙ Lag 4:  Daterat på björk till 1730-1620 f.Kr. (TRa-2299) 

 

Pollenanalysen visar en odling av korn och vete under lag 2. Sedan borfaller alla spår av 

pollen. 

 

7.1.8 STÖRHÅL 

A128 

Detta anläggsnummer används till ett stort antal störhål återfunna på fältet. De mättes in 

som punkter under ett samlat A-nr. De undersöktes ej vidare efter detta men de var 

relativt enkla att se i fält då de stack ut från den hårt packade grå leran som utgjorde 

undergrunden. Hålen var alla små, ca 5 cm i diameter, och fylldes av en brun sandig silt. 

Deras syfte är något osäkert. De kan ha varit delar av stativ eller ställningar. I norr på 

fältet, norr om det möjliga huset som ligger centralt placerat så ligger fyra stolphål på rad, 

placerade med ca 1 m mellanrum. Det ligger också ett hål öster om det hålet längst åt 

norr. Dessa ligger i en rät och fin linje och kan möjligen vara del av ett staket som legat 

vid sidan av huset då de verkar respektera dess utsträckning.  Det ligger också en samling 

störhål precis söder om Hus 1 och även de kan ha ett syfte i den större kontexten. Utöver 

det så ligger det ett fåtal störhål spridda över hela den undersökta ytan. 

 

7.2 FUNNMATERIALE 

Under våran undersökning av ytan framkom inga fynd. Under fylkeskommunens 

registrering framkom dock en keramikskärva, lite bränd lera, och en del obränt ben. Allt 

kom från nedgrävningar utan definition. Typen av fynd kan indikera att de kom från 

avfallsgropar. 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 8

8.1 VEDARTSANALYSE 

Under denna grävning togs 27 stycken kolprover i fält. Dessa preparerades och åtta av 

dem sändes till vedartsanalys. Därefter sändes sju av dessa till datering (se kapitel 8.2 

Datering och 12.6 Analyseresultater). 
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Vedartsanalysen gav följande resultat: Det var väldigt små bitar av kol som påträffades 

och de var i väldigt dåligt bevarade. Det var i flera fall enbart möjligt att påvisa att det var 

lövträd som analyserades. Björk, ek och troligen alm påträffades dock i proverna. Det var 

båda stam och grenar som påvisades och det framkom aldrig någon bark. Få till tio 

årsringar påvisades på proverna. Trädarterna som påvisades trivs i solrika miljöer. Ek är 

en vanlig trädart att använda i stolpar men det är omöjligt att säga något säkert om dessa 

minimala proverna. Trädarterna genspeglar troligen det omkringliggande landskapet. 

 

8.2 DATERING 

Sju kolprover sändes till datering vid laboratoriet i Uppsala. Proverna togs i botten av 

strukturerna och/eller säkrast möjliga kontext. Daterad vedart i fetstil, 1 sigma. 

 
Prøve Kontekst Struktur Vedart Ukalibrert C14-datering Lab-nr. 

5005 Stolphål 104, Hus 1 Lövträd 2120+/-45 205BC (60.9%) 85BC, 

75BC ( 7.3%) 55BC   

LuS-12352 

5023 Stolphål 113, Hus 1 Lövträd, björk 2175+/-45 360BC (36.9%) 280BC, 

255BC ( 1.8%) 245BC, 

235BC (29.5%) 170BC 

LuS-12356 

5024 Stolphål 118, Hus 1 Lövträd, björk 2820+/-50 1045BC (68.2%) 905BC LuS-12357 

5010 Stolphål 105, Hus 1 Lövträd 2560+/-35 805BC (53.5%) 750BC, 

685BC ( 6.6%) 665BC, 

610BC ( 8.1%) 590BC 

LuS-12354 

5007 Stolphål 102, Hus 1 Lövträd 2490+/-40 770BC (13.5%) 725BC, 

695BC (54.7%) 540BC 

LuS-12353 

5021 Stolphål 130, Hus 2 Ek, alm, lövträd 2405+/-40 540BC (68.2%) 400BC LuS-12355 

5027 Avfallsgrop 124 Björk, ek, lövträd 2380+/-45 520BC (68.2%) 395BC LuS-12358 

Figur 16 . Dateringar från undersökningen. 

 

Dessa dateringar placerar oss i yngre bronsålder upp till förromersk järnålder. 

Dyrkningslaget som undersöktes på utgrävning är äldre än bosättningen som här 

analyserats. 

 

Utöver detta daterade fylkeskommunen en stolphål som låg längre ut på åkern. Detta fick 

en datering till 400-360 f.Kr. 

 

Dyrkningslagret som ligger i det långa schaktet daterades av fylkeskommunen och de har 

fått följande datering. 

 

∙ Fas B (stratigrafisk yngst): Daterat på björk till 1395-1265 f.Kr. (TRa-2297) 

∙ Fas D (mitten lag):  Daterat på björk till 1425-1395 f.Kr. (TRa-2298) 

∙ Fas F (stratigrafisk äldst): Daterat på björk till 1730-1620 f.Kr. (TRa-2299) 
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8.3 MAKROFOSSILANALYSE 

Tolv stycken makrofossilprover skickades på analys. De kommer från stolphålen i Hus 1. 

Huset inkluderade 14 stolphål men inget material som kunde analyseras framkom i två av 

stolphålen. 

 

Analysen av de tolv proven gav tyvärr inget resultat. Detta hus kan ha nyttjats för annat 

än aktiviteter som lämnar ett frömaterial. Dels kan det vara så att huset inte brunnit. Den 

sparsamma mängden kol stödjer denna teori. Oavsett orsak så är det inte ovanligt att en 

del hus visar sig vara tomma på material. 

 

8.4 POLLENANALYSE 

Utav den långa serien med pollenprover som togs ut ur dyrkningslaget sändes sex stycken 

prover in på analys, prov C till H. 

 

Prov C och D kommer från laget daterat till 1395-1265 f.Kr. 

Prov E kommer från ett ej daterat lag.  

Prov F kommer från laget daterat till  1425-1395 f.Kr. 

Prov G kommer från ett ej daterat lag. 

Prov H kommer från laget daterat till 1730-1620 f.Kr. 

 

Analysen av proverna gav följande resultat: C och D visade spår av ett utvecklat 

odlingslandskap med både åker och äng. Under C odlades korn och under D korn och 

vete. E uppvisar ett odlingslandskap men med osäker analys. Resterande prover uppvisar 

inga pollen. 

 

8.5 MIKROMORFOLOGI 

Ett mikromorfologiprov togs ut ur dyrkningslaget i fält. Provet analyserades ej, det 

kasserades. 

 

 VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 9

En central uppgift inom forskningen på den förhistoriska gården är att definiera tun, 

hustomter och byggnader och belysa tunets struktur. Stolphåll kan till exempel ingå som 

delar i grindbyggda hus med stolpburna tak. Flertalet av bostadshusen har varit två- eller 

treskeppiga långhus. I enskilda tillfällen är det möjligt att tolka rumsindelning och hur 

huset är organiserat. Även hus med specialfunktioner och lagerbyggnader kan vara 

representerade. Gårdsbyggnader och tunet utgör dock bara delar av en hel gård. Det har 

varit omfattande in- och utmark med olika typer resurser och aktivitetsområden och 
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verkstadszoner, samlingar av kokgropar, dyrkningsspår, gravminnen, färdselvägar och 

gårdsgränser. 

 

Agrara kulturminnen kan finnas i båda dagens inmark och utmark. I inmarken finner vi 

dem som äldre dyrkningslag under dagens plöjningslag och som övertäckta 

röjningsrösen. Undersökningar av sådana kulturminnen vill bidra till att belysa gården 

som en helhetlig produktionsenhet genom olika perioder i förhistorien och medeltiden. 

 

På Sør- och Østlandet visar de arkeologsika undersökta gårdsbyggnaderna ett tidsmässigt 

spänn från senneolitikum till medeltiden, där huvudvikten av materialet ligger i äldre 

järnålder. Bilden av huskronologin innanför KHMs distrikt är i dag i färd med att 

nyanseras, men bilden så långt visar ingen enkel utveckling (Martens 2007). Samlat sett 

är kunskapen om østnorska gårdsbyggnader och gården som helhet större än för bara 10-

15 år sedan. Till trots för att det är genomfört flera stora utgrävningar de senaste åren är 

det fortsatt behov för ett brett och komperativt material för att få en klarare bild av 

gårdsbosättningen på Østlandet. 

 

Under den utgrävningen som denna rapport berör påträffades en gårdsbosättning dock så 

fick vi ej med oss hela gården i undersökningen då plangränsen skar av gården. Ett säkert 

hus framkom dock och en möjlig sekundär byggnad som låg på samma yta som den 

primära kontexten. Detta innebär att dessa två konstruktioner ej kan ha varit samtida. Den 

undersökta ytan inkluderar utöver dessa två byggnader tre avfallsgropar som ligger söder 

om husen i samma område som tre odefinierade nedgrävningar. Detta södra område har 

troligen använts till någon typ av produktion eller enbart till att göra sig av med avfall 

från gården. 
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Figur 17. Profil genom avfallsgrop A124. Sett mot norr.   Fotograf: Aleksi Pienimäki 

 

Norr om husen ligger det ett flertal störhål som ser ut att bilda ett staket och de verkar 

respektera husets utsträckning. Denna norra del av det primära huset har också dubbla 

stolphål här på gaveln. Detta kan vara utbytta stolpar men det kan också vara en större 

öppning. Det finns här en möjlighet att man har haft djur i den norra delen av huset och 

att man har kunnat leda dem ut genom den öppna gaveln och staketet utanför inhängnar 

dem och leder dem till bete. Vid fylkets registrering av ytan framkom det en del 

kokgropar och stolphål som låg längre ut på åkern där den undersökta ytan är belägen, ett 

stolphål daterades till 400-360 f.Kr. (Kjos 2013/14). Dessa passar bra in i den större 

kontexten som gårdsbosättningen utgör. Vi har alltså här hamnat relativt centralt på en 

gård men den smala ytan som undersökts medger inte en vidare undersökning av gården 

och gör det svårt att säga mer om vad som här försigått. Bränd lera påträffades i de 

undersökta avfallsgroparna och detta är troligen delar av en ugn eller liknande som visar 

till produktion av någon typ. En tolkning av gården är att det norr om huset har legat ett 

område avsett för djur då det kan verka som ett staket som kan vara en del av en fägata 

leder upp här. Öster om huset har det legat kokgropar som visar till matlagning och 

möjlig produktion. Söder och möjligen väster om huset ligger det avfall samt andra 

mindre strukturer som kan visa till produktion av någon typ. 
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Figur 18. Hela fältet med Hus 1 utmärkt. Sett mot söder.   Fotograf: Aleksi Pienimäki 

 

Gällande det primära huset, Hus 1, så var det ett treskeppigt långhus bestående av sju 

stolppar och dess mått låg omkring 13-14x4-5 meter. Huset låg i nord-sydlig riktning. 

Vissa av stolparna hade ett tydligt stolpavtryck och en av dem var troligen utbytt då 

stolphålet var kraftigt påverkat. Mellan stolparna i grindarna var det 2,3 meter och mellan 

grindarna var det 2,5 meter. Mellan de två grindarna längst åt norr var det ca 0,5 meter. 

Det är på grund av detta som man kan anta att det har varit en öppning eller annan 

konstruktion vid denna gavel. Inga tydliga inre kontruktioner är synliga i huset. Det är 

osäkert var ingången till huset låg. Inom ytan detta hus utgör ligger dock sju stolphål till. 

Det kan verka som om fem av dessa tillhör Hus 2 men de två andra ligger ganska central i 

huset längs den västra sidan. Dessa kan möjligen utgöra en typ av dörr eller en vägg. Det 

ligger även en del störhål centralt i huset som kan vara en mellanvägg och längst ned i 

den södra delen av huset ligger det ett flertal störhål som möjligen kan vara stolpar till 

bänkar eller likanande. Det kan via dessa stolpar och den öppna gaveln i norr verka som 

om den södra delen är till människorna medan den norra är till djuren. Makroproverna 

från stolphålen gav tyvärr inget resultat. Stolphålen i denna konstruktion har fått en del 

varierande dateringar. Detta gör det möjligt att tolkningen som ett hus kan vara felaktig 

men det är troligare att dateringarna ej korrekt daterar kontexten vi undersökt. Planbilden 

som skapas av dessa stolphål är väldigt övertygande att det här är ett hus som undersökts. 

Dateringarna stammar från 1045 f.Kr. till 55 f.Kr. Yngre bronsålder till förromersk 

järnålder. 
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Det som i denna rapport kallas för Hus 2 är en något mer osäker konstruktion. Den består 

främst av ett dike som ligger över Hus 1. Vid första blick antog vi att detta dike tillhörde 

Hus 1 men de har en lite annorlunda orientering då diket ligger mer i sydväst – nordöstlig 

riktning. Diket skär även två av stolparna i Hus 1. Detta dike är synligt på den östra 

långsidan och viker sedan av mot väst på båda kortsidor. Dock så är det svårt att iaktta 

diket längs den västra långsidan. Möjligen försvinner det här och huset har haft en öppen 

långsida eller så är diket bara svårt att se på grund av att det är väldigt grunt, området har 

blivit djupt plöjt och det har varit ett tunt lager med matjord. Inom diket i den östra 

långsidan ligger det två stolphål som troligen har varit en del av den vidare kontexten. 

Det ligger också tre stolphål på den västra sidan som verkar täcka hålet i långsidan där 

diket försvinner. Det är ej helt säkert men deras placering kan ge sken av att tillhöra 

samma kontext som diket. Vad denna konstruktion representerar är osäkert men den 

öppna långsidan kan påvisa en typ av produktionsplats, lager eller stall. Konstruktionen 

har mått som ligger kring: 10x2,5 meter. Denna konstruktion dateras från 540 till 400 

f.Kr. yngre bronsålder. Detta medgör att detta kan vara en del av den större 

huskontruktionen då dateringarna överlappar.   

 

 
Figur 19. Hus 2 synligt centralt längs den östra kanten. Sett mot norr.  Fotograf: Aleksi Pienimäki 

 

Vidare undersöktes ett dyrkningslag som skars med ett schakt och profilen 

dokumenterades. Det är minst tre odlingshorisonter som har dokumenterats. Det ligger i 

botten samt mellan två av lagren kollager som antyder att man har bränt av ytan innan 

den odlades. Lagren har analyserats av fylkeskommunen och de gavs följande datering:  
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∙ Fas B (stratigrafisk yngst): Daterat på björk till 1395-1265 f.Kr. (TRa-2297) 

∙ Fas D (mitten lag):  Daterat på björk till 1425-1395 f.Kr. (TRa-2298) 

∙ Fas F (stratigrafisk äldst): Daterat på björk till 1730-1620 f.Kr. (TRa-2299) 

 

Pollenanalyser från dessa lager visar att följande har odlats under respektive fas: Fas B: 

Proverna visar ett utvecklat odlingslandskap med både åker och äng, korn och vete 

odlades inledningsvis och veten bortföll med tiden. Det ej daterade laget mellan Fas B 

och D uppvisar spår av ett odlingslandskap. Fas D och F uppvisade inga spår av pollen. 

 

I profilen så framkom det också ett område som var kraftigt påverkar av vatten. Det kan 

här verka som en bäck eller liknande har runnit över åkern före den odlades. 

 

 
Figur 20. Profil genom A100 visar vattenpåverkan. Sett mot öster.  Fotograf: Aleksi Pienimäki 

 

Vedartsanalyserna från denna undersökning gavs följande resultat: De små bitarna av kol 

som påträffades var väldigt dåligt bevarade. Det påvisades att det var lövträd som 

analyserades. Björk, ek och troligen alm påträffades dock även de i minimala mängder i 

proverna. Det var båda stam och grenar som påvisades och det framkom aldrig någon 

bark. Få till tio årsringar påvisades på proverna. Trädarterna som påvisades trivs i solrika 

miljöer. Ek är en vanlig trädart att använda i stolpar men det är omöjligt att säga något 
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säkert om dessa minimala proverna. Trädarterna genspeglar troligen det omkringliggande 

landskapet. 

 

Gällande fynd så framkom det under KHMs undersökning inga fynd men 

fylkeskommunen återfann en skärva keramik, en liten mängd bränd lera samt lite obränt 

ben. Dessa fynd framkom i vad de tolkat som odefinierade nedgrävningar. Typen av fynd 

kan dock ge sken av att det är i avfallsgropar de framkommit. 

  

 SAMMENDRAG 10

Två lokaliteter grävdes ut längs Fv. 118 i utkanten av Sarpsborg. De två lokaliteterna låg 

ca 700 meter ifrån varandra. Den ena bestod av ett dyrkningslag medan den andra var 

något större och där återfanns 30 strukturer plus ett rikt antal störhål. På platsen ska det 

byggas en gång- och cykelväg så området som undersöktes var ganska litet och smalt. 

 

Dyrkningslaget avbanades ej i sin helhet utan dokumenterades bara i profilen av ett 

schakt som grävdes längs med den nuvarande vägen. Laget daterades av fylkekommunen 

under deras registrering av området. De återfann tre faser av odling. 1395-1265 f.Kr, 

1425-1395 f.Kr och 1730-1620 f.Kr. Dessa tre faser var klart tydliga i profilen. Nederst 

så återfanns också ett kollager som visar att man troligen har bränt av ytan innan man 

påbörjade sin odling. Längst söderut i schaktet påträffades också ett tjockt lager som 

visade tydliga tecken på att vara skapat av vatten. Det kan verska som om det rör sig om 

ett större dike av något slag eller en bäck. Pollenprover från dyrkningen visar att korn och 

vete har odlats men att odlingen av vete har upphört allt eftersom tiden gått. 

 

Ytan med bosättningspår var ca 400 m
2

 i storlek. Den rymde som tidigare nämnts 30 

strukturer plus störhål. Strukturerna bestod till stora delar av stolphål men också några 

nedgrävningar som troligen representerade avfallsgropar och liknande påträffades här, 

samt ett dike som möjligen kan vara från en huskonstruktion. På fältet återfanns, centralt, 

ett treskeppigt långhus. Sju stolppar har identifierats och ger huset en storlek på ca 13-

14x4-5 meter. I området där dessa stolparna påträffades ligger också sju stolpar till. Det 

råder alltså en liten osäkerhet kring vilka av dessa stolpar som hör i hop för att bilda det 

större anlägget. Dessa stolpar skulle också kunna representera inre konstruktioner såsom 

väggar och ingångsparti till huset. De två norra grindarna inom huset ligger bara 0,5 

meter ifrån varandra och kan visa att det här varit en typ av annorlunda konstruktion. 

Möjligen har det varit en öppen gavel med ingång för djur. Norr och söder om denna 

huskonstruktion avtar struktur mängden dramatiskt. Söderut ligger det avfallsgropar och 

nedgrävningar och norrut på fältet så ligger fyra störhål på rad, placerade med ca 1 meter 

mellanrum. Det ligger också ett hål öster om hålet längst åt norr. Dessa ligger i en rät och 

fin linje och kan möjligen vara del av ett staket som legat vid sidan av huset då de verkar 

respektera dess utsträckning. Även på den södra delen av fältet ligger det en hel del 

störhål men inget system är möjligt att se i deras lokalisering. De kan representera stativ, 
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ställningar eller vidare ting som det är bruk av på en gård. Stolphålen i denna 

konstruktion har fått en del varierande dateringar. Detta gör det möjligt att tolkningen 

som ett hus kan vara felaktig men det är troligare att dateringarna ej korrekt daterar 

kontexten vi undersökt. Det är alltid svårt att förutse vad det är för material som 

analyserats i ett stolphål då det är själva nedgrävningen som är arkeologiskt intressant och 

ej materialet som påträffats i dem. Planbilden som skapas av dessa stolphål är väldigt 

övertygande att det här är ett hus som undersökts. Dateringarna stammar från 1045 f.Kr. 

till 55 f.Kr. Yngre bronsålder till förromersk järnålder.  

 

 
Figur 21. Profil genom stolphål A107. Sett mot norr.    Fotograf: Live Forsetløkken 

 

Ett dike påträffades också under denna avbaning. Det ligger i samma område som 

stolphuset och vi trodde först det kunde röra sig om ett väggdike till den konstruktionen. 

Det visade sig dock att det ej var troligt. Det är två stolphål inom huset som tydligt skärs 

av detta dike och huset och diket har lite olika orientering. Huset ligger rakt i nord-sydlig 

riktning medan diket går lite mer nordöst-sydväst. Detta dike skulle dock kunna 

representera en sekundär byggnad på platsen. Vi hade en tanke om att det kanske rörde 

sig om ett dräneringsdike men i båda ändarna så är diket rundat av mot väster och i den 

södra delen så fortsätter diket västerut i ca 2,5 meter innan det viker av norrut igen. Efter 

att ha gått norrut i ca 2,5 meter så slutar diket. Detta ger oss en möjlig husform med en 

öppen västra vägg. Det är dock möjligt att diket här har försvunnit då det delvis var 
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väldigt grunt. Tre av de stolphål som ligger i detta området och ej verkar ha något direkt 

samband med stolphuset ligger inom den ytan som omsluts av detta dike. Dessa stolphål 

kanske därför hänger samman med denna kontext och ej det större långhuset. I diket 

ligger också två stolphål som kan varit del av en väggkonstruktion knuten till diket. 

Precis söder om detta dike ligger en koncentration på sju störhål. Dessa ligger dock även 

inne i stolphuset. Det är därför svårt att veta exakt vilken kontext de egentligen tillhör. De 

ligger utan ett synligt system och det är svårt att veta vad de representerar. Det ligger här 

alltså en trolig sekundär byggnad men dess kontruktion är något osäker. Den skulle dock 

ha följande mått: 10x2,5 meter. Denna konstruktion dateras från 540 till 400 f.Kr. yngre 

bronsålder. Detta medgör att detta kan vara en del av den större huskontruktionen då 

dateringarna överlappar.   

 

Gällande fynd har det på ytan påträffats en skärva keramik, lite bränd lera samt lite obränt 

ben.  
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Aleksi Pienimäki 

Figur 5. Karta över fältet i helhet. 

Figur 6. Cf35077_2_025. Hus 1 utmärkt i marken. Sett mot söder. Fotograf: Aleksi 

Pienimäki 

Figur 7. Cf35077_1_032. Stolphål A102 skuret av dike A123. Sett mot norr. Fotograf: 

Live Forsetløkken  

Figur 8. Cf35077_1_076. Stolphål A130 inom dike A123. Sett mot norr. Fotograf: Live 

Forsetløkken 

Figur 9. Kartbild. Hus 1 i rött, Hus 2 genomskinligt. 

Figur 10. Cf35077_1_037. A108 i plan. Synligt stolpavtryck. Sett mot norr. Fotograf: 

Aleksi Pienimäki 

Figur 11. Stolphålen på fältet. 

Figur 12. Cf35077_1_95. A124 i plan. Sett mot norr. Fotograf: Live Forsetløkken 

Figur 13. Cf35077_1_096. A125 i plan. Sett mot norr. Fotograf: Aleksi Pienimäki 

Figur 14. Cf35077_1_062. Dike A123 i profil. Sett mot norr.  Fotograf: Live 

Forsetløkken 

Figur 15. Cf35077_1_12. Profil genom dyrkning A100. Sett mot öster. Fotograf: Aleksi 

Pienimäki 

Figur 16 . Dateringar från undersökningen. 

Figur 17. Cf35077_1_100. Profil genom avfallsgrop A124. Sett mot norr. Fotograf: 

Aleksi Pienimäki 

Figur 18. Cf35077_2_017. Hela fältet med Hus 1 utmärkt. Sett mot söder. Fotograf: 

Aleksi Pienimäki 
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Figur 19. Cf35077_2_009. Hus 2 synligt centralt längs den östra kanten. Sett mot norr. 

Fotograf: Aleksi Pienimäki 

Figur 20. Cf35077_1_023. Profil genom A100 visar vattenpåverkan. Sett mot öster. 

Fotograf: Aleksi Pienimäki 

Figur 21. A35077_1_055. Profil genom stolphål A107. Sett mot norr. Fotograf: Live 

Forsetløkken 
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 VEDLEGG 12

12.1 STRUKTURLISTE 

A-nr Typ Bredde Lengde Diameter Dybde Bunn Sider Form Fyllmateriale Fyllets farge 

101 Stolpehull   21 17 avrundet buete rund humus, leire, silt Lys grå spettet 
med guloransje 

102 Stolpehull   20 18 flat skråe annen humus, sand, silt Ljusgrå 

103 Stolpehull   26 14 flat buete rund humus, sand, silt Grå til lys grå 
med guloransje 
sjatteringer 

104 Stolpehull 50 80  20 rund buete avlang stein, silt, sand, leire, 
kull 

Blågrå 

105 Stolpehull   22 24 flat rette rund humus, kull, leire, silt Lys gråhvit til 
brunhvit 

106 Stolpehull   23 11 flat buete rund humus, silt Gråhvit med en 
mørkebrun 
stripe i bunnen 

107 Stolpehull   45 32 avrundet buete ujevn kull, leire, silt Brungrå rand 
fylt med gulgrå 
heterogen 
siltleire 

108 Stolpehull   20 15 rund buete rund silt, leire Ljusgrå/orange 

109 Stolpehull   25 15 flat buete rund silt, sand, kull Ljusgrå 

110 Stolpehull 35 42  11 rund buete ujevn silt, leire Ljusgrå 

111 Stolpehull   33 17 rund skråe rund silt, leire Blågrå 

112 Stolpehull   50 18 rund buete rund stein, silt, leire Blågrå 

113 Stolpehull   39 22 rund buete rund silt, leire Ljusgrå 

114 Avskrevet          

115 Stolpehull   19 19 avrundet buete annen kull, silt Gråbrun 

116 Avskrevet 28 43        

117 Stolpehull   24 7 flat rette rund silt, leire Ljusgrå 

118 Stolpehull   21 23 flat rette rund leire, silt Lys grågul 
spettet med 
brunoransje 

119 Avskrevet       ujevn   

120 Stolpehull   33 9 rund buete rund silt, leire Ljusgrå 

121 Stolpehull   25 23 avrundet buete oval grus, kull, leire, silt Mørk grå til lys 
grågul 

122 Avfallsgrop 84 106  40 flat ujevne oval stein, silt, sand, leire Brun/mörkgrå 

123 Grøft 30 1000  7 rund buete lineær leire, silt Gråbrun 

124 Avfallsgrop   105 38 rund buete oval stein, silt, leire Mörkgrå 

125 Nedgravning 46 135  7 rund buete avlang stein, silt, sand Ljusgrå/orange 

126 Avfallsgrop   100 20 flat skråe rund stein, silt, sand Grå 

127 Stolpehull 50 100  20 rund buete avlang silt, sand, leire Ljusgrå 

128 Staurhull   5    rund sand, silt Brun 

129 Stolpehull   23 19 avrundet buete oval sand, silt Gråbrun i profil, 
og rødbrun i 
plan 

130 Stolpehull   31 24 flat buete oval kull, silt Mørk grå 

131 Nedgravning 40 45  3 rund buete avlang silt, leire Ljusgrå 

132 Nedgravning 27 60  6 rund buete avlang silt, leire Grå 

100 Lag_dyrkningslag    100 flat   silt, sand, leire, kull Diverse 
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12.2 TILVEKSTTEKST, C60513 

C60513/1-49 
Boplassfunn fra bronsealder/jernalder fra FV. 118, av VIK ØSTRE (1023/1), 

SARPSBORG K., ØSTFOLD.  

 

Denne utgravningen omfattet to lokaliteter som skulle undersøkes i forbindelse med at 

Statens Vegvesen skulle bygge en ny gang- og sykkelvei langs Fv. 118. Ved 

registreringen gjennomført av Østfold fylkeskommune, framkom et område med 

dyrkningslag og et område med diverse bosetningsspor. Ved vår undersøkelse ble det 

åpnet en sjakt gjennom dyrkningslaget, der profilet ble tegnet og flere prøver ble tatt ut. I 

tillegg ble det åpnet et felt på ca. 390 kvadratmeter rundt bosetningssporene. Her 

framkom det 21 stolpehull, tre avfallsgroper, tre nedgravninger og en grøft. I tillegg lå det 

25 mindre stolpehull spredd utover hele feltet. De større stolpehullene passet sammen til 

et treskipet langhus med mål på omtrent 14x5 meter. En grøft med tilhørende stolper ble 

påvist i samme område, men grøfta hadde en annen orientering, og skar stolpehullene i 

langhuset. Dette kan muligens være spor av ytterligere et hus som har vært i bruk i en 

senere fase. De fleste av prøvene ble sendt til analyse. C14-prøvene ble sendt til 

Universitetet i Uppsala og pollen samt mikromorfologi ble sendt til Miljöarkeologiska 

laboratoriet på Umeå Universitet (Kile-Vesik 2017). 

 

Kullprøver: 

1) Fra dyrkningslag A100. Vekt: 1 gram. 

2) Fra dyrkningslag A100. Vekt: 0,5 gram.  

3) Fra dyrkningslag A100. Vekt: 5,9 gram.  

4) Fra stolpehull A101. Vekt: 0,1 gram.  

5) Fra stolpehull A102. Vekt: 0,1 gram. Vedartsbestemt til løvtræ. Prøven er radiologisk 

datert til 2490+/-40 BP, 770BC (13.5%) 725BC, 695BC (54.7%) 540BC (LuS-12353). 

6) Fra stolpehull A103. Vekt: 0,1 gram.  

7) Fra stolpehull A104. Vekt: 0,4 gram. Vedartsbestemt til løvtræ. Prøven er radiologisk 

datert til 2120+/-45 BP, 205BC (60.9%) 85BC, 75BC ( 7.3%) 55BC  (LuS-12352). 

8) Fra stolpehull A105. Vekt: 0,1 gram. Vedartsbestemt til løvtræ. Prøven er radiologisk 

datert til 2560+/-35 BP, 805BC (53.5%) 750BC, 685BC ( 6.6%) 665BC, 610BC ( 8.1%) 

590BC (LuS-12354). 

9) Fra stolpehull A106. Vekt: 0,1 gram.  

10) Fra stolpehull A107. Vekt: 0,1 gram.  

11) Fra stolpehull A108. Vekt: 0,1 gram.  

12) Fra stolpehull A109. Vekt: 0,2 gram.  

13) Fra stolpehull A110. Vekt: 0,1 gram.  

14) Fra stolpehull A111. Vekt: 0,2 gram.  

15) Fra stolpehull A112. Vekt: 0,2 gram.  

16) Fra stolpehull A113. Vekt: 0,4 gram. Vedartsbestemt til bjørk. Prøven er radiologisk 

datert til 2175+/-45 BP, 360BC (36.9%) 280BC, 255BC ( 1.8%) 245BC, 235BC (29.5%) 

170BC  (LuS-12356). 

17) Fra stolpehull A115. Vekt: 0,3 gram.  

18) Fra stolpehull A117. Vekt: 0,1 gram.  

19) Fra stolpehull A118. Vekt: 0,1 gram. Vedartsbestemt til bjørk, løvtræ. Prøven er 

radiologisk datert på løvtræ til 2820+/-50 BP, 1045BC (68.2%) 905BC (LuS-12357). 
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20) Fra stolpehull A120. Vekt: 0,2 gram.  

21) Fra stolpehull A121. Vekt: 0,4 gram.  

22) Fra avfallsgrop A122. Vekt: 0,7 gram.  

23) Fra grøft A123. Vekt: 0,1 gram.  

24) Fra avfallsgrop A124. Vekt: 0,3 gram. Vedartsbestemt til bjørk. Prøven er radiologisk 

datert til 2380+/-45 BP, 520BC (68.2%) 395BC (LuS-12358). 

25) Fra nedgravning A125. Vekt: 1,4 gram.  

26) Fra avfallsgrop A126. Vekt: 0,5 gram.  

27) Fra stolpehull A127. Vekt: 0,4 gram.  

28) Fra stolpehull A129. Vekt: 0,4 gram.  

29) Fra stolpehull A130. Vekt: 0,2 gram. Vedartsbestemt til or, eik og lørtræ. Prøven er 

radiologisk datert på eik til 2405+/-40 BP, 540BC (68.2%) 400BC (LuS-12355). 

 

Makroprøver: 
30) Fra stolpehull A102. Vekt: 0,1 gram.  

31) Fra stolpehull A104. Vekt: 0,1 gram.  

32) Fra stolpehull A107. Vekt: 0,1 gram.  

33) Fra stolpehull A108. Vekt: 0,1 gram.  

34) Fra stolpehull A109. Vekt: 0,1 gram.  

35) Fra stolpehull A110. Vekt: 0,1 gram.  

36) Fra stolpehull A111. Vekt: 0,1 gram.  

37) Fra stolpehull A112. Vekt: 0,2 gram.  

38) Fra stolpehull A113. Vekt: 0,7 gram.  

39) Fra stolpehull A115. Vekt: 0,2 gram.  

40) Fra stolpehull A117. Vekt: 0,1 gram.  

41) Fra stolpehull A118. Vekt: 0,1 gram.   

42) Fra stolpehull A120. Vekt: 0,1 gram.  

43) Fra stolpehull A121. Vekt: 0,2 gram.  

44) Fra stolpehull A123. Vekt: 0,1 gram.  

45) Fra stolpehull A127. Vekt: 0,1 gram.   

46) Fra stolpehull A129. Vekt: 0,3 gram.  

47) Fra stolpehull A130. Vekt: 0,1 gram.  

 

Jordmikromorfologiprøve: 
48) Fra dyrkningslag A100.  

 

Pollenprøve: 
49) Fra dyrkningslag A100, korn och vete påträffades. 

 

Registreringsfunn: 
50) fragment av keramikk. Antall fragmenter: 1  

Keramikkskår fra fylkeskommunens registrering. 

Fnr: Fnr 1.  

Mål: Stl: 2,5 cm. Stb: 2,4 cm. Stt: 0,8 cm.  

Strukturnr: S19 Nedgravning  

51) brent leire av leire. Antall fragmenter: 5  

Brent leire fra fylkeskommunens registrering. 

Fnr: Fnr 2.  
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Strukturnr: S6 Nedgravning  

52) bein, ubrente av bein. Antall fragmenter: 8  

Bein fra fylkeskommunens registrering. 

Fnr: Fnr 3.  

Strukturnr: S5 Nedgravning 

 

Orienteringsoppgave: Lokalitetene med id 140382 og 174317 består av to større områder 

langs fv. 118 i utkanten av Sarpsborg. Under denne utgravningen ble to mindre områder 

på østsiden av veien undersøkt. Lokalitetene befinner seg midt mellom utkanten av 

boligområdet på Sandbakken og Skjeberg kirke, ca. 500 meter sør for avkjøringen til fv. 

599.   

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6568236.913, Ø: 

624971.335.  

LokalitetsID: 140382/174317.  

Litteratur: Kile-Vesik, J. 2017: Rapport från arkeologisk undersökning. Bosättning och 

odling. Vik Østre, 1023/1, Kamperhaug, 1026/5, Sarpsborg kommune, Østfold. KHMs 

arkiv. Oslo.  

 

12.3 PRØVER 

P-nr Struktur Typ Vekt, kol/makro (G) Material Analys Kommentar 

5001 100 Kullprøve A:1, B: 0,5, C: 5,9       

5002 100 
Mikromorfologisk 
prøve         

5003 100 Pollenprøve     
Korn och vete 
påträffades.    

5004 101 Kullprøve 0,1       

5007 102 Makroprøve 0,1/0,1  Lövträd 
 770BC (13.5%) 725BC, 
695BC (54.7%) 540BC 

Stam, gren, få 
årsringar, 
ingen bark. 

5008 103 Kullprøve 0,1       

5005 104 Makroprøve 0,2/0,1 Lövträd 
 205BC (60.9%) 85BC, 
75BC ( 7.3%) 55BC   

Stam, gren, 
2-3 årsringar, 
ingen bark. 

5010 105 Kullprøve 0,1  Lövträd 

 805BC (53.5%) 750BC, 
685BC ( 6.6%) 665BC, 
610BC ( 8.1%) 590BC 

Stam, 5-10 
årsringar, 
ingen bark.  

5011 106 Kullprøve 0,1       

5014 107 Makroprøve 0,1/0,1       

5006 108 Makroprøve 0,1/0,1       

5012 109 Makroprøve 0,2/0,3       

5013 110 Makroprøve 0,1/0,1       

5016 111 Makroprøve 0,2/0,1       

5018 112 Makroprøve 0,2/0,2       

5023 113 Makroprøve 0,4/0,7  Björk 

 360BC (36.9%) 280BC, 
255BC ( 1.8%) 245BC, 
235BC (29.5%) 170BC   

Stam, gren, 
4-5 årsringar, 
ingen bark. 

5017 115 Makroprøve 0,3/0,2       

5020 117 Makroprøve 0,1/0,1       

5024 118 Makroprøve 0,1/0,1 
Lövträd, 
björk  1045BC (68.2%) 905BC 

Stam, gren, 
2-3 årsringar, 
ingen bark. 

5025 120 Makroprøve 0,2/0,1       

5022 121 Makroprøve 0,4/0,2       
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5029 122 Kullprøve 0,7       

5019 123 Makroprøve 0,1/0,1  Inget prov     

5027 124 Kullprøve 0,3  Björk, ek  520BC (68.2%) 395BC 

Stam, 4 
årsringar, 
ingen bark. 

5026 125 Kullprøve 1,4       

5028 126 Kullprøve 0,5       

5009 127 Makroprøve 0,4/0,1       

5015 129 Makroprøve 0,4/0,3       

5021 130 Makroprøve 0,2/0,1  Ek, alm  540BC (68.2%) 400BC 

Stam, gren, 
ca 5 
årsringar, 
ingen bark.  
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12.4 TEGNINGER 
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12.5 FOTOLISTE 

 

Filnavn Motiv 
Strukturnr/ 
Objektnr 

Sett 
mot Fotograf Opptaksdato 

Cf35077_1_001.JPG Översiktsbild. Efter avbaning. Bosättningsspår.   S Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_1_002.JPG Översiktsbild. Efter avbaning. Bosättningsspår.   V Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_1_003.JPG Översiktsbild. Efter avbaning. Bosättningsspår.   V Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_1_004.JPG Översiktsbild. Efter avbaning. Bosättningsspår.   N Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_1_005.JPG Översiktsbild. Efter avbaning. Bosättningsspår.   N Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_1_006.JPG Översiktsbild. Efter avbaning. Bosättningsspår.   N Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_1_007.JPG Översiktsbild. Efter avbaning. Bosättningsspår.   Ø Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_1_008.JPG Översiktsbild. Efter avbaning. Bosättningsspår.   Ø Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_1_009.JPG Översiktsbild, Hus 1 efter första rensning. Diverse N Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_1_010.JPG Översiktsbild, Hus 1 efter första rensning. Diverse N Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_1_011.JPG Dyrkningslag A100, Profil. A100 Ø Aleksi Pienimäki 06.10.2016 

Cf35077_1_012.JPG Dyrkningslag A100, Profil. A100 Ø Aleksi Pienimäki 06.10.2016 

Cf35077_1_013.JPG Dyrkningslag A100, Profil. A100 Ø Aleksi Pienimäki 06.10.2016 

Cf35077_1_014.JPG Dyrkningslag A100, Profil. A100 Ø Aleksi Pienimäki 06.10.2016 

Cf35077_1_015.JPG Dyrkningslag A100, Profil. A100 Ø Aleksi Pienimäki 06.10.2016 

Cf35077_1_016.JPG Dyrkningslag A100, Profil. A100 Ø Aleksi Pienimäki 06.10.2016 

Cf35077_1_017.JPG Dyrkningslag A100, Profil. A100 Ø Aleksi Pienimäki 06.10.2016 

Cf35077_1_018.JPG Dyrkningslag A100, Profil. A100 Ø Aleksi Pienimäki 06.10.2016 

Cf35077_1_019.JPG Dyrkningslag A100, Profil. A100 Ø Aleksi Pienimäki 06.10.2016 

Cf35077_1_020.JPG Dyrkningslag A100, Profil. A100 Ø Aleksi Pienimäki 06.10.2016 

Cf35077_1_021.JPG Dyrkningslag A100, Profil. A100 Ø Aleksi Pienimäki 06.10.2016 

Cf35077_1_022.JPG Dyrkningslag A100, Profil. A100 Ø Aleksi Pienimäki 06.10.2016 

Cf35077_1_023.JPG Dyrkningslag A100, Profil. A100 Ø Aleksi Pienimäki 06.10.2016 

Cf35077_1_024.JPG Översiktsbild., Schakt. A100 S Aleksi Pienimäki 07.10.2016 

Cf35077_1_025.JPG Översiktsbild., Schakt. A100 V Aleksi Pienimäki 07.10.2016 

Cf35077_1_026.JPG Översiktsbild., Schakt. A100 N Aleksi Pienimäki 07.10.2016 

Cf35077_1_027.JPG Översiktsbild., Schakt. A100 Ø Aleksi Pienimäki 07.10.2016 

Cf35077_1_028.JPG Plan. A101 N Live Forsetløkken 10.10.2016 

Cf35077_1_029.JPG Plan. A104 N Aleksi Pienimäki 10.10.2016 

Cf35077_1_030.JPG Profil. A101 N Live Forsetløkken 10.10.2016 

Cf35077_1_031.JPG Plan. A102, A103 N Live Forsetløkken 10.10.2016 

Cf35077_1_032.JPG Plan. A102 N Live Forsetløkken 10.10.2016 

Cf35077_1_033.JPG Plan. A103 N Live Forsetløkken 10.10.2016 

Cf35077_1_034.JPG Profil. A104 N Aleksi Pienimäki 10.10.2016 

Cf35077_1_035.JPG Profil. A104 N Aleksi Pienimäki 10.10.2016 

Cf35077_1_036.JPG Profil. A104 N Aleksi Pienimäki 10.10.2016 

Cf35077_1_037.JPG Plan. A108 N Aleksi Pienimäki 10.10.2016 

Cf35077_1_038.JPG Profil. A102, A103 NNV Live Forsetløkken 10.10.2016 

Cf35077_1_039.JPG Profil. A103 NNV Live Forsetløkken 10.10.2016 

Cf35077_1_040.JPG Profil. A102 NNV Live Forsetløkken 10.10.2016 

Cf35077_1_041.JPG Profil. A108 N Aleksi Pienimäki 10.10.2016 

Cf35077_1_042.JPG Profil. A108 N Aleksi Pienimäki 10.10.2016 

Cf35077_1_043.JPG Plan. A127 N Aleksi Pienimäki 10.10.2016 

Cf35077_1_044.JPG Plan. A105 N Live Forsetløkken 10.10.2016 
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Filnavn Motiv 
Strukturnr/ 
Objektnr 

Sett 
mot Fotograf Opptaksdato 

Cf35077_1_045.JPG Profil. A127 N Aleksi Pienimäki 10.10.2016 

Cf35077_1_046.JPG Profil. A127 N Aleksi Pienimäki 10.10.2016 

Cf35077_1_047.JPG Profil. A105 N Live Forsetløkken 10.10.2016 

Cf35077_1_048.JPG Plan. A109 N Aleksi Pienimäki 10.10.2016 

Cf35077_1_049.JPG Plan. A106 N Live Forsetløkken 10.10.2016 

Cf35077_1_050.JPG Profil. A106 N Live Forsetløkken 10.10.2016 

Cf35077_1_051.JPG Profil. A109 N Aleksi Pienimäki 10.10.2016 

Cf35077_1_052.JPG Profil. A109 N Aleksi Pienimäki 10.10.2016 

Cf35077_1_053.JPG Plan. A110 N Aleksi Pienimäki 11.10.2016 

Cf35077_1_054.JPG Plan. A107 N Live Forsetløkken 11.10.2016 

Cf35077_1_055.JPG Profil. A107 N Live Forsetløkken 11.10.2016 

Cf35077_1_056.JPG Profil. A107 N Live Forsetløkken 11.10.2016 

Cf35077_1_057.JPG Profil. A110 N Aleksi Pienimäki 11.10.2016 

Cf35077_1_058.JPG Profil. A110 N Aleksi Pienimäki 11.10.2016 

Cf35077_1_059.JPG Plan. A123, A129 N Live Forsetløkken 11.10.2016 

Cf35077_1_060.JPG Plan. A111 N Aleksi Pienimäki 11.10.2016 

Cf35077_1_061.JPG Profil. A129 N Live Forsetløkken 11.10.2016 

Cf35077_1_062.JPG Profil. A123 S Live Forsetløkken 11.10.2016 

Cf35077_1_063.JPG Profil. A111 N Aleksi Pienimäki 11.10.2016 

Cf35077_1_064.JPG Profil. A111 N Aleksi Pienimäki 11.10.2016 

Cf35077_1_065.JPG Plan. A114 N Live Forsetløkken 11.10.2016 

Cf35077_1_066.JPG Plan. A115 N Live Forsetløkken 11.10.2016 

Cf35077_1_067.JPG Arbetsbild.   N Live Forsetløkken 11.10.2016 

Cf35077_1_068.JPG Plan. A112 N Aleksi Pienimäki 11.10.2016 

Cf35077_1_069.JPG Profil. A115 N Live Forsetløkken 11.10.2016 

Cf35077_1_070.JPG Profil. A112 N Aleksi Pienimäki 11.10.2016 

Cf35077_1_071.JPG Profil. A112 N Aleksi Pienimäki 11.10.2016 

Cf35077_1_072.JPG Plan. A116 N Aleksi Pienimäki 11.10.2016 

Cf35077_1_073.JPG Profil. A116 N Aleksi Pienimäki 11.10.2016 

Cf35077_1_074.JPG Profil. A116 N Aleksi Pienimäki 11.10.2016 

Cf35077_1_075.JPG Profil. A114 N Live Forsetløkken 11.10.2016 

Cf35077_1_076.JPG Plan. A130 N Live Forsetløkken 12.10.2016 

Cf35077_1_077.JPG Plan. A117 N Aleksi Pienimäki 12.10.2016 

Cf35077_1_078.JPG Profil. A117 N Aleksi Pienimäki 12.10.2016 

Cf35077_1_079.JPG Profil. A117 N Aleksi Pienimäki 12.10.2016 

Cf35077_1_080.JPG Profil. A130 N Live Forsetløkken 12.10.2016 

Cf35077_1_081.JPG Plan. A121 N Live Forsetløkken 12.10.2016 

Cf35077_1_082.JPG Plan. A113 N Aleksi Pienimäki 12.10.2016 

Cf35077_1_083.JPG Profil. A121 N Live Forsetløkken 12.10.2016 

Cf35077_1_084.JPG Plan. A118 N Live Forsetløkken 12.10.2016 

Cf35077_1_085.JPG Profil. A113 N Aleksi Pienimäki 12.10.2016 

Cf35077_1_086.JPG Profil. A113 N Live Forsetløkken 12.10.2016 

Cf35077_1_087.JPG Profil. A118 N Live Forsetløkken 12.10.2016 

Cf35077_1_088.JPG Plan. A119, A120 N Aleksi Pienimäki 12.10.2016 

Cf35077_1_089.JPG Profil. A119, A120 N Aleksi Pienimäki 12.10.2016 

Cf35077_1_090.JPG Profil. A119 N Aleksi Pienimäki 12.10.2016 

Cf35077_1_091.JPG Profil. A120 N Aleksi Pienimäki 12.10.2016 

Cf35077_1_092.JPG Profil. A120 N Aleksi Pienimäki 12.10.2016 
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Cf35077_1_093.JPG Profil. Störhål. A128 N Aleksi Pienimäki 12.10.2016 

Cf35077_1_094.JPG Plan. A124 N Live Forsetløkken 13.10.2016 

Cf35077_1_095.JPG Plan. A124 N Live Forsetløkken 13.10.2016 

Cf35077_1_096.JPG Plan. A125 N Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_097.JPG Profil. A125 N Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_098.JPG Plan. A126 N Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_099.JPG Plan. A126 N Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_100.JPG Profil. A124 N Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_101.JPG Profil. A124 N Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_102.JPG Profil. A124 N Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_103.JPG Profil. A126 N Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_104.JPG Profil. A126 N Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_105.JPG Plan. A122 N Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_106.JPG Plan. A122 N Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_107.JPG Profil. A122 N Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_108.JPG Plan. A132 N Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_109.JPG Plan. A131 N Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_110.JPG Profil. A132 Ø Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

Cf35077_1_111.JPG Profil. A131 Ø Aleksi Pienimäki 13.10.2016 

 

Filnavn Motiv Strukturnr/Objektnr 
Sett 
mot Fotograf Opptaksdato 

Cf35077_2_001.JPG Översiktsbild. Före avbaning, bosättningsspår.   S Aleksi Pienimäki 03.10.2016 

Cf35077_2_002.JPG Översiktsbild. Före avbaning, bosättningsspår.   S Aleksi Pienimäki 03.10.2016 

Cf35077_2_003.JPG Översiktsbild. Före avbaning, dyrkningslag.   S Aleksi Pienimäki 03.10.2016 

Cf35077_2_004.JPG Översiktsbild. Före avbaning, dyrkningslag.   S Aleksi Pienimäki 03.10.2016 

Cf35077_2_005.JPG Översiktsbild. Efter avbaning. Bosättningsspår.   S Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_2_006.JPG Översiktsbild. Efter avbaning. Bosättningsspår.   V Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_2_007.JPG Översiktsbild. Efter avbaning. Bosättningsspår.   N Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_2_008.JPG Översiktsbild. Efter avbaning. Bosättningsspår.   Ø Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_2_009.JPG Översiktsbild, Hus 1 efter första rensning. Diverse N Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_2_010.JPG Översiktsbild, Hus 1 efter första rensning. Diverse N Aleksi Pienimäki 05.10.2016 

Cf35077_2_011.JPG Översiktsbild. dyrkningslag. A100 N Aleksi Pienimäki 07.10.2016 

Cf35077_2_012.JPG Översiktsbild. dyrkningslag. A100 S Aleksi Pienimäki 07.10.2016 

Cf35077_2_013.JPG Översiktsbild. dyrkningslag. A100 V Aleksi Pienimäki 07.10.2016 

Cf35077_2_014.JPG Översiktsbild. dyrkningslag. A100 N Aleksi Pienimäki 07.10.2016 

Cf35077_2_015.JPG Översiktsbild. dyrkningslag. A100 Ø Aleksi Pienimäki 07.10.2016 

Cf35077_2_016.JPG Översiktsbild. dyrkningslag. A100 Ø Aleksi Pienimäki 07.10.2016 

Cf35077_2_017.JPG Översiktsbild, efter utgrävning. Hus 1 markerat.  Diverse S Aleksi Pienimäki 14.10.2016 

Cf35077_2_018.JPG Översiktsbild, efter utgrävning. Hus 1 markerat.  Diverse N Aleksi Pienimäki 14.10.2016 

Cf35077_2_019.JPG Översiktsbild, efter utgrävning. Hus 1 markerat.  Diverse N Aleksi Pienimäki 14.10.2016 

Cf35077_2_020.JPG Översiktsbild, efter utgrävning. Hus 1 markerat.  Diverse N Aleksi Pienimäki 14.10.2016 

Cf35077_2_021.JPG Översiktsbild, efter utgrävning. Hus 1 markerat.  Diverse S Aleksi Pienimäki 14.10.2016 

Cf35077_2_022.JPG Översiktsbild, efter utgrävning. Hus 1 markerat.  Diverse S Aleksi Pienimäki 14.10.2016 

Cf35077_2_023.JPG Översiktsbild, efter utgrävning. Hus 1 markerat. Två extra möjliga stolpar. Diverse S Aleksi Pienimäki 14.10.2016 

Cf35077_2_024.JPG Översiktsbild, efter utgrävning. Hus 1 markerat. Två extra möjliga stolpar. Diverse S Aleksi Pienimäki 14.10.2016 

Cf35077_2_025.JPG Översiktsbild, efter utgrävning. Hus 1 markerat. Två extra möjliga stolpar. Diverse S Aleksi Pienimäki 14.10.2016 

Cf35077_2_026.JPG Översiktsbild, efter utgrävning. Hus 1 markerat. Två extra möjliga stolpar. Diverse N Aleksi Pienimäki 14.10.2016 

Cf35077_2_027.JPG Översiktsbild, efter utgrävning. Hus 1 markerat. Två extra möjliga stolpar. Diverse N Aleksi Pienimäki 14.10.2016 
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Cf35077_2_028.JPG Översiktsbild, efter utgrävning. Hus 1 markerat. Två extra möjliga stolpar. Diverse N Aleksi Pienimäki 14.10.2016 
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