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SAMMENDRAG 
 

Denna rapport behandlar en arkeologisk utgrävning av kantrännor i Sandefjord i Vestfold. 

Bakgrunden till undersökningen var att man skulle bygga en gång och cykelväg jämte nu 

existerande bilväg för att göra det säkrare för bland annat skolbarn som trafikerar vägen frekvent. 

Registreringen av fältet genomfördes av Vestfold fylkeskommune den 27. till den 29. oktober och 

den 12. november 2008. De fann då att området var väldigt stört av diken men man fann elva 

strukturer. Denna registrering tog till största delen rum utanför det som blev vårt 

undersökningsområde då tiltaksområdet minskade efter registreringen ägt rum. Ca 2/3 av vårt ca 

5x130 meter långa fält visade sig upptas av ett stort vattenledningsdike som låg intill vägen. Vi fick 

dock lov att öppna upp en lite större yta kring två av kantrännorna för att dokumentera dessa 

ordentligt. Totalt fann vi  18 strukturer. Dessa verkar tillhöra minst fem kantrännor. Två stolphål 

och nio obestämbara dök också upp. Tre av de obestämbara strukturerna befinner sig på insidan av 

en kantränna och skulle kunna symbolisera gravar men de var väldigt grunda och störda av modern 

odling så inga fynd i dem eller liknande i dem klassificerade dem direkt som gravar. Hela 

undersökningsområdet lutade svagt åt sydväst ner mot den bäcken som där rinner. Djupet på 

matjorden varierade från 35 till 75 cm och undergrunden bestod av en gul/grå lera som blev mer 

och mer grå åt nordväst. Nordöst om fältet ligger en häck och bortom den kommer gräsmattan 

tillhörande Virik skolas skolgård. Nordväst om fältet ligger den åker som fältet befinner sig i 

utkanten av. Åt sydöst ligger ett smalt dike på ca 1 meter och sedan kommer Kjellbergveien som 

löper längs hela fältet. Åt sydväst kommer en skarp brant ned i den bäcken som här rinner vinkelrätt 

mot fältet. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

VIRIK VESTRE, 121/1., SANDEFJORD, 
VESTFOLD  

JAKOB JOHANSSON 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Anledningen till denna undersökningen var att Statens Vegvesen och Sandefjord 

kommune skulle bygga en gång- och cykelväg intill den smala och starkt 

trafikerade Kjellbergveien. Området är rikt på fredade kulturminnen. Här ligger 

bland annat det överplöjda gravfältet, id 9990, som denna utgrävning berör delar 

av, spår av en grav- och boplats lite längre norr ut (id 17077) (Haavaldsen 

1983B) och boplatsspår belägna under Virik skole som ligger precis intill vårat 

fält (id 117056). En registrering av det berörda området ägde rum under svåra 

väderförhållande den 27. till den 29. oktober och den 12. november 2008. 

Vestfold fylkeskommune fann då ett område som var väldigt stört av diken men 

man fann trots detta elva strukturer och i en av dessa framkom en skallra som 

bekräftade att det i området ligger ett stört gravfält från vikingatid. Denna 

registrering tog till största delen rum utanför det som blev vårt 

undersökningsområde då tilltagsområdet minskade efter registreringen ägt rum.  

 

Den 30. mars 2009 sökte sedan Statens vegvesen om tillåtelse för ingrepp i de 

påverkade automatiskt fredade kulturminnena. Den 28. april 2009 översände 

Vestfold fylkeskommune brev till Riksantikvaren, med söknad om dispens i 

enlighet med Kulturminneslagen § 8,1 för en gång- och cykelväg längs 

Kjellbergveien,. Fylkeskommunen påpekar att kulturminnet i det skick som det 

har i dag inte besitter något upplevelsevärde och detta tilltaget är viktigt för 

säkerheten för folk i rörelse längs vägen.  

 

Kulturhistorisk museum stöttade fylkeskommunen i sitt utlåtande av 15. maj 

2009. Man bad då Riksantikvaren att ge dispensation från lagen om 

kulturminnen från den 9. juni 1978, § 8, 1, rörande de påverkade automatiskt 

fredade kulturminnena. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersökningen skedde den 7. juli till den 24. juli 2009. Vädret var under denna 

period till största delen fint men några få dagar med regn och åska förekom.  

  

Deltog gjorde under denna period Jakob Johansson (fältledare och GIS-

ansvarig) och Monika Serafinska (fältassistent). Grävmaskin och förare, Kai 

Thore Støtvig, kom från Carl C Fon AS. Magne Samdal och Steinar Kristensen 
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från Kulturhistorisk museum var i fält i två dagar för att sätta upp totalstationen 

och intrasis. All vidare inmätning skedde av fältarbetarna. Att skapa kartor 

under efterarbetet gjorde Lars Thorgersen. Projektledare var Jes Martens. 

 

3. FORMIDLING  

Första dagen var Reidun Liverød och Bodil Odberg från Statens Vegvesen ute 

och såg till att vi kom igång ordentligt och hade allt vi behövde. De dök även 

upp under utgrävningens gång för att se hur vi låg till. Vidare mötte vi även på 

grävningens första dag vaktmästaren, Kåre B. Johansen, på Virik skole då han 

gav oss nycklarna till lokalerna vi skulle ha som lunchrum. Vidare var det stor 

trafik av fotgängare och cyklister längs vägen och de som bodde i närområdet 

stannade ofta till och undrade hur det gick för oss. Den 22. juli kom en journalist 

från Sandefjords blad ut och tog lite bilder och ställde lite frågor. En artikel kom 

på tryck i denna tidning den 25. juli. Samarbetet med alla inblandade under 

denna grävningen gick bra. 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

I närheten av det området där denna undersökningen tog plats ligger det flertalet 

kända kulturminnen (Martens 2009). Inom den närmsta kilometern så ligger det, 

enligt kulturminnedatabasen Askeladden, exempelvis 17 lokaliteter med 

gravminnen, åtta skålgropar/hällristningslokaliteter, två lokaliteter med 

bosättningsspår, en lokalitet med dyrkningsspår, en fyndplats och tre fredade 

gårdstun.  

 

På gården Virik Vestre har det enligt Kulturhistorisk museums 

gjenstandsdatabas funnits 47 föremål som är fördelade på fyra gravfynd, två 

bosättningsundersökningar och tre fynd utan kontext. De av dessa fynd som har 

gett ett daterbart material ger följande dateringar: ett fynd utan kontext kommer 

från bronsålder, ett gravfynd och ett bosättningsfynd kommer från yngre 

romartid/folkvandringstid och två gravfynd och ett lösfynd kommer från 

vikingatid.  

 

Det gravfält som vi skulle undersöka delar av, id 9990, ligger ca 50 meter söder 

om ytterligare ett gravfält (id 117077). Här finns det även registrerade hustufter 

samt en bevarad gravhög (id 75378). Dessa fält blev registrerade av Per 

Haavaldsen 1976 då han flög över området med flyg och tog flertalet foton. Han 

provgrävde även en av hustufterna och fick den daterad till 

romartid/folkvandringstid (Haavaldsen 1983B). Vidare blev även ytterligare ett 

gravfält, id 39818, identifierat på Virik Østre, ca 175 meter söder om vårt fält. 
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Ett av Haavaldsens flygfoto från 1976. Kulturhistorisk museums topografiske arkiv. Vårt fält låg 

mot vägen till höger i bild. Sett mot öster.    Fotograf: Per Haavaldsen 

 

Det har även framkommit en del fynd på Viriks skoles område. Den ligger då 

belägen direkt nordöst om vårt fält (se bilden ovan). Man har här rester av ett 

gravröse och stenfragment med hällristningar (id 19817). Enligt Vestfolds 

oldtidsminner (Grieg 1943:415f) ska dessa stenfragment ursprungligen kommit 

från röset som öppnades i slutet av 1800-talet. 1997 skulle skolan utvidgas och 

även då gjorde man fynd. Denna gång kom det bosättningsspår så som 

kokgropar och andra anläggningar (id 117056). 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Det väsentliga med denna undersökningen är att ta vara på så mycket 

information som möjligt om gravarna, deras konstruktion och vad de 

symboliserar då det gäller religion, ritualer och miljö. Eftersom det nu rör sig 

om kantrännor och själva gravhögarna är borta är det också intressant att försöka 

finna bevis angående när högarna blev ödelagda. Att få kunskap om gravarnas 

placering i en vidare kontext är också en prioritet. Följande frågeställningar 

sattes upp inför denna grävning: 
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 Hur mycket av högarna är bevarat och när blev de ödelagda? 

 Är det spår efter mer än en grav per hög? 

 Vad är det för gravskick? Kremation eller skelettgrav? 

 Vad har graven för inre struktur? Är det spår efter likbehållare/kista, 

exempelvis båt, vagn eller liknande? 

 Kan det spåras några aktiviteter/ritualer knutet till gravläggningen? 

 Är det spår efter andra aktiviteter som exempelvis eldstäder och annat i, under 

eller omkring högarna? 

 Vilka händelser har inträffat efter begravningen? 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Vi använde oss vid denna undersökning av maskinell avbaning som är den 

vanligast metoden att undersöka strukturer som ligger begravda under dyrkad 

mark (Løken, Pilø & Hemdorff 1996). Man tar då med hjälp av grävmaskin 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. Problemet som uppstod med detta 

fält var att på grund av att undersökningsområdet minskade efter registreringen 

genomförts så hamnade mestparten av det fylkeskommunen fann utanför vårt 

fält. Under avbaningen uppmärksammade vi också snabbt att den 

vattenledningen/kloaken som lagts ner jämte Kjellbergveien störde ca 3/5 av 

vårt fält. Detta innebar att vi bara hade en liten yta mellan den moderna 

nedgrävningen och schaktkanten att undersöka. Vi fann dock här delar av flera 

troliga kantrännor och fick då lov att öppna upp en större yta kring två av dem 

för att dokumentera dessa ordentligt. När allt var avbanat fick strukturerna 

nummer med S och en siffra i stigande ordning.  

 

Strukturerna rensades fram med krafsa och skärslev. Därefter dokumenterades 

alla strukturernas ytmått, de fotograferades i plan och deras fyllmassa fick en 

grundläggande beskrivning.  

 

Efter detta snittades strukturerna och halvparten grävdes ut. Profilen ritades 

oftast i skala 1:20 och fotograferades, djup och lager dokumenterades. 

Fyllmassorna vi tog ut ur de strukturerna vi fann innanför en av våra kantrännor 

sållades för att ej förbise några fynd. Varje struktur har blivit beskriven på eget 

strukturschema. Kolprover togs från alla strukturerna, dessa gavs provnummer i 

stigande ordning.  

 

Utgrävningen blev dokumenterad digitalt med hjälp av totalstation och det 

svenska fältdokumentationsprogrammet Intrasis (www.intrasis.com). 

Dokumentationen blev gjord i koordinatsystem UTM sone 32. Fastpunkter var 

utsatta av tiltakshaver. Strukturer, fynd, prover och topografiska objekt blev 

inmätta med hjälp av en Leica 1203 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.  

 



121/1. , Sandefjord  2008/16476 

 6 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Det blev vid utgrävningen gjort ett antal fynd. Dessa föremål samt proverna från 

undersökningen av id 9990 är katalogiserade under C57339. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

07.07.09 Första dagen i fält. Bilen packades i ordning på museet och vi åkte ner 

till Sandefjord. Väl där träffade vi vaktmästaren på Virik skole som gav oss 

nycklar till de lokaler vi skulle använda som lunchrum. Efter detta mötte vi upp 

med vår grävmaskinist och Reidun Liverød och Bodil Odberg från Statens 

Vegvesen. Vi tittade över området och diskuterade vad som skulle göras. Efter 

detta påbörjade vi avbaningen. Vi började då i den sydvästra delen av fältet. Vi 

hade här väldigt svårt att finna undergrunden och förstod inte helt vad som 

försiggick. Vi arbetade i det området hela dagen men fann ej rätt nivå. 

 

08.07.09 Pågrund av gårdagens bekymmer bestämde vi oss för att prova att 

gräva i fältets nordöstre del för att se om det gav något mer. Här fann vi snabbt 

den sterila undergrunden och uppmärksammade den stora nedgrävning för 

vattenledningen som täckte stora delar av vårt schakt. Det var denna 

nedgrävning vi hamnat mitt i, i går. När vi väl funnit rätt nivå jobbade vi på med 

maskinen hela dagen. Det var väldigt svårt att med säkerhet säga vad som var 

vad av de strukturerna som framkom då de ofta blev skurna av antagligen 

nedgrävningen och/eller schaktkanten. Magne Samdal och Steinar Kristensen 

kom ut i fält och började ordna inför inmätningen med intrasis. 

 

09.07.09 Monika Serafinska jobbade på med grävmaskinen och fann mer delar 

av strukturer och uppmärksammade att den moderna nedgrävningen blev 

bredare och bredare när vi rörde oss åt sydväst. Jag, Magne och Steinar jobbade 

på med intrasis och färdigställde allt inför inmätning av fältet. 

 

10.07.09 Jobbade vidare med grävmaskinen. Det inledanade schaktet längs 

Kjellbergveien blev klart. Vi öppnade sedan upp ett litet område utanför schaktet 

i sydvästra änden av schaktet för att här få fram en struktur, S1001, i vilken 

fylkeskommunen funnit en järnskallra (rangle). Vi ville titta närmare på denna 

strukturen. Det som öppnats upp än så länge samt de moderna nedgrävningarna 

mättes in med totalstation. 

 

13.07.09 Större ytor kring två av våra kantrännor öppnades upp för att vi skulle 

kunna säkerställa dess karaktär och ge dem en ordentlig dokumentation. Vi fann 

en nästintill intakt och delar av två andra som låg bredvid den. Alla var dock 

skurna av vattenledningsdiket. Vi började efter detta ge alla strukturer vi funnit 

nummer och en inledande dokumentation med planfoto, mått och en kort 

beskrivning av fyllmassan.  

 

14.07.09 Monika rensade upp resten av våra strukturer och gav dem en 

inledande dokumentation. Jag mätte in schakt och de arkeologiska strukturerna 

med totalstation och importerade dem till Intrasis.  

 

15.07.09 Moderna nedgrävningar och diken mättes in. Alla våra stora ytor kring 

kantrännorna rensades noggrant och dokumenterades noga i plan. 
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16.07.09 Vi började gräva strukturer och fortsatte med detta hela dagen. Började 

med de mest intressanta strukturerna kring den kantrännan, S1012, som vi 

öppnat upp mest ikring. 

 

17.07.09 Grävde strukturer hela dagen. Avklarade alla kantrännor i det 

utvidgade området och en av strukturerna på insidan av dem. Den visade sig 

vara väldigt grund och störd av modern odling. Kunde se plogspår igenom den. 

Kan möjligtvis varit botten på en grav men det är nu väldigt svårt att säga säkert. 

 

20.07.09 Grävde strukturer hela dagen. 

 

21.07.09 Grävde vidare. De sista tre möjliga kantrännorna grävdes och likaså de 

sista två nedgrävningarna innanför kantrännan S1012. Alla dessa gav samma 

resultat som den förra: Väldigt grunda och störda, svårt att säga något säkert.  

 

22.07.09 Grävde strukturer hela dagen. Trots att vi vattensållade alla massorna 

från de olika intressanta strukturerna på denna grävning fann vi inget av vidare 

intresse. Lite nedslagen av att gräva flera kantrännor och strukturer på ett 

gravfält och inte finna något som pekar mot en begravning. Fick besök av en 

journalist från Sandefjords blad. Han ställde lite frågor och tog några bilder.  

 

23.07.09 Gjorde i princip klart det sista på fältet. Tog alla prover. Kopplade upp 

totalstationen och mätte in alla prover, fynd och sektioner. Överförde sedan 

detta till intrasis och lade in information i databaserna. Avslutande bilder togs av 

fältet och en områdesbeskrivning skrevs. 

 

24.07.09 Sista dagen på grävningen. Städade fält, tvättade verktyg och städade 

av skolan vi haft som lokal under hela grävningen. Packade ihop vår utrustning 

och åkte till museet i Oslo. Väl där packades utrustning och 

dokumentationsmaterial in och det sista pappersarbetet genomfördes. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Den största svårigheten med denna grävningen var att hitta rätt nivå för 

avbaning och förstå vad man grävde i. Detta berodde på två ting, dels de många 

moderna störningarna i området, dels att undersökningsområdet inte sammanföll 

med det registrerade området på grund av minskningen av tilltagsområdet i 

samband med behandlingen av söknaden. Det visade sig att 

bevaringsförhållandena i det faktiska planområdet var betydeligt sämre än 

förväntat, vilket ledde til en motsvarande reduktion av undersökningens omfång. 

I tillägg till det saknade sammenfallet mellan registrering och 

undersökningsområde kan väderförhållande under registreringen ha spelat en 

stor roll. Det var snö och frost under den tiden och delar av schakten stod under 

vatten vid upptagningen av skallran, vilket ledde til begränsade möjligheter för 

precis dokumentation och beskrivning av fyndförhållanden. Utöver att området 

visade sig att vare mer stört än förutsatt var det också mycket hård plöjt. Denna 

iaktagelsen gällar antagligen för hela fältet, även de delarna som inte är berörda 

av de kommunala rörledningarna och det aktuella tilltaget. 
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Det stora vattenledningsdiket till höger på fältet. Sett mot nordöst. Fotograf: Monika Serafinska 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Vid grävningen i Virik Vestre 121/1 påvisades 18 strukturer. Dessa inkluderar 

fem kantrännor fördelade på sju strukturnummer, två stolphål och nio 

obestämbara nedgrävningar varav tre ligger på insidan av kantrännan S1012. 

 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

De enda fynden vi fann på denna grävning kunde tyvärr inte knytas till de 

nedgrävningarna vi återfann inom kantrännorna. Båda två fyndnummrena 

stammar dock troligen från ett och samma föremål och det är den skallra(rangle) 

som fylkeskommunen fann i deras struktur S10 och tog in till museet för 

konservering. När vi rensade upp i detta området fann vi järnbitar som troligen 

tillhört samma skallra nedplöjda av grävmaskin eller plog i området precis 

omkring denna sturktur, av oss kallad S1001. Gällande själva strukturen så var 

den så störd av det preparat som tagits ut ur den tidigare, då fylkeskommunen 

tog in skallran, att det var väldigt svårt att ge den en säker klassifikation. 

Skallror är delar av hästutrustning och det är vanligt att finna dem i gravar från 

vikingatid (Petersen 1951:42-56).  
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Järnskallran funnen av fylkeskommunen.        Fotograf: Tanja Frantzen, Kulurhistorisk museum. 

 

Våra fynd har alltså fått två undernummer även då de möjligen kommer från ett 

föremål. Då fragmenten återfanns en bit ifrån varandra gavs de olika nummer. 

 

1)  Tre fragment av en järnskallra. Mått L: 9,6 cm. B: 5 cm. T: 3 cm. Funna i 

eller kring den obestämbara nedgrävning S1001. 

2)  14 fragment av en järnskallra. Mått: L: 5 cm. B: 4 cm. T: 1,5 cm. Funna i 

eller kring den obestämbara nedgrävning S1001. 

 

5.5.2 STRUKTURER 

Som tidigare nämnts så återfanns 18 strukturer på detta fältet. Sju av dessa tolkar 

vi som delar av kantrännor efter fem bortodlade gravhögar. De andra inkluderar 

två stolphål, och nio obestämbara nedgrävningar varav tre ligger på insidan av 

en av våra kantrännor. Alla våra strukturer var klart definierade i förhållande till 

den sterila undergrunden. Det som var något problematiskt var att definiera hur 

strukturerna förhöll sig till varandra. Detta då de strukturerna som skar varandra 

hade ett snarlikt fyllmaterial med samma täthet och konsistens. Detta skulle 

dock kunna innebära att nedgrävningarna var öppna samtidigt och att de då fyllts 

med samma material. Detta problemet uppstår speciellt mellan S1012 och de två 

delar av rännor som ligger ikring den, S1003 och S1014. Vidare var S1001 

också svår att definiera. Detta då den på västra sidan troligen blivit störd av ett 

modernt dike. Det var väldigt svårt för oss att avgöra dess originala utsträckning 

då mycket av den tagits in som preparat under dåliga väderförhållanden.  

 

Kantrännor/Gravhögar 

 

S1002 och 1003. Kantränna  

Börjar vi från syd (se karta 2) så är S1002 och S1003 högst troligen delar av en 

och samma kantrännan. Detta antagandet baseras på formen av de delarna av 
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dessa strukturer vi har samt att de har ett ungefärligt likartat fyll. Det som 

kommer från S1002 har lite inslag av brunare massor men överlag är det samma 

mörkgrå sandiga lera som fyller bägge strukturerna. Längst den södra kanten på 

rännan, hela vägen runt, så får även fyllmassans färg lite insalg av rött. 

Fyllmassan innehåller även lite småsten på en storlek på 1 till 2 cm. Om dessa 

kommer från samma runda kantränna så hamnar den på en diameter på ca 10,2 

m och rännans djup varierar från 18 till 27 cm och dess bredd på 140  till 280 

cm. De två strukturerna i sig har följande mått: S1002: B: 280 cm. L: 170 cm. 

D: 18 cm. S1003: B: 140 cm. L: 525 cm. D: 27 cm. Dessa mått beskriver bara 

det vi ser av strukturerna på vårt fält och båda två fortsätter utanför schaktkanten 

och under vattenledningsdiket. Den stora bredden på S1002 i förhållande till 

S1003 beror på att den delen av rännan vi såg på fältet låg mitt i en böjning så 

det var omöjligt att få ett mått som gick vinkelrätt över rännan. När dessa två 

strukturer grävdes så gav massan en snarlik känsla gällande sammansättning, 

täthet och konsistens. Detta överensstämmer även med S1012, S1005, S1014, 

S1006 och S1008. Även om fyllets sammansättning kunde skilja lite åt bestod 

de alla av en relativt fin, hårt packad massa. Detta kan tyda på att de alla varit 

öppna samtidigt eller i alla fall fyllt upp med liknande metoder. 

 

S1012. Kantränna 

Den nästa kantrännan, S1012, är också den mest fördelaktiga då det är den vi ser 

mest av då vi öppnat upp en större yta omkring den. Diametern på hela rännan är 

9 m och bredden på rännan ligger på 125 cm och dess djup är 16 cm. Den är 

fylld av en grå sandig lera. Färgen på denna massa varierar lite när man följer 

den runt och får mer inslag av brunt/rött när man rör sig norr ut. Massorna 

innehåller också lite småsten på under 2 cm i storlek. Precis som gällande de 

andra kantrännorna var denna massa hårt packad och kändes väldig fin. Överlag 

fick vi intrycket av att mestparten av våra kantrännor var relativt grunda. Om de 

grävts ned till denna nivå från den för tiden gällande marknivån kan det vara 

stora delar av dem som blivit störda av modern odling och detta gäller då även 

de eventuella gravarna som kan ha legat innanför dem om gravarna inte varit 

placerade på marknivå eller i högens fyllmassa. Det är även inom denna 

kantränna vi har funnit tre strukturer som vi hoppades på skulle vara gravar. När 

de grävdes ut visade de sig vara väldigt grunda och störda av odling så deras 

tolkning är lite osäker. 
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S1012 i mitten med S1003 och S1014 på dess sidor. Sett mot öst.   Fotograf Monika Serafinska 

 

S1005 och S1014. Kantränna 

Härnäst kommer vi till S1005 som troligen bildar en kantränna med S1014. 

Återigen så är det strukturernas form och placering som passar ihop dem. 

Fyllmassorna i dessa strukturer är lite olika men det är inte helt omöjligt att den 

skiljer lite över en så stor yta. S1005 fylls av en hårt packad, mörkgrå lerig silt 

med sten under 2 cm i diameter. I norra kanten av denna delen så blir massan 

mer sandig och innehåller en del större sten, upp mot 15 cm i storlek. Detta 

fyllet verkar ligga in under den leriga silten. S1014 fylls av en grå sandig lera 

som blir ljusare centralt på toppen av strukturen. Även den är hårt packad och 

innehåller lite småsten på 1 till 2 cm i storlek. Här återfanns också en liten 

koncentration av kol. Om dessa två strukturer bildar en kantränna så har den en 

diameter på 11,2 m, dess djup varierar från 12 till 16 cm och dess bredd från 180 

till 220 cm. Strukturernas individuella mått är: S1005: B: 180 cm. L: 200 cm. D: 

16 cm. S1014: B: 220 cm. L: 370 cm. D: 12 cm. Ovanstående diskussioner om 

djup och täthet är gällande även här. Dessa mått beskriver som tidigare bara det 

vi ser av strukturerna på vårt fält och båda två fortsätter utanför schaktkanten 

och under vattenledningsdiket. 

 

S1006. Kantränna 

Vidare till kantränna S1006. Här har vi bara en liten del av kanten av rännan 

innanför vårt schakt. Det skärs inte av vattenledningsdiket men stora delar av 

den ligger utanför vårt fält. Den lilla biten vi har dokumenterat hade följande 

mått: B: 115 cm. L: 575 cm. D: 17 cm. Detta är alltså bara en liten del av hela 

strukturen. Den delen var fylld med en mörkbrun siltig sand som följer de 

samma normer för täthet som sattes upp ovan. Massan innehöll även en del 

småsten på en storlek mellan 2 och 3 cm. Det är svårt att föra en vidare 

diskussion om denna struktur då så lite av den var synligt på vårt fält men den 

kändes i vilket fall som samma slags struktur som de resterande kantrännorna. 

 

S1008. Kantränna 
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Angående S1008 råder det lite osäkerhet. Först såg den väldigt oformlig ut men 

vidare undersökning visade att den var skuren av en modern nedgrävning. 

Vidare ser vi bara halva kantrännan om det nu är dess identitet. Man kan i visst 

ljus och vinkel ana att det har funnits en andra hälft men nu är det inget kvar att 

dokumentera. Det som en gång funnits kan blivit stört av odling eller liknande. 

Dess närhet till våra två stolphål kanske antyder att denna strukturen snarare har 

något att göra med den bosättningen som funnits nordöst om fältet än det 

gravfält vi nu förknippar den med. Det som vi har kvar på fältet har följande 

mått: B: 175 cm. L: 550 cm. D: 25 cm. Strukturen var fylld med en mörkgrå 

sandig lera som många av de andra kantrännorna. Leran var lite rödfläckig och 

innhöll en del mindre sten, upp mot 1 cm i storlek och någon större, under 15 

cm. Även lite kolbitar påträffades. Även denna ränna var störd av 

vattenledningsdiket och försvann under schaktkanten. 

 

 
S1008 i plan. Sett mot sydväst.     Fotograf: Monika Serafinska 

 

 

Övriga anläggningar 

 

S1007 och S1010. Stolphål 

Det blev påvisat två stolphål, S1007 och S1010. Båda två ligger i den nordöstra 

delen av området. Ett utanför och ett innanför den möjliga kantrännan S1008. 

Det är nog troligt att dessa två stolphål borde kopplas samman med den 

bosättning som återfanns precis nordöst om fältet när skolan skulle byggas ut 

(Hansen 1997) och inte med det gravfält vi primärt var här för att undersöka. 

S1007 har följande mått: B: 48 cm. L: 60 cm. D: 24 cm och S1010 följande: B: 

50 cm. L: 60 cm. D: 17 cm. Båda två var fyllda av en grå sandig lera men den i 

S1010 var något ljusare än den i S1007. Både S1007 och S1010 innhöll även lite 

mindre sten, upp mot 2 cm i storlek och någon större på ca 10 cm. S1007 

innehöll även lite kol i den nordvästra delen av strukturen. 
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S1004, S1013 och S1018 Obestämbara strukturer inom S1012 

Tre av våra odefinierbara/obestämbara strukturer låg innanför kantrännan, 

S1012. Dessa var S1004, S1013 och S1018. S1013 och S1018 var belägna längs 

ytterkanten av S1012 medan S1004 var belägen centralt inne i den. Dessa tre är 

våra troligaste kandidater då det gäller att lokalisera gravar men tyvärr är alla tre 

väldigt grunda och störda av odling. Alla tre av dessa strukturer gav ett väldigt 

osäkert intryck när de grävdes ut och det känns lite tveksamt att kalla dem 

gravar. Speciellt då de har synliga spår av plogen i sig och är väldigt grunda och 

då de sållade massorna inte gav någon utdelning överhuvudtaget. Alla massorna 

vi fick fram ur dessa tre strukturerna sållades men inga fynd gjordes. Dessa 

strukturer hade följande mått: S1004: B: 96 cm. L: 278 cm. D: 6 cm. S1013: B: 

94 cm. L: 116 cm. D: 7 cm. S1018: B: 86 cm. L: 190 cm. D: 8 cm. S1004 och 

S1013 var fyllda av en brun siltig sand. Den i S1013 var något mörkare än den i 

S1004. Båda innehöll småsten på en storlek mellan 2 och 3 cm men S1013 

innehöll även några större stenar på ca 10 cm. S1018 var fylld med en mörkbrun 

sandig lera och lite större sten på under 6 cm. Den innehöll även lite kol i den 

sydvästra delen av strukturen. Inte minst 1004 hade bra dimensioner och 

belägenhet för att kunne tolkas som grav för ett obränt lik, men om det har varit 

så kunde inte avgöras på grund av de dåliga bevaringsförhållandena. 

 

 

 
S1004 i plan. Sett mot söder.     Fotograf: Monika Serafinska 

 

 

S1015, S1016 och S1017. Obestämbara sturkturer vid S1012 

Även utanför S1012 låg det tre odefinierbara/obestämbara strukturer. En av 

dessa påminner lite om de tre som förklarats här ovan. Den är grund och störd av 

odling. Detta är S1016 och den har följande mått: B: 80 cm. L: 322 cm. D: 5 cm. 

Den var fylld av en mörkbrun siltig sand och lite mindre sten på ca 4 till 5 cm. 

Vidare har vi här S1015 och S1017. Båda två verkar vara lite lätt böjda  i formen 

men ligger precis i schaktkanten eller är till stora delar bortplogade och därför 

väldigt svåra att bestämma. Det skulle här kunna röra sig om delar av ytterligare 
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kantrännor men detta är inte helt troligt, någon annan tolkning är dock svår att 

ge dem. Dessa två har följande mått inom vårt schakt: S1015: B: 100 cm. L: 260 

cm. D: 8 cm. S1017: B: 240 cm. L: 140 cm. D: 12 cm. Det relativt låga djupet 

på dem talar emot att de är kantrännor som de andra strukturerna kring dem. 

Båda två av dessa strukturerna var fyllda av en brun siltig sand även om den i 

S1015 har inslag av grått i sig. Både S1015 och S1017 hade också mycket 

småsten på en storlek under 4 cm i sig. S1017 gav vid utgrävning en intryck av 

att vara ett lager liggande ovanpå den sterila undergrunden snarare än något 

nedgrävt i den. Detta är dock lite svårt att säga säkert då vi bara har en liten del 

av denna strukturen i hörnet på vårt fält. Om så vore fallet skulle det kunna röra 

sig om fyllmassan från en av de tidigare högarna som bevarats under den 

moderna matjorden. 

 

S1009 och S1011 Obestämbara strukturer i nord 

Vidare hade vi två obestämbara strukturer uppe i den nordöstra delen av denna 

grävning, S1009 och S1011. Dessa kan möjligen precis som stolphållen 

förknippas med bosättningen vid Virik skole då alla dessa strukturer ligger tät 

intill varandra. S1009 var en oval/rund struktur med ojämna sidor och relativt 

flat botten. S1011 var en rektangulär struktur som försvann utanför fältet så dess 

egentliga form är omöjlig att uttala sig om. Den hade avrundade sidor och flat 

botten med en liten försänkning i den västra änden. Inget mer än det är möjligt 

att säga om dem gällande tolkning. De hade följande mått: S1009: B: 142 cm. L: 

178 cm. D: 7 cm. S1011: B: 100 cm. L: 280 cm. D: 14 cm. S1009 var fylld av 

en mörkbrun sandig lera med lite stenar av varierande storlek, från 2 till 15 cm. 

Den innhöll också fläckar av den blåleran som återfinns i undergrunden här. 

S1011 var fylld av en mörkbrun sandig silt med mycket sten av varierande 

storlek. 

 

S1001 fyndplatsen för järnskallran 

Vår sista obestämbara struktur är S1001. Det var i denna struktur som 

fylkeskommunen fann järnskallran. När vi rensade upp området kring den dök 

det på två platser upp mer av vad som förmodligen tillhör samma skallra. Detta 

var dock bara fragment nedplöjda i den sterila undergrunden. Gällande 

strukturen i sig så kvarstod det inte så mycket av den att undersöka då relativt 

mycket av den hade gått åt då fylket under dåliga förhållanden tog ut sitt 

preparat med skallran i. Det som återstod för oss att undersöka var en 65x30 cm 

stor ojämn nedgrävning med ett djup av 4 cm. Den var fylld av en mörkbrun 

siltig sand och lite småsten med en storlek under 1 cm. Precis bredvid strukturen 

isig ligger ett modernt dike och det är ej helt säkert om detta dike skurit 

strukturen då dess ursprungliga utsträckning är något osäker. Det faller sig dock 

lite otroligt att detta skulle vara en grav då dess fyllmassa inte överensstämmer 

med en brandgrav. Detta med en avsaknad av kol och bränt ben. Alternativet till 

en brandgrav skulle vara en skelettgrav men detta passar inte ihop med den 

storlek vi iakttog. Skallran som mer än troligt är ett gravfynd skulle då istället 

blivit flyttad hit vid ett senare tillfälle och vara sekundärt nedlagd här. Inget mer 

är direkt möjligt att säga om den. 
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5.5.3 DATERING 

18 kolprover blev tagna under utgrävningen, fem av dessa blev preparerade och 

sända till vedartsanalys, fyra av dessa blev sedan sända till datering vid 

laboratoriet på NTNU, en av dessa, S1002, innehöll för lite material för att 

datera. 

 

De tre prover som blev daterade kom från vitt skilda kontexter med meningen 

att ge en datering på olika typer av strukturer som påvisades på fältet. S1001 var 

den strukturen där fylkeskommunen först gjorde fyndet av järnskallran. 

Kontexten var illa åtgången av att skallran togs ut ur dess fyllmaterial under 

dåliga förhållanden. Vid noga rensning uppmärksammades en 65x30 cm stor 

struktur som ansågs vara relativt intakt dock så ligger den i ett område som 

uppvisar flera bevis på modern påverkan, såsom moderna diken. När denna 

strukturen sedan snittades visade den sig vara bara 4 cm djup och materialet var 

löst packat. Allt material som kunde frammanas av denna grunda struktur togs in 

som prov. S1004 var en av de strukturerna som vi uppmärksammade innanför 

kantränna S1012. Strukturen i sig var något ojämn och hade tydliga plogspår i 

sig. När strukturen snittades visade den sig vara mycket grund och ojämn och 

förmodligen mer störd av odling än tidigare antagits. Ett prov togs ur vad som 

ansågs vara den mest orörda delen av strukturen där massorna verkade minst 

omrörda. Detta för att få bevis på om det kan ha rört sig om en illa tilltygad 

grav. Det sista provet kom från S1008 som antas vara en kantränna som tyvärr 

blivit påverkad av en modern nedgrävning. När strukturen snittades 

uppmärksammades en sekundär nedgrävning i fyllmassorna som var svår att 

iaktta på ytan av strukturen då dess fyllmassa var relativt identisk när det gäller 

färg och komposition. Provet i sig togs ur de massorna som ansågs ligga borta 

från moderna påverkningar. De mer tydliga kantrännorna på fältet har tyvärr 

bevisats vara tomma från kol och kunde därmed ej dateras. Denna stukturen var 

den enda möjligheten till att få en möjlig datering till när kantrännorna började 

fyllas med material. 

 

Dessa prover gav följande dateringar: KP1 (S1001): 59,7 +/- 0,6%, nyare tid, 

KP4 (S1004): 60+/-30, yngre än 1895 e.Kr. och KP8 (S1008): 150+/-30, 1675-

1940 e.Kr.  

 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Se nästa punkt. 

 

5.5.5 ANALYSER 

18 stycken kolprover togs i fält. fem av dessa preparerades och sändes till 

vedartsanalys. De är KP1 från S1001, KP2 från S1002, KP4 från S1004, KP8 

från S1008 och KP12 från S1012. Vedartanalysen gav följande resultat KP1: en 

bit ungt lövträ och tre bitar pinus (furu), KP2: en bit betula (björk) och tre bitar 

pinus (furu), KP4: tre bitar pinus (furu), KP8: 40 bitar pinus (furu) och KP12: 

två bitar som antagligen inte var kol. De som innehöll kol skickades på datering 

och gavs följande dateringar: se punkt 5.5.3. 
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5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Gravminner har alltid varit en mycket viktig källa för information då det gäller 

vår förhistoria. Detta då de berättar väldigt mycket om samhället i sig, status, 

trender och mycket mer. Detta gäller även analyser av föremålen man finner i 

gravarna. Dessa föremål har hjälpt oss tolka bosättningsfynd, samhällsskick och 

kronologiskt typologisera föremål och företeelser. Man har nu på senare tid även 

börjat viga mer intresse till gravkonstruktion och hur den avlidne har behandlats 

för att få en större insikt i religion och tro genom olika perioder av historien 

(Gansum 2004). Även gravarnas placering i landskapet i förhållande till 

bosättningar och färdleder har studerats. 

 

Väldigt många gravar har grävts i Vestfold fylke och det kan skyllas på att det 

var centralt i Nicolay Nicolaysens insamling av föremål för att skaffa ett 

material att basera sin kronologiska översikt på. Detta betyder även att de flesta 

av alla dessa gravminnen grävdes ut i slutet av 1800-talet och i början av 1900-

talet. Det är först och främst vikigatid som finns representerat men Johannes 

Bøes arbete om äldre järnålderns keramik (1931) visar att även andra perioder är 

väl representerade. 

 

De senare åren har man inom norsk arkeologi blivit mer uppmärksam på det 

faktum att även gravar och gravfält som verkar ödelagda och exempelvis 

överplöjda kan besitta viktig kunskap under marknivå. Mycket kan fortfarande 

vara bevarat och dessa rester kan vara en viktig källa för ny kunskap. Ett 

exempel på detta är undersökningen av ett romartidsgravfält på Odberg i Larvik 

kommune i 2003-2005 (Johansen et. al 2003, Ekstrøm & Martens 2005). Man 

grävde här ut ca 200 överplöjda högar och bevisade att det kan vara fem gravar 

inom en och samma kantränna.  

 

Även på Gulli i Tønsberg kommune undersöktes det i 2003-2004 ett gravfält 

med överplöjda gravar från vikingatid. Av runt 60 gravar på detta fältet grävdes 

35 kantrännor ut. Vid 20 av dessa var graven fortfarande intakt. Det återfanns 

här även sex gravar som inte hade någon kantränna runt sig och de skulle då 

kunna ha varit flatmarksgravar belägna mellan gravhögarna. Man fann här även 

flera anläggningar som låg direkt anknutna till gravfältet, bland annat ett möjligt 

kult- eller dödshus (Gjerpe 2005). 

 

Vårt gravfält nämns inte av några av de arkeologer som har skrivit om 

kulturminnen från denna delen av Norge så som Grieg (1943) och före det 

Nicolaysen. Nicolaysen var mycket aktiv och har besökt och grävt i de flesta 

kända gravfält i fylket, och Griegs genomgång av Vestfolds fornminnen är 

mycket noggrann. Att gravfältet på Virik vestre är båda dessa författare okänt 

kan därför bero på att gravfältet har varit överplöjt redan då. Det skulle alltså 

vara mer än 100 år sedan gravfältets synliga spår försvann. 

 

Gällande stolphål är de rester efter en byggnad eller konstuktion som hållits 

uppe med hjälp av nämnda stolpar. Parallella rader med stolphål tolkas ofta som 

hus men det är ibland svårt att placera in stolphål i sådana system då de kan 

ligga tillsynes utan inre ordning. Väggarna till sådana hus kan då ses med hjälp 

av mindre stolphål eller väggdiken. Dessa byggnader representerar ofta 

bostadshus men i vissa fall kan de vara lagerbyggnader eller hus med andra 
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specialfunktioner. I vissa fall kan man även tyda hur huset varit organiserat på 

insidan. Exempelvis kan man finna eldstäder i bostadsdelen. På gravfält ses 

emellertid också konstruktioner som kan ha inngått i dödskulten såsom dödshus, 

pålar og dylikt. 

 

På grund av bevaringsförhållanden och den omfattende anläggsaktiviteten finns 

det tyvärr inte så många konkreta resultat att komma med då vi ej fick fram så 

många strukturer som vi hoppats på inom vårt undersökta område. Angående 

våra kantrännor så fann vi fem till sju stycken möjliga rännor. Detta är spår av 

bortodlade eller utjämnade gravhögar. Av dessa var det tre stycken som mer 

eller mindre låg precis intill varandra. Det kan verka som om S1012 skär S1003 

men blir skuren av S1014. Vi ser inte i någon av dessa några spår av bränning 

eller liknande som skulle kunna ha förekommit vid en gravläggning i form av 

likbränning. Det finns strukturer som på grund av form och placering kan tolkas 

som rester av obränta begravningar, men på grund av avsaknad av fynd och 

dålig bevaringsgrad kan det inte säkerställas om denna tolkning är rätt. Ej heller 

finner vi den bro som ofta ses som ett avbrott av rännan och som leder in till 

högen från utsidan av rännan. Vi har dock inte vid några tillfällen fått fram en 

hel ränna som inte varit störd av vattenledningsdiket eller legat under 

schaktkanten. Vi har heller inte sett några säkra spår av gravläggningar eller 

andra fynd i de massorna som tagits ut ur kantrännorna. 

 

 
S1003 och S1012 i profil. Sett mot nordväst.    Fotograf: Jakob Johansson 

 

Vi har dock tre strukturer inom S1012 som skulle kunna vara rester av gravar. 

De är dock väldigt störda och väldigt grunda. Då man i Odberg fann upp till fem 

gravar inom samma kantränna skulle det inte vara omöjligt att vi här återfann tre 

stycken inom vår. Angående dateringar på våra kantrännor återfann vi tyvärr 

inget kol i den stora rännan S1012. Trots väldigt noggrann tvätt fick vi bara fram 

rester som tyvärr blev analyserat till förmodligen ej kol. 
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S1004 i profil. Sett mot nordväst.     Fotograf: Monika Serafinska 

 

Haavaldsen grävde ut en liknande kantränna 1978 och han fann ej heller några 

tydliga spår av en egentlig grav. Han fann inga tjockare lager av massor inom 

kantrännan vilket han tyckte borde förekommit om det skulle röra sig om en 

utplöjd hög. Han fann även stolphål inom kantrännan precis som vi möjligen har 

vid S1008. Han har därför valt att inte tolka kantrännorna som något förknippat 

till gravar utan istället skulle det röra sig om väggrännor till runda hus 

(Haavaldsen 1983A). Detta är dock en tolkning som kom till innan ett bra 

referensmaterial för hus i Östnorge existerade och den tolkningen är inte så 

trolig idag. En annan sannolik tolkning är att gravarna inte har varit nedgrävda i 

grunden men har legat i högmassan och därmed har bortodlats. 

 

Vidare angående stolphålen vi fann så ligger de som sagt intill vad som möjligen 

skulle kunna vara en kantränna. Utöver detta skulle de möjligen kunna höra 

samman med de bosättningsspår som återfanns när Virik skole skulle byggas ut. 

Under denna grävningen framkom 25 strukturer. Av dessa var elva möjliga 

kokgropar, fyra möjliga eldstäder och restren obestämbara anläggningar 

(Hansen 1997). Tyvärr finns det inga utförda dateringar från denna grävningen 

så vi vet inte med säkerhet exakt från när dessa strukturer stammar. Man skulle 

dock kunna argumentera att det stora antalet kokgropar i närheten av ett gravfält 

kan vara bevis på ett kultiskt yttrande. Detta då det råder en diskussion om 

huruvida matlagningen i dessa gropar kanske inte alltid är till vardagsmåltider. 

De ska istället kunna vara knutna till en kultisk handling med speciella fester 

och högtider, detta gäller först och främst de stora fälten man finner borta från 

gårdsbebyggelse (Narmo 1996, Gustafson 1999, Gustafson 2005). Stolphålen 

skulle då kunna tillhöra ett kulthus eller dödshus som det som återfanns i Gulli. 

 

Angående våra obestämbara strukturer finns det väldigt lite att säga. Mest är det 

S1017 som intresserar lite. Denna struktur ger nästan mer intryck av vara ett 

lager än en nedgrävning och det skulle i sådana fall kunna röra sig om massorna 

från ett utplöjd hög. Detta är dock högst spekulativt och ej på något sätt 
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säkerställt då bara delar av strukturen är synlig i ett hörn av 

undersökningsområdet.  

 

 
S1003 och S1017 i profil. Sett mot sydväst.    Fotograf: Jakob Johansson  

 

Angående fynd så har vi alltså bara delar av samma skallra som 

fylkeskommunen fann. Detta är troligen ett fynd från vikingatid men det är svårt 

att säga om det kommer från en rik eller fattig person eller vilket kön denna har. 

Den medger dock en viss status och man kan i det minsta räkna med att finna 

fler hästrelaterade föremål i en grav som innehåller en skallra (Petersen 1951). 

Det finns inte så mycket att säga om den strukturen där denna skallran framkom 

men om det var en grav verkar den ligga borta från en tydlig kantränna. Det 

skulle då kunna röra sig om en flatmarksgrav mellan kantrännorna precis som de 

som framkom i Gulli. Detta är dock ej så troligt. Det finns inget som direkt 

pekar mot att S1001 skulle vara en grav. Fyllmassan i strukturen, en mörkbrun 

siltig sand, innehåller inga spår av att komma från en brandgrav. Den innehåller 

inga benrester och inte kol i de mängder som vanligen förekommer. Strukturens 

storlek, 65x30 cm, talar mot att det skulle röra sig om en skelettgrav. Allt detta 

gör det troligt att skallran sekundärt hamnat i detta området och ej placerats här 

avsikligt. Området isig ligger väldigt nära det stora vattenledningsdiket och ett 

mindre modernt dike, troligen en dränering, ligger precis jämte S1001 så det är 

tydligt att det varit mycket aktivitet här i modern tid som kan ha stört skallrans 

placering.  

 

Vidare om man ska sammanlikna vårat gravfält med Gullifältet och Odbergfältet 

så hade både de fälten gravhögar utan bevarade gravar. Detta tror man då tyder 

på att graven isig har legat på marknivå eller i högens fyllmassor. Detta skulle 

då vara troligt även i vårt fall. Vi återfinner inga direkta spår av begravningar då 

de sedan länge varit störda av en långtida odling i området. 

 

Nicolays grävningar och skallran som här funnits pekar mot att vårt fält hamnar 

i vikingatid. Troligen så rör det sig om ett stört gravfält med överplöjda högar 
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intill en bosättning. Det finns dock andra teorier om att de kokgropar som tolkats 

som en bosättning skulle kunna symbolisera en kultisk handling intill ett gravfält 

och stolphålen skulle kunna komma från kult- eller dödshus.   

 

På grund av de dåliga bevaringsförhållandena och det begränsade 

utgrävningsområdet är det väldigt svårt att diskutera de allra flesta av våra 

inledande frågeställningar. Gällande spår av högarna är den ovanstående 

diskusionen om S1017 det enda vi kan erbjuda och det faktum att högarna var i 

alla fall borta för 100 år sedan. Det skulle även kunna finnas spår av tre gravar 

inom S1012 men detta är bara en möjlighet och absolut inget säkerställt. Vidare 

om gravarnas struktur och dess skick har vi inga spår. Det som verker säkert är 

att vi inte har spår efter brandgravar. Då borde vi ha hittat brända ben om inte 

annet så i sekundärt läge. Därmed måste det antas att gravarna på fältet har varit 

skelettgravar, vilket svarar bra till det sedvanliga skicket på det samtida 

gravfältet på Gulli. De enda aktiviteterna vi direkt kan spåra kring våra 

strukturer är det vid detta laget väl omnämnda fältet med kokgropar under 

skolan precis bredvid vårt fält. Vanligtvis brukar kokgropsfält i Norge dateras 

till romartid-folkvandringstid (Gustavsen 2005), så sambandet med gravfältet är 

nog tämligen hypotetisk. Däremot kan kokgropsfältet ha anknytning till 

boplatsen till Haavaldsen som är daterad till tidig folkvandringstid. Det är bara 

en händelse som vi ser helt klara spår av efter strukturerna blev till och det är en 

intensiv odling under en längre tid.  

 

Angående våra 14-C-dateringar fick vi inte via dem någon närmare avklaring 

till när gravfältet varit i bruk. De tre strukturerna vi fick daterade gav alla 

resultat från nyare tid och detta kan ha ett tätt sammanhang med den stora 

graden av modern påverkning som fältet blivit utsatt för. Som tidigare nämnt så 

uppvisar kontexterna där proverna är hämtade ifrån en viss osäkerhet med 

många faktorer som påverkar. Gällande kantrännor är det främst nedgrävningen 

som utgör den arkeologiska strukturen. Kantrännor är alltså öppna kontexter och 

ej slutna och med det kan man få mycket stor spännvid på de dateringar de ger. 

Detta i och med att materialet i dem har fyllts på under lång tid. Detta har 

uppmärksammats på andra gravfält, såsom Odberg i Larvik kommune (Martens 

muntlig uppgift 20.04.10). Det rör sig här om två faktorer som påverkat våra 

dateringar. Den ena är att det är öppna kontexter vi daterat som innehåller ett 

material som byggt upp under en lång tid från att varit en öppen nedgrävning 

utan fyllmaterial. Den andra är att vi har mycket modern aktivitet, såsom odling 

under en lång tid och dikning till vattenledningar och annat, som har påverkat 

och stört de arkeologiska strukturerna.  

 

6. KONKLUSJON 

Vid avbaningen i Virik Vestre 121/1, i Sandefjord, i Vestfold återfanns 18 

strukturer. Av dessa var det sju nummer som kunde passas samman till fem 

kantrännor, två stolphål och nio obestämbara nedgrävningar. Kantrännorna var 

alla störda av ett stort vattenledningsdike och vi kunde ej se några spår av 

bränning, ingångspartier eller sekundärbegravningar. Av de obestämbara 

nedgrävningarna var det tre stycken som låg på insidan av en kantränna och 

skulle kunna vara rester av gravar. Alla tre var dock väldigt grunda och störda så 

det fanns inga klara bevis som kunde ge grundlag för att klassifisera dem som 
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gravar. Ytterligare en obestämbar struktur hade lite mer stilen av ett lager och 

skulle kunna vara rester av fyllmassen i en överplöjd hög men denna struktur låg 

till största delen utanför vårt område och inget var säkert att säga om den. Under 

grävningen återfann vi vid S1001 som också den är obestämbar flera delar av 

den järnskallra som fylkeskommunen fann under registreringen. Själva 

strukturen var så ödelagd att det inte gick att säga något vidare om den men om 

det var en nedgrävning med en järnskallra i skulle det kanske kunna varit en 

flatmarksgrav. Detta är dock ej troligt då strukturen i sig inte uppvisade några 

kriterier som kan klassa den som en grav utan snarare det motsatta, felaktig 

fyllmassa och felaktig storlek. Våra stolphål kan möjligen kopplas samman med 

de bosättningsstrukturer som, 1997, blev funna precis bredvid vårt fält. Dessa är 

dock främst kokgropar och eldstäder. Vårt högst begränsade fält har inte klarat 

av att ge så många klara svar på så många frågor men dock gett flera nya 

ledtrådar till detta område och det som här försiggått. Det främsta resultatet från 

denna grävningen är att störningarna i samband med nedläggningarna av rör 

längs Kjellbergveien är betydlingt mer omfattande än tidigare känt. Dessutom är 

odlingsskadorna på fältet också betydliga. Det är inte mycket kvar att rädda, 

vilket antagligen rör alla de överplöjda fornminnena på åkern. Detta 

understryckes av 14-C-dateringarna. 

 

 
Fält under grävningens gång. Sett mot sydväst.   Fotograf: Monika Serafinska 
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8. VEDLEGG 

 

8.1. STRUKTURLISTE  

S-nr Struktur Form Dybde Diameter Lengde Bredde Fyllets farge Fyllmasse 

S1001 Grop / nedg. Ujevn 4 0 65 30 Mörkbrun Siltig sand 

S1002 Fotgrøft Ujevn 18 1020 170 280 Brun/mörkgrå Sandig lera 

S1003 Fotgrøft Rund 27 1020 525 140 Mörkgrå Sandig lera 

S1004 Grop / nedg. Ujevn 6 0 278 96 Brun Siltig sand 

S1005 Fotgrøft Ujevn 16 1120 200 180 Mörkgrå Lerig silt 

S1006 Fotgrøft Ujevn 17 0 575 115 Mörkbrun Siltig sand 

S1007 Stolpehull Oval 24 0 60 48 Grå Sandig lera 

S1008 Fotgrøft Ujevn 25 0 550 175 Mörkgrå Sandig lera 

S1009 Grop / nedg. Oval 7 0 178 142 Mörkbrun Sandig lera 

S1010 Stolpehull Oval 17 0 60 50 Ljusgrå Sandig lera 

S1011 Grop / nedg. Rektangulær 14 0 100 280 Mörkbrun Sandig silt 

S1012 Fotgrøft Rund 16 900 0 125 Grå Sandig lera 

S1013 Grop / nedg. Ujevn 7 0 116 94 Mörkbrun Siltig sand 

S1014 Fotgrøft Rund 12 1120 370 220 Grå Sandig lera 

S1015 Grop / nedg. Ujevn 8 0 260 100 Brun/grå Siltig sand 

S1016 Grop / nedg. Rektangulær 5 0 322 80 Mörkbrun Siltig sand 

S1017 Grop / nedg. Rund 12 0 140 240 Brun Siltig sand 

S1018 Grop / nedg. Ujevn 8 0 190 86 Mörkbrun Sandig lera 

 

8.2. FUNN OG PRØVER 

Museumsnr Unr Fyndnr Strukturnr Gjenstand Materiale 

C57339 1 2 S1001 Ranglefragment jern 

C57339 2 3 S1001 Ranglefragment jern 

 
Museumsnr Unr Provnr Strkturnr prøvetyp Materiale Vekt Datering 

C57339 3 1 S1001 prøve, kull Furu 0,1 Nyare tid 

C57339 4 2 S1002 prøve, kull Bjørk, furu 0,1  

C57339 5 3 S1003 prøve, kull  0,1  

C57339 6 4 S1004 prøve, kull Furu 0,1 Yngre än 1895 
e.Kr. 

C57339 7 5 S1005 prøve, kull  4,6  

C57339 8 6 S1006 prøve, kull  0,4  

C57339 9 7 S1007 prøve, kull  1  

C57339 10 8 S1008 prøve, kull Furu 1,9 1675-1940 e.Kr. 

C57339 11 9 S1009 prøve, kull  0,1  

C57339 12 10 S1010 prøve, kull  1  

C57339 13 11 S1011 prøve, kull  0,1  

C57339 14 12 S1012 prøve, kull Ej kol 0,1  

C57339 15 13 S1013 prøve, kull  0,1  

C57339 16 14 S1014 prøve, kull  0,1  

C57339 17 15 S1015 prøve, kull  0,2  

C57339 18 16 S1016 prøve, kull  0,2  

C57339 19 17 S1017 prøve, kull  0,1  

C57339 20 18 S1018 prøve, kull  0,2  
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Tillväxttext 

C57339/1-20  

Gravfunn fra jernalder fra VIRIK VESTRE (121/1), SANDEFJORD K., 

VESTFOLD. 

 

Funn og prøver fra en undersøkelse av et gravfelt (Johansson 2010). 

Registreringen av området ble gjennomført av Vestfold fylkeskommune den 27. 

til den 29. oktober og den 12. november 2008. De fant at feltet var svært 

forstyrret av grøfter, men det ble til tross for dette funnet elleve strukturer. 

Denne registreringen fant i stor grad sted utenfor det som ble vårt 

undersøkelsesområde då tiltaksområdet ble redusert etter at registreringen hadde 

funnet sted. Omtrent 2/3 av vårt vår 5x130-meter store sjakt viste seg å være 

forstyrret av en stor vanngrøft som lå ved siden av veien. Vi fant likevel 18 

strukturer. Disse ser ut til å tilhøre minst fem fotgrøfter, to stolpehull og ni 

udefinerte strukturer. Vedartsbestemmelsene ble utført av Helge I. Høeg og 

dateringen ved NTNU (i Johansson 2010). 

 

1)  3 fragment av en jernrangle. Sannsynligvis en del av samme jernrangle som 

fylkeskommunen fant ved denne strukturen under registreringen. Mål: L: 9,6 

cm. B: 5 cm. T: 3 cm. Funnet i den udefinerte nedgravingen S1001. 

2)  14 fragment av en jernrangle. Sannsynligvis en del av samme jernrangle 

som fylkeskommunen fant ved denne strukturen under registreringen. Mål: L: 5 

cm. B: 4 cm. T: 1,5 cm. Funnet i den udefinerte nedgravingen S1001. 

 

Kullprøver:  
3)  Fra udefinert nedgraving S1001. Vekt: 0,1g. Vedartsbestemt til furu. Prøven 

er radiologisk datert til 59,7+/-06%. 

4)  Fra fotgrøft S1002. Vekt: 0,1g.  Vedartsbestemt til bjørk og furu.  

5)  Fra fotgrøft S1003. Vekt: 0,1g.   

6)  Fra udefinert nedgraving S1004. Vekt: 0,1g.  Vedartsbestemt til furu. Prøven 

er radiologisk datert til 60+/-30, kalibrert til yngre än 1895 e.Kr.  

7)  Fra fotgrøft S1005. Vekt: 4,6g.   

8)  Fra fotgrøft S1006. Vekt: 0,4g.   

9)  Fra stolpehull S1007. Vekt: 1g.   

10)  Fra fotgrøft S1008. Vekt: 1,9g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er 

radiologisk datert til 150+/-30, kalibrert til 1675-1940 e.Kr.  

11)  Fra udefinert nedgraving S1009. Vekt: 0,1g.   

12)  Fra stolpehull S1010. Vekt: 1g.    

13)  Fra udefinert nedgraving S1011. Vekt: 0,1g.   

14)  Fra fotgrøft S1012. Vekt: 0,1g.   

15)  Fra udefinert nedgraving S1013. Vekt: 0,1g.    

16)  Fra fotgrøft S1014. Vekt: 0,1g.    

17)  Fra udefinert nedgraving S1015. Vekt: 0,2g.    

18)  Fra udefinert nedgraving S1016. Vekt: 0,2g.    

19)  Fra udefiniert lag S1017. Vekt: 0,1g.    

20)  Fra udefinert nedgraving S1018. Vekt: 0,2g.    
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Orienteringsoppgave:  Felt med fotgrøfter og noen få andre strukturer. Nordøst 

for feltet lå en hekk og på den andre siden plenen som tilhører Virik skoles 

lekeplass. Nordvest for feltet lå en åker. Mot sørøst lå en smal grøft på ca 1 

meter og deretter kom Kjellbergveien som ligger langs med hele feltet. Mot 

sørvest lå en bratt skråning mot bekken som her går loddrett mot feltet. 

Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 32 N: 

 6554539 Ø:  568894  

LokalitetsID:  9990  

Litteratur:   

Askjem, J. K. Ø. 2008. Rapport fra arkeologisk registrering. Gang- og sykkelsti 

langs Kjellbergveien. Vestfold fylkeskommune 

Johansson, J. 2010. Rapport fra arkeologisk utgrävning. Gravfält. Virik Vestre 

121/1. Sandefjord, Vestfold. KHMs arkiv. 

 

8.3. TEGNINGER 

Teckningarna som inkluderas här är av de strukturerna som vedartsanalyserades 

och daterades. Teckningarna följer sist i rapporten. 

1. Planteckning för S1003, S1004, S1012, S1013, S1014, S1015, S1016, S1017  

och S1018. 

2. Plan och profilteckning för S1002 och S1008. 

3. Plan och profilteckning för S1001 och S1004. Profilteckning för S1003 och 

S1012. 

 

8.4. FOTOLISTE.   

Filmnr Filnavn Fotoark_Id Motivbeskrivelse Retning 

Cf34127 Cf34127_01.jpg 356249 Översiktsbild före grävningen. N 

Cf34127 Cf34127_02.jpg 356250 Översiktsbild före grävningen. NØ 

Cf34127 Cf34127_03.jpg 356251 Översiktsbild före grävningen. NØ 

Cf34127 Cf34127_04.jpg 356252 Översiktsbild före grävningen. N 

Cf34127 Cf34127_05.jpg 356253 Översiktsbild före grävningen. N 

Cf34127 Cf34127_06.jpg 356254 Översiktsbild före grävningen. NØ 

Cf34127 Cf34127_07.jpg 356255 Översiktsbild före grävningen. NØ 

Cf34127 Cf34127_08.jpg 356256 Översiktsbild före grävningen. N 

Cf34127 Cf34127_09.jpg 356257 Översiktsbild efter schaktning. SV 

Cf34127 Cf34127_11.jpg 356258 Översiktsbild efter schaktning. NØ 

Cf34127 Cf34127_12.jpg 356259 Översiktsbild efter schaktning. SV 

Cf34127 Cf34127_13.jpg 356260 Översiktsbild efter schaktning. NØ 

Cf34127 Cf34127_14.jpg 356261 Översiktsbild efter schaktning. Ø 

Cf34127 Cf34127_15.jpg 356262 Översiktsbild efter schaktning. V 

Cf34127 Cf34127_16.jpg 356263 Översiktsbild efter schaktning. Ø 

Cf34127 Cf34127_17.jpg 356264 Översiktsbild efter schaktning. Ø 

Cf34127 Cf34127_18.jpg 356265 Översiktsbild efter schaktning. Ø 

Cf34127 Cf34127_19.jpg 356266 S1011, plan. SØ 

Cf34127 Cf34127_20.jpg 356267 S1011, plan. NV 

Cf34127 Cf34127_21.jpg 356268 S1010, plan. SV 

Cf34127 Cf34127_22.jpg 356269 S1009, plan. NØ 

Cf34127 Cf34127_23.jpg 356270 S1009, plan. SV 

Cf34127 Cf34127_24.jpg 356271 S1009 och S1010, plan. SV 
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Cf34127 Cf34127_25.jpg 356272 S1003, S1004, S1012, S1013, plan. SV 

Cf34127 Cf34127_26.jpg 356273 S1003, S1004, S1012, S1013, plan. SV 

Cf34127 Cf34127_27.jpg 356274 S1008, plan. NØ 

Cf34127 Cf34127_28.jpg 356275 S1007, plan. NØ 

Cf34127 Cf34127_29.jpg 356276 S1008, plan. SV 

Cf34127 Cf34127_30.jpg 356277 S1005, plan. SØ 

Cf34127 Cf34127_31.jpg 356278 S1005, plan. V 

Cf34127 Cf34127_34.jpg 356279 S1006, plan. NV 

Cf34127 Cf34127_35.jpg 356280 S1006, plan. SV 

Cf34127 Cf34127_36.jpg 356281 S1006, plan. NØ 

Cf34127 Cf34127_37.jpg 356282 S1004, plan. N 

Cf34127 Cf34127_38.jpg 356283 S1004, plan. S 

Cf34127 Cf34127_39.jpg 356284 S1004, plan. V 

Cf34127 Cf34127_40.jpg 356285 S1004, plan. Ø 

Cf34127 Cf34127_41.jpg 356286 S1013, plan. Ø 

Cf34127 Cf34127_42.jpg 356287 S1013, plan. V 

Cf34127 Cf34127_44.jpg 356289 S1016, plan. S 

Cf34127 Cf34127_45.jpg 356290 S1016, plan. Ø 

Cf34127 Cf34127_46.jpg 356291 Översikt, S1003, S1004, S1012, S1013, S1015 och S1016. Ø 

Cf34127 Cf34127_47.jpg 356292 S1015, plan. S 

Cf34127 Cf34127_48.jpg 356293 S1015, plan. S 

Cf34127 Cf34127_49.jpg 356294 S1015, plan. SV 

Cf34127 Cf34127_50.jpg 356295 S1012 och S1014, plan. SV 

Cf34127 Cf34127_51.jpg 356296 S1003, S1004, S1012, S1013, S1014 och S1016, plan. SV 

Cf34127 Cf34127_52.jpg 356297 S1012 och S1014, plan. SØ 

Cf34127 Cf34127_53.jpg 356298 S1012 och S1014, plan. Ø 

Cf34127 Cf34127_54.jpg 356299 S1012 och S1014, plan. Ø 

Cf34127 Cf34127_55.jpg 356300 S1012, plan. SØ 

Cf34127 Cf34127_56.jpg 356301 S1012, plan. SØ 

Cf34127 Cf34127_57.jpg 356302 S1012, plan. Ø 

Cf34127 Cf34127_58.jpg 356303 S1012, plan. SV 

Cf34127 Cf34127_59.jpg 356304 S1012, plan. S 

Cf34127 Cf34127_60.jpg 356305 S1012, plan. SØ 

Cf34127 Cf34127_61.jpg 356306 S1018, plan. NV 

Cf34127 Cf34127_62.jpg 356307 S1012, plan. SØ 

Cf34127 Cf34127_63.jpg 356308 S1003, S1004, S1012, S1013, S1014, S1015, S1016, S1017 och S1018, plan. SØ 

Cf34127 Cf34127_64.jpg 356309 S1003, S1004, S1012, S1013, S1014, S1015, S1016, S1017 och S1018, plan. SØ 

Cf34127 Cf34127_65.jpg 356310 S1003, S1004, S1012, S1013, S1014, S1015, S1016, S1017 och S1018, plan. S 

Cf34127 Cf34127_66.jpg 356311 S1003, S1004, S1012, S1013, S1014, S1015, S1016, S1017 och S1018, plan. SV 

Cf34127 Cf34127_67.jpg 356312 S1003, S1004, S1012, S1013, S1014, S1015, S1016, S1017 och S1018, plan. SV 

Cf34127 Cf34127_68.jpg 356313 S1003, S1004, S1012, S1013, S1014, S1015, S1016, S1017 och S1018, plan. Ø 

Cf34127 Cf34127_69.jpg 356314 S1003, S1004, S1012, S1013, S1014, S1015, S1016, S1017 och S1018, plan. Ø 

Cf34127 Cf34127_70.jpg 356315 S1003, S1004, S1012, S1013, S1014, S1015, S1016, S1017 och S1018, plan. Ø 

Cf34127 Cf34127_71.jpg 356316 S1002, plan. NV 

Cf34127 Cf34127_72.jpg 356317 S1002, plan. NV 

Cf34127 Cf34127_73.jpg 356318 S1002, plan. SØ 

Cf34127 Cf34127_74.jpg 356319 S1001, plan. N 

Cf34127 Cf34127_75.jpg 356320 S1001, plan. Ø 

Cf34127 Cf34127_76.jpg 356321 S1001, plan. S 

Cf34127 Cf34127_77.jpg 356322 S1001, plan. Ø 

Cf34127 Cf34127_78.jpg 356323 S1001, plan. N 

Cf34127 Cf34127_79.jpg 356324 S1010, profil. NØ 
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Cf34127 Cf34127_80.jpg 356325 S1010, profil. NØ 

Cf34127 Cf34127_81.jpg 356326 S1007, profil. NØ 

Cf34127 Cf34127_82.jpg 356327 S1007, profil. NØ 

Cf34127 Cf34127_83.jpg 356328 S1007, profil. NØ 

Cf34127 Cf34127_84.jpg 356329 S1003 och S1012, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_85.jpg 356330 S1003 och S1012, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_86.jpg 356331 S1003 och S1012, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_87.jpg 356332 S1003 och S1012, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_90.jpg 356333 S1003 och S1017, profil. SV 

Cf34127 Cf34127_91.jpg 356334 S1003 och S1017, profil. SV 

Cf34127 Cf34127_92.jpg 356335 S1003 och S1017, profil. SV 

Cf34127 Cf34127_93.jpg 356336 S1003 och S1017, profil. SV 

Cf34127 Cf34127_94.jpg 356337 S1003 och S1017, profil. SV 

Cf34127 Cf34127_95.jpg 356338 S1003 och S1017, profil. SV 

Cf34127 Cf34127_96.jpg 356339 S1003 och S1017, profil. SV 

Cf34127 Cf34127_97.jpg 356340 S1012 och S1014, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_98.jpg 356341 S1012 och S1014, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_99.jpg 356342 S1012 och S1014, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_100.jpg 356343 S1013, profil. NØ 

Cf34127 Cf34127_101.jpg 356344 S1012 och S1015, profil. Ø 

Cf34127 Cf34127_102.jpg 356345 S1012 och S1015, profil. Ø 

Cf34127 Cf34127_103.jpg 356346 S1006, profil. NØ 

Cf34127 Cf34127_104.jpg 356347 S1006, profil. SV 

Cf34127 Cf34127_105.jpg 356348 S1016, profil. NØ 

Cf34127 Cf34127_106.jpg 356349 S1018, profil. SV 

Cf34127 Cf34127_107.jpg 356350 S1018, profil. SØ 

Cf34127 Cf34127_108.jpg 356351 S1005, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_109.jpg 356352 S1002, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_110.jpg 356353 S1002, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_111.jpg 356354 S1002, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_112.jpg 356355 S1002, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_113.jpg 356356 S1018, profil. SØ 

Cf34127 Cf34127_114.jpg 356357 S1008, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_115.jpg 356358 S1008, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_116.jpg 356359 S1008, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_117.jpg 356360 S1004, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_118.jpg 356361 S1011, profil. NV 

Cf34127 Cf34127_119.jpg 356362 S1001, profil. SØ 

Cf34127 Cf34127_120.jpg 356363 S1009, profil. NØ 

Cf34127 Cf34127_121.jpg 356364 Fältet efter grävningen. SV 

Cf34127 Cf34127_122.jpg 356365 Fältet efter grävningen. Ø 

Cf34127 Cf34127_123.jpg 356366 Fältet efter grävningen. Ø 

Cf34127 Cf34127_125.jpg 356367 Fältet efter grävningen. SV 

Cf34127 Cf34127_126.jpg 356368 Fältet efter grävningen. Ø 

Cf34127 Cf34127_127.jpg 356369 Fältet efter grävningen. Ø 

Cf34127 Cf34127_128.jpg 356370 Fältet efter grävningen. SV 

Cf34127 Cf34127_129.jpg 356371 Fältet efter grävningen. V 

Cf34127 Cf34127_130.jpg 356372 Fältet efter grävningen. SV 

Cf34127 Cf34127_131.jpg 356373 Fältet efter grävningen. N 

Cf34127 Cf34127_132.jpg 356374 Fältet efter grävningen. N 

Cf34127 Cf34127_133.jpg 356375 Fältet efter grävningen. NØ 

Cf34127 Cf34127_134.jpg 356376 Fältet efter grävningen. SV 



121/1. , Sandefjord  2008/16476 

 29 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Cf34127 Cf34127_135.jpg 356377 Fältet efter grävningen. SV 

 

8.5. ANALYSER  

1. Vedartsanalys 

2. C14-analys 

 

8.6. KART 

Kartorna följer sist i rapporten. 

1. Fält med snitt. 

2. Fält med strukturnummer. 

3. Översiktskarta
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Teckning 1. Planteckning för S1003, S1004, S1012, S1013, S1014, 

S1015, S1016, S1017  och S1018. 
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Teckning 2. Plan och profilteckning för 

S1002 och S1008. 
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Teckning 2. Plan och profilteckning 

för S1002 och S1008. 

Teckning 3. Plan och profilteckning för S1001 

och S1004. Profilteckning för S1003 och S1012. 
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Analys 1. Vedartsanalys 

Analys 1.  Vedartsanalys. 
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Analys 2. C14-analys 
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Karta 1. Fält med snitt. 
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Karta 2. Fält med strukturnummer. 
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Karta 3. Översiktskarta. 


	Framsida
	Schema
	Rapport

