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SAMMENDRAG 
I forbindelse med anleggelsen av VA-anlegg gjennom parsellen «Basberg syd», i 

Tønsberg kommune, utførte KHM en utgravning av to fotgrøfter, samt ulike 

aktivitetsspor i perioden 26.09-07.10.2016. Det aktuelle tiltaksområdet strakk seg fra 

vestsiden av Basbergveien og inn mot gårdstunet til Unneberg. 

 

Undersøkelsesområdet lå 1,5 km sørøst for Slagen kirke og 3,3 km nordøst for Tønsberg 

sentrum, i et relativt åpent landskap mellom sjøen i øst og Slagendalen i vest. 

Slagendalen med Oseberghaugen er et av Norges viktigste historiske områder, og svært 

fornminnetett. Bare langs Basbergveien ligger det over 200 kulturminner, hvorav en stor 

andel er gravminner med sannsynlig datering til jernalder. Gjennom blant annet saker 

knyttet til spredt avløp har man de siste årene funnet bosetningsspor i form av kokegroper 

og stolpehull med dateringer særlig til eldre jernalder.  

 

Utgravningsområdet omfattet deler av en vann- og avløpstraseé som flateavdekket areal 

målte 832 m². Det ble til sammen påvist 24 strukturer, hvorav to fotgrøfter, ti stolpehull, 

fem kokegroper, seks nedgravninger og et ildsted. En av fotgrøftene omfattet to, 

motstående bruer. Radiologiske dateringer angir en antatt yngste datering av 

gravminnenes anleggelse til overgangen merovingertid/vikingtid eller litt før. Øvrige 

dateringer av ulike strukturer på lokaliteten viser til et langt tidsspenn som strekker seg 

fra eldre bronsealder fram til høy middelalderen. 
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Kommune Fylke 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

BASBERG SYD AV UNNEBERG, 87/6, 
TØNSBERG KOMMUNE, VESTFOLD 

FYLKE 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Utgravningen er gjennomført i forbindelse med anleggelsen av VA-anlegg gjennom 

parsellen «Basberg syd», i Tønsberg kommune, Vestfold fylke. Det aktuelle 

tiltaksområdet strakk seg fra vestsiden av Basbergveien og inn mot gårdstunet til 

Unneberg. 

 

Vestfold fylkeskommune gjennomførte en arkeologisk forundersøkelse av størstedelen av 

traseen i 2015, og de resterende delene i 2016. I den forbindelse ble det blant annet 

registrert en lokalitet id219011 ved Unneberg gård bestående av bosetningsspor, samt to 

fotgrøfter og mulige gravminner (Glørstad 2016, Askjem 2016). 

 

På vegne av tiltakshaver, Tønsberg kommune, søkte Vestfold fylkeskommune 18.04.2016 

om tillatelse til inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 

50 om kulturminner (kml) § 8, fjerde ledd. KHM uttalte seg i brev av 18. mai 2016, og 

det ble utarbeidet budsjett og prosjektplan for arkeologisk undersøkelse i planområdene. 

Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske undersøkelser for de 

berørte kulturminnene 19.05.2016. KHM gjennomførte de arkeologiske utgravningene i 

perioden 26.09-07.10.2016. 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Kathryn E. Sæther Utgravningsleder + GIS 26.09-07.10.2016 10 

Terje Enerstvedt Assisterende feltleder 26.09-07.10.2016 10 

Jo-Simon Frøshaug Stokke Assistent 26.-30.09.2016 5 

Kine Søreng Henriksen Assistent 03.-07.10.2016 5 

Magne Samdal Metallsøker 28.09.2016 1 

Sum   31 

Fredrik Johansson Gravemaskinfører 27.09.2016 1 

Tabell 1: Deltagere på utgravningen av Basberg Syd. 
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Figur 1: Oversiktskart(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 21/03.2017, M. Samdal). 
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 3

Undersøkelsesområdet ligger i Tønsberg kommune, 1,5 km sørøst for Slagen kirke og 3,3 

km nordøst for Tønsberg sentrum, i et relativt åpent landskap mellom sjøen i øst og 

Slagendalen i vest. Det aktuelle tiltaksområdet strekker seg fra vestsiden av Basbergveien 

og ca. 70 meter mot nordvest, inn mot gården Unneberg. Planen for hele prosjektet 

omfatter den sydlige delen av Basberg (gbnr 87,88,147/ 2,3,6,24,252). Området ligger 30 

meter over havet og landskapet er relativt flatt på toppen av Basberg, men med en lett 

helning mot øst og vest. Feltet som ble undersøkt i denne omgang ligger langt nord i 

traseen, og omfatter ca. 1000 m² i dyrka mark. Det ligger på jordet inntil bebyggelsen på 

Unneberg, gbnr 87/6. Det er planlagt ytterligere undersøkelser av den nordre delen senere 

i 2016/2017. Resultatene fra den undersøkelsen vil bli omtalt i egen delrapport. 

 

Slagendalen med Oseberghaugen er et av Norges viktigste historiske områder, og svært 

fornminnetett. Bare langs Basbergveien ligger det over 200 kulturminner, hvorav en stor 

andel er gravminner med sannsynlig datering til jernalder. Gjennom blant annet saker 

knyttet til spredt avløp har man de siste årene funnet bosetningsspor i form av kokegroper 

og stolpehull med dateringer særlig til eldre jernalder. Arkivdata fra området viser en 

rekke graver som har ligget i området, men som ikke lenger er synlige i landskapet. 

Området har en rekke fornminner med høy vitenskapelig verdi, og mange har også stor 

opplevelsesverdi. Om lag 1,6 km mot nordvest Norges mest kjente gravhaug 

Oseberghaugen (ID 61845). 1 km mot sørøst ligger Linnomstien (ID 42118), der det er 

dokumentert og gravet ut kulturlag fra middelalder i romlig kontekst med helleristninger 

fra bronsealder. 

 

I 2005 ble det foretatt arkeologiske undersøkelser i forbindelse med anleggelse av gang-

/sykkelveg langs Basbergveien. Det er også i 2007 gjennomført undersøkelser av et 

helleristingsfelt på Linnom i nærområdet, samt kartlegging av en registrert gravhaug på 

Rom Mellem, i 2013. I 2014 ble det gjennomført undersøkelser knyttet til anleggelse av 

VA-ledning under Trapesveien, som blant annet går gjennom avgrensningen til gravfeltet 

Pæltane. Det ble da påtruffet rester av to graver datert til folkevandringstid, samt diverse 

aktivitetsspor datert til romersk jernalder-folkevandringstid (Russ & Ødegaard 2017). 

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 4

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

KHMs prosjektplan datert 18. mai 2016 (Glørstad 2016) danner den vitenskapelige 

bakgrunnen for undersøkelsen på Basberg. Prosjektplanen er utarbeidet med 

utgangspunkt i registreringsfunn gjort av Vestfold fylkeskommune mars 2016 (Askjem 

2016). Det ble da registrert en lokalitet bestående av bosetningsspor i form av stolpehull 

og kokegroper, samt gravminner som omfattet deler av to fotgrøfter og mulig bunn av 

gravrøys. En kullprøve fra fylkeskommunens registrering, tatt fra en av fotgrøftene er 

vedartbestemt, samt radiologisk datert til 1190-1275 e.Kr. (Beta-437177) som tilsvarer 

middelalder. De viktigste problemstillingene/prioriteringene for undersøkelsen var; 

 

 Funksjonsbestemmelse av de enkelte anleggene. I den sammenheng er det 

avgjørende at flatene inntil fotgrøftene avdekkes slik at de blottlegges i sin helhet.  
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 Avklare hvordan fotgrøftene er konstruert og om det kan observeres ulike faser 

eller handlingssekvenser i konstruksjonen. Bekrefte/avkrefte tilstedeværelsen av 

gravgjemme eventuelt sekundærbegravelser. Sikre og dokumentere eventuelt 

gjenstandsinventar, beinmateriale, samt etablere gode kontekster for uttak av 

naturvitenskapelig prøver. 

 

 Hvordan er det kontekstuelle og kronologiske forholdet mellom gravminnene, og 

de øvrige avdekkede anleggene i tiltaksområdet? Representerer de en eller flere 

aktivitetsfaser? I denne sammenheng er innsamling av dateringsmateriale viktig. 

 

 Lokaliseringsfaktorer samt datering er essensielt for å sette fotgrøftene inn i en 

større kulturhistorisk sammenheng. Bakgrunnen for valget av sted ved plassering 

av haugen står sentralt for å tolke anleggets betydning.  

 

 Innsamling av statistiske data med hensyn til kokegroper. Er det sammenheng 

mellom størrelse, form og datering? 

 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Tiltaksområdet var ikke blitt gjenfylt etter Vestfold fylkeskommunes registrering. 

Fotgrøftene var imidlertid ikke fullstendig avdekket slik at arealet rundt disse ble 

fremgravd med maskin under utgravningen. Det ble da anvendt en 6 tonns gravemaskin 

med pusseskuff til å fjerne matjordslaget. Etter avdekking ble undergrunnen renset med 

krafse og til dels graveskje. Det ble i tillegg utført frisøk med metallsøker XPDEUS over 

planområdet før utgravningen tok til. Standard innstilling på søker ble brukt.  

 

 
Figur 2: Fotgrøft A1000 blir avdekket med maskin (Cf35055_ 7). 

 

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

ble tatt makroprøver fra utvalgte strukturer og det er vasket kull fra disse til radiologisk 

datering. Det ble brukt digitalt speilløst systemkamera, og bildene ble lagt inn i KHMs 

fotobase under Cf35055. Prøver er katalogisert under C60676. 
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Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling. 

Dokumentasjons-systemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av 

innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble 

ESRIs ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at 

målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de 

konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar 

PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data 

gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. 

 

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

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Området som skulle undersøkes var ikke blitt gjenfylt etter fylkeskommunens registrering 

i mars 2016. Da utgravningen tok til, mandag 26.09.2016, var utgravningsområdet dekket 

av grønn mose, samt mindre utvekster av villnis, og det var ikke mulig å se strukturene 

registrert av fylkeskommune. Undersøkelsen ble derfor påbegynt med rensing av feltet 

med krafse og graveskje. Sørlig halvdel av tiltaksområdet ble prioritert fordi området 

omfattet det største antallet registrerte kulturminner. Enkelte strukturer slik som mulig 

bunn av gravrøys ble finrenset. Gravemaskin ankom feltet før lunsj tirsdag 27.09. 

Maskinen skulle avdekke nærområdet til to, separate fotgrøfter som registrering hadde 

påvist, men ikke fullstendig avdekket i sørlig ende av feltet. Samtidig med avdekkingen 

ble begrensede områder med registrerte, enkelt stående kokegroper renset fram i nordlig 

halvdel av feltet. Avdekking og rensing ble avsluttet onsdag 28.09., samt området ble 

gjennomgått med metallsøker. 

 

Torsdag 29.09. ble brukt til digital innmåling, samt mulig bunn av gravrøys ble undersøkt 

og massene såldet. Undersøkelsen påviste at strukturen var en moderne rydningsrøys. 

Fredag 30.09. ble undersøkelsen av den minste fotgrøften A1450, samt omkringliggende 

strukturer påbegynt. Det ble gravd tverrgående snitt over grøften, og den ble fullstendig 

tømt. Fyllet som ble fjernet fra grøften ble påbegynt våtsåldet, men etter en dag uten funn 

ble såldingen avsluttet. Flere nærliggende fyllskifter ble avskrevet etter nærmere 

undersøkelse, og ved utgangen av mandag 03.10. var fotgrøften og nærområdet undersøkt 

ferdig.  

 

Tirsdag og onsdag (04-05.10.) ble brukt til å undersøke fotgrøft A1000, samt nærliggende 

fyllskifter. I likhet med fotgrøft A1450 ble det gravd tverrgående snitt, og den ble 

fullstendig tømt. Fyllet ble våtsåldet, men etter en dag uten funn ble dette avsluttet. 

Derimot ble det påvist flint i to tilstøtende nedgravninger A1374 og A1393 som førte til 

at deres resterende fyll ble våtsåldet. 

 

De siste to dagene av utgravningen ble brukt til å undersøke gjenstående fyllskifter over 

hele feltet. Mange av disse ble avskrevet som naturlige eller moderne.  
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4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Tiltaksområdet omfattet en smal traseé som var omtrent 9 m bred, og som sådan var 

funnbildet sterkt betinget av tiltakets grenser. Flere strukturer ble påvist ved eller inntil 

feltkanten som indikerte at aktivitetsområdet ikke ble fullstendig avdekket. Det vil si 

lokaliteten ble avgrenset av tiltaket og ikke av avtagende funnfrekvens.  

 

Traseen som var blitt avdekket av fylkeskommunen var ikke blitt gjenfylt før 

utgravningen tok til. Mose, gress og mindre busker hadde dermed hatt anledning til å slå 

rot i undergrunnen. Det vokste spesielt tett over kulturminner og moderne grøfter som 

humus- og/eller kullholdige fyll ga gode vekstforhold. Følgelig var det nødvendig å rense 

store deler av traseen med krafse og graveskje. Det var da ikke til å unngå at røttene tok 

med seg deler av strukturene når de ble fjernet, noe som delvis endret strukturens 

sammensetning og form. Lav høstsol ga i tillegg gjenskinn i feltet og flatt lys ved 

fotografering. 

 
Figur 3: Grønt felt sett mot nordvest. Undeberg gård øverst til høyre i bildet (Cf35055_ 1). 

 

Under rensingen av feltet ble det påvist flere forstyrrelser i undergrunnen. Moderne 

grøfter krysset feltet fra nordnordvest mot sørsørøst, samt tilnærmet vest-øst. I tillegg 

krysset plogspor utgravningsområdet nordvest-sørøst, og det ble påvist flere 

steinopptrekk. Enkelte strukturer var til dels omrotet i toppen og noen var tydelig skåret. 

Det kan derfor ikke utelukkes at forhistoriske strukturer har blitt fjernet innenfor 

tiltaksområdet.  

 

Undersøkelsen påviste at flere av de registrerte fyllskiftene som utgravningen også 

gjenfant hadde naturlig opphav. Det vil si de var resultat av rotganger og stedvise 

endringer i undergrunnens sammensetning, noe som tilsynelatende er typisk av området 

(pers.mel. Vestfold fylkeskommune). Flere moderne og naturlige fyllskifter liknet til 

forveksling kulturminner i overflaten. De var dermed misvisende med hensyn til 

lokalitetens antatte, opprinnelige omfang, samt sådde til dels tvil angående enkelte 

tolkninger av noen fyllskifter. Tolkninger som forble usikre etter nærmere undersøkelse 

førte til avskrivning av fyllskiftet.  
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 5

Utgravningsområdet omfattet deler av en vann- og avløpstraseé orientert nordvest-sørøst, 

og lå langsmed tunet til Unneberg gård, med sørøstlig ende inntil Basbergveien. Store 

deler av utgravningsområdet var allerede avdekket da utgravningen tok til, og omfattet en 

sjakt i dyrket mark, som var 104 m lang, og mellom 3,5-9 m i bredde, som dekket et areal 

målt til omtrent 780 m². 

 

Mot sørøstlig ende av traseen hadde fylkeskommunen påvist deler av to fotgrøfter. 

Fullstendige avdekking av disse var et ledd i Riksantikvarens vilkår for frigivning av 

området. Fotgrøftene ble fullstendig avdekket med maskin under utgravningen noe som 

økte avdekket areal til 832 m². Arealet som ble undersøkt under utgravningen var 

imidlertid litt mindre. Som nevnt var tiltaksområdet dekket av mose, gress og villnis som 

påkrevde rensing som er tidkrevende. Det ble derfor besluttet å prioritere sørøstlig del av 

tiltaksområdet hvor fylkeskommunens registrering hadde påvist størst konsentrasjon av 

kulturminner. I tillegg ble det utført rensing av enkelt strukturer i nordøst. 

 

Terrenget i området var relativt flatt, men helte svakt nedover i sørøstlig ende av sjakten 

mot Basbergveien. Tykkelsen på matjorden i området var 25-35 cm tykt, og 

undergrunnen varierte innenfor tiltaksområdet. Nordvestlig del av sjakten omfattet 

gulbrun/brungul morene med varierende grad av grusinnblanding. I sørøstlig ende 

omfattet undergrunnen sand som var rød-/gulbrun og til dels leirete. 

 

Alle fylkeskommunens registrerte fyllskifter ble gjenfunnet. I tillegg til flere fyllskifter 

som ikke var registrert, men som tidligere nevnt viste nærmere undersøkelse at mange 

hadde moderne eller naturlig opphav. Det ble nummerert 62 fyllskifter under 

utgravningen. Alle ble snittet, og 36 ble avskrevet. Antall reelle strukturer påvist innenfor 

utgravningsområdet er derfor 26. Strukturtyper fordelte seg slik: 

 
Fotgrøft inkl. bru Kokegrop/ildsted Nedgravning Stolpehull Sum 

2 5/1 6 10 24 

Tabell 2: Oversikt over strukturer avdekket under utgravningen. 

 

 
Figur 4: Dronebilde av renset del av sjakt, sett mot SV (Cf35055_ 178). 
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Figur 5: Oversiktskart over utgravningsområdet (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert 22/02.2017, K. Sæther). 
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Figur 6: Oversiktskart over fotgrøfter, samt øvrige funn i sørøstlig ende av feltet (Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 22/02.2017, K. Sæther).  
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En av strukturene som viste seg å være moderne var id219011-3. Strukturen var 

opprinnelig tolket som mulig bunn av gravrøys. Steinene var tydelige i overflaten til tross 

for et tynt dekke av gjenstående matjord. Under fremrensningen av steinene ble det 

påtruffet noe moderne materiale, men som da kunne relateres til matjorden. Etter rensing 

fremstod røysen som tydelig markert hadde en form som er karakteristisk for 

forhistoriske røyser. Den ble derfor delt inn i fire kvadranter, hvorav alle ble undersøkt 

nærmere. Det ble da avdekket mer moderne materiale i form av små glasskår, tegl og 

jern. I tillegg ble enden av en moderne dreneringsgrøft avdekket under steinen i sør. 

Røysen ble derfor avskrevet som moderne. 

 

 
Figur 7: Moderne røys id219011-3 etter fremrensning, sett mot SV (Cf35055_ 15). 

 

5.1 FOTGRØFTER 

Det ble påvist to fotgrøfter, A1000 og A1450, innenfor tiltaksområdet. Begge lå i 

sørøstlig ende av sjakten, drøye 1 m nord-sør for hverandre (målt fra grøftenes respektive 

ytre avgrensning). Begge grøftene anses som fullstendig avgrenset, men kun halvparten 

av A1450 var bevart. Det ble påtruffet ulike strukturer i form av nedgravninger og/eller 

stolpehull som var skåret av, eller lå inntil, fotgrøftene. Disse strukturene er omtalt 

sammen med grøftene i stedet for å være skilt ut under Øvrige strukturer i kap. 5.3. 

 

5.1.1 FOTGRØFT A1000 

Fotgrøften A1000 var godt synlig i plan og sirkulær, ytre mål var 9,20 x 9,30 m, og indre 

mål var 7,20 x 7 m. Terrenget den lå i var relativt flatt, men helte svakt nedover i sør-

sørøst. Det ble påvist to, motstående, tilnærmet rektangulære bruer A1413 og A1990, 

som krysset grøften i nord og sør. I sørvestlig hjørne av bru A1413 ble det avdekket et 

stolpehull A2040. I tillegg ble det påvist to nedgravninger A1374 og A1393 inntil 

grøftens indre avgrensning i øst. 
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Figur 8: Fotgrøft A1000 i plan, sett mot NV (Cf35055_ 22). 

 

Fotgrøftens avgrensning var ujevn i plan, men skilte seg klart fra undergrunnen ettersom 

fyllmassen bestod av mørkt gråbrun/svart sand iblandet litt grus, enkelte stein, samt i litt 

varierende grad humus, kull og mold. Grøften var smalest, 45 cm, i sørvest og var her til 

dels vanskelig å skille fra undergrunnen. Størst bredde, 156 cm, ble påvist i sør-sørøst og 

her var grøften svært tydelig. Begge bruene besto av brungul sand iblandet litt grus 

(undergrunn), og skilte seg dermed tydelig fra grøftens øvrige, mørke fyll. 

 

 
Figur 9: Bru A1990 i plan, sett mot Ø (Cf35055_ 124). 

 

Nedgravningene A1374 og A1393 var tydelige i plan og omfattet liknende fyll som 

fotgrøften. Flere stein var i tillegg synlig i overflaten på A1393. A1374 var klart adskilt 

fra grøften, men østlig avgrensning til A1393 var ikke mulig å skille fra A1000 i plan. 

 

Fotgrøften ble undersøkt med fire tverrgående snitt, hvorav snitt C2064 og C2059 også 

omfattet henholdsvis A1374 og A1339. I tillegg ble et langsgående snitt C2055 gravd 
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over bru A1314 som avdekket stolpehull A2040. Fotgrøften og nedgravningene ble etter 

snitting fullstendig tømt, og deler av fyllet våtsåldet. 

 

 
Figur 10: Fotgrøft A1000 etter undersøkelse, sett mot NV (Cf35055_ 142). 

 

Snittene fastslo at grøftens avgrensning i profil var litt ujevn, men hovedsakelig tydelig. 

Generelt var strukturen litt dypere mot indre avgrensning, og dybden varierte mellom 4-

12 cm. Fyllet var relativt homogent. I sør-sørøst var imidlertid fyllet mørkere og iblandet 

mer kull og humus. Det var i tillegg klebrig/fuktig og iblandet nedbrutt organisk 

materiale eller mold. Dette var trolig et resultat av tidvis vannmetning og vanntilført 

organisk materiale forårsaket av terrengets naturlige helning mot sør-sørøst. Det ble ikke 

gjort gjenstandsfunn i grøften, men det ble tatt ut makroprøver fra snittene og kull er 

plukket fra disse. To prøver, (PK200038 og PK200040), er radiologisk datert til 715-965 

e.Kr. (LuS-12322) og 1020-1185 e.Kr. (LuS-12323) som henholdsvis tilsvarer 

overgangen merovingertid/vikingtid og tidlig middelalder. 

 

Bru A1413 målte 125 x 99 cm i plan, og snitt C2055 viste at den besto av et gjenstående 

parti av undergrunn som var skåret/formet i øst og vest av nedgravd grøft A1000. Øvre 

del av A1413 var litt humusblandet noe som skilte/avgrenset bruen fra tilstøtende 

undergrunn i nord og sør. I sørvestlig hjørne av bruen ble det påvist et stolpehull A2040 

som avgrensning i toppen var vanskelig å skille fra fotgrøft A1000. Stolpehullet hadde 

buede sidekanter og avrundet bunn, og var 30 cm dypt. Strukturen var fylt med gråbrun, 

litt gulbrunspettet sand og grus, iblandet litt humus som var klebrig/fuktig mot bunn. Det 

ble innsamlet en makroprøve fra stolpehullet og kull (PK200032) plukket fra denne er 

radiologisk datert til 1630-1445 f.Kr. (LuS-12326) som tilsvarer eldre bronsealder. 

 

Nedgravning A1393 var tilnærmet oval i plan og målte 92 x 76 cm. Strukturen var tydelig 

avgrenset i profil foruten mot A1000 i øst, og hadde buede sidekanter, avrundet bunn og 

var 12 cm dyp. Fyllet var homogent og liknet det som var i fotgrøften, men skilte seg ut 

ved å omfatte mye nevestor og litt større, avrundet stein, til sammen 21 liter fra hele 

strukturen. Det ble i tillegg funnet en liten, slått flint F2066 i strukturen under utgravning.  
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Figur 11: Steinen funnet i A1393, lagt tilbake i strukturens tømte nedgravning (Cf35055_ 117). 

 

Nedgravning A1374 var oval i plan og målte 79 x62 cm. Strukturen var tydelig avgrenset 

i profil, og hadde buede sidekanter, avrundet bunn og var 10 cm dyp. Fyllet var homogent 

og bestod av brungrå humusholdig sand, iblandet litt grus. Det ble funnet en, brent, 

bearbeidet flint F2068 i strukturen under utgravning. Det ble innsamlet en makroprøve fra 

nedgravningen og kull (PK200036) plukket fra denne er radiologisk datert 360-90 f.Kr. 

(LuS-12324) som tilsvarer før-romersk jernalder. 

 

5.1.2 FOTGRØFT A1450 

Fotgrøften A1450 var til dels godt synlig i plan og omfattet en halvsirkel fordelt på en 

buet grøft, og en mulig lineær rest av samme grøft nord for denne. Grøftens bue tilsier at 

strukturen opprinnelig kan ha vært sirkulær, med ytre mål som var omtrent 6 x 6 m, og 

indre mål som var drøye 5 m. Det ble imidlertid påvist en mulig rest av grøft i nord som i 

så tilfelle indikerer at gravminnets form har vært oval. A1450 skar deler av en 

nedgravning A1655 som lå midt i grøftens bue, inntil stolpehull A1634. I tillegg ble det 

påvist et stolpehull A1740 beliggende sentralt med hensyn til grøftens bue. 

 

 
Figur 12: Fotgrøft A1450 i plan, sett mot S (Cf35055_ 50). 
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Fotgrøftens avgrensning var ujevn i plan, og bredden varierte mellom 26 og 96 cm. Den 

var fylt med lys gråbrun, litt humusholdig, leirete sand, grus og småstein, iblandet enkelte 

kullflekker. Stedvis var grøften vanskelig å skille ut fra undergrunnen på grunn av fyllets 

høye grad av utvasking. Den var i tillegg vanskelig å skille fra nedgravning A1655, og til 

dels stolpehull A1634. Fyllmassen i A1450 skilte seg fa fyllmassen i den andre fotgrøften 

(A1000). Den hadde også mindre utstrekning og tilsynelatende litt annerledes form. 

Mulig rest av fotgrøft i nord anses imidlertid som svært usikker, og med bakgrunn i 

strukturens sterkt buede form er den tolket som en fotgrøft. 

 

Stolpehullet A1740 var tydelige i plan og klart avgrenset mot undergrunnen. Den hadde 

oval form 75 x 62 cm, og bestod av mørk gråbrun, litt leiret sand, iblandet humus, litt kull 

og grus. Stolpehullet plassering i forhold til fotgrøften antydet at den kunne være spor 

etter et gravgjemme. Undersøkelsen påviste imidlertid at strukturen var et buet stolpehull 

som var 19 cm dypt, og uten funn. 

 

Fotgrøften ble undersøkt med tre tverrgående snitt, samt delvis snittet i samband med 

snittene C1936, C1956 og C1964 som omfattet henholdsvis A1655 og A1634. Alle 

strukturene ble etter snitting fullstendig tømt, og deler av fotgrøftens fyll ble våtsåldet. 

 

 
Figur 13: Fotgrøft A1450 etter undersøkelse, sett mot SV(Cf35055_ 100). 

 

Undersøkelsen av fotgrøften viste at den i profil, i likhet med plan, hadde til dels ujevn 

avgrensning som stedvis var vanskelig å skille fra undergrunnen fordi fyllmassen var 

svært utvasket. Dybden varierte mellom 5 og 10 cm, og fyllet var homogent gjennom 

hele grøften. I bunn av strukturen ble det imidlertid stedvis påtruffet konsentrasjoner med 

avrundete småstein, 2 x 4 cm. Det ble ikke gjort gjenstandsfunn i grøften, men det ble tatt 

ut makroprøver fra snittene. Et flintavslag F200026 fremkom under vaskingen av 

PM1945, og kull (PK20028) fra prøven er radiologisk datert til 670-875 e.Kr. (LuS-

12325) som tilsvarer overgangen merovingertid/vikingtid. 

 

Nedgravning A1655 var tilnærmet oval i plan og målte 160 x 60 cm. I likhet med 

fotgrøften omfattet nedgravningen svært utvasket fyll som stedvis var vanskelig å 
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avgrense. Undersøkelsen viste imidlertid at det var A1450 som skar øvre del av A1655. 

Strukturen hadde buede sidekanter, avrundet bunn og var 24 cm dyp. Fyllet bestod 

hovedsakelig av gråbrun, humusholdig sand og grus, iblandet litt kullstøv, og enkelte 

stein. Østlig sidekant og bunn var avgrenset av gulbrun sand, iblandet litt humus. 

 

Stolpehullet A1634 var tilnærmet rund og målte 32 cm i diameter. Strukturen var tydelig 

og klart avgrenset i plan og profil. Undersøkelse fastslo at stolpehullet skar både fotgrøft 

A1450 og nedgravning A1655, og hadde buede sidekanter og avrundet bunn, og var 22 

cm dyp. Fyllet bestod av mørk gråbrun humusholdig sand og grus. 

 

5.2 KOKEGROPER OG ILDSTED 

Det ble påvist fem kokegroper og et ildsted under utgravningen. Disse lå spredt i 

nordvestlig del av feltet, foruten A1904 som ble påtruffet i sørøst, og var blitt snittet av 

fylkeskommunen før utgravningen tok til. Alle strukturene foruten A233 og A1904 var 

nesten helt utpløyde og bestod kun av kullag og varmepåvirket stein. (A261 tolket som 

ildsted var ikke iblandet stein). To kokegroper, A233 og A275, samt ildstedet A261 er 

radiologisk datert. 

 

A233 var tilnærmet rund i plan og målte 82 cm i diameter. Strukturen var klart avgrenset 

i plan og profil. En tynn kullrand avgrenset kokegropen, og den var fylt av gråsvart 

kullblandet sand og grus, iblandet nevestor varmepåvirket stein. Størst dybde var 18 cm. 

Kull (PK499) fra strukturen er radiologisk datert til 345-545 e.Kr. (LuS-12319) som 

tilsvarer overgangen romersk jernalder/folkevandringstid. 

 

 
Figur 14: Kokegrop A233 i profil (Cf35055_ 31). 

 

A275 var tilnærmet oval i plan og målte 120 x 50 cm. Strukturen var til dels uklart 

avgrenset i plan og profil og bestod av gråsvart, kullholdig sand og grus, iblandet litt 

humus og flere varmepåvirket stein. Størst dybde i profil var 18 cm. Kull (PK2128) fra 

strukturen er radiologisk datert til 1395-1120 f.Kr. (LuS-12321) som tilsvarer eldre 

bronsealder. 
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Figur 15: Kokegrop A275 i plan (Cf35055_ 169). 

 

A261 var rund i plan og målte 52 cm i diameter. Strukturen var klart, men ujevnt 

avgrenset. Den bestod av svært kullholdig sand og litt grov grus. Størst dybde var 14 cm. 

Kull (PK2109) fra strukturen er radiologisk datert til 545-650 e.Kr. (LuS-12320) som 

tilsvarer folkevandringstid. 

 

 
Figur 16: Ildsted A261 i profil (Cf35055_ 155). 

 

5.3 ØVRIGE STRUKTURER 

Øvrige strukturer som ble påtruffet under utgravningen omfattet stolpehull og 

nedgravninger. Disse lå relativt spredt innenfor området som ble renset. En nedgravning 

A1374 og et stolpehull A2040 som begge ble avdekket henholdsvis inntil og i fotgrøft 

A1000 er radiologisk datert (se kap.5.1.1). 

 

Det var ikke mulig å skille ut et mønster blant stolpehullenes distribusjon. Det er derfor 

usikkert hvilken funksjon stolpene kan ha innenfor utgravningsområdet. Som nevnt ble to 

stolpehull, A1634 og A2040, avdekket i samband med fotgrøftene. Undersøkelse fastslo 

at begge skar fotgrøftene som indikerer at de må være anlagt etter gravminnene. Det ble 

påtruffet et stolpehull A1740 sentralt plassert i forhold til fotgrøft A1450. Med bakgrunn 

i strukturens beliggenhet kunne den representere spor etter et gravgjemme, men nærmere 

undersøkelse påviste kun et stolpehull.   

 



Gnr. 87, Tønsberg kommune  Saksnr. 2016/5131 

 

  

 21 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

De øvrige nedgravningene som ble avdekket var generelt grunne, og var uten funn eller 

spesielle konstruksjonstrekk. Det er uvisst hva deres formål kan ha vært. 

 

5.4 FUNNMATERIALE 

Det var ingen gjenstandsfunn under utgravningen, foruten tre, små flintavslag. 

 
Fnr Cnr Anr. Gjenstand 

F2066 60676/2 Nedgravning A1393 Flintavslag 

F2068 60676/1 Nedgravning A1374 Flintavslag, brent 

F200026 60676/3 Fotgrøft A1450 Chertavslag 
Tabell 3: Oversikt over gjenstandsfunn fra utgravningen og deres kontekst. 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 6

Det foreligger til sammen 7 makroprøver og 12 kullprøver fra utgravningen. Dessverre 

ble det fremvasket svært lite materiale i makroprøvene, og de er derfor ikke prioritert 

analysert. Åtte kullprøver har gjennomgått detaljert vedartsanalyse ved Moesgård 

museum (2017), og alle er radiologisk datert ved Lund University Radiocarbon Dating 

Laboratory (2017). I tillegg foreligger en vedartbestemmelse (Bartholin 2016), samt 

radiologisk datering (Beta Analytic Inc 2016) av fotgrøft A1000 fra Vestfold 

fylkeskommunes registrering. 

 

6.1 VEDARTSANALYSE 

PKnr Anr Struktur Stk. Tresort 

499 233 

Kokegrop 20 10 stk. = 1 stamme, 1 yngre stamme og 1 stamme/gren or, 2 stamme 
og 1 stamme/gren bjørk, 1 gren selje, 1 gren selje/vier/osp, 2 

stamme/gren trolig or. 

2109 261 
Ildsted 30 10 stk. = 1 stamme/gren og 1 yngre stamme or, 1 yngre 

stamme/gren, 2 stamme og 1 stamme/gren eik og 4 gren hegg/lind. 

2128 275 
Kokegrop 12 10 stk. = 2 yngre stamme bjørk, 3 stamme or, 1 stamme/gren 

selje/vier/osp og 1 stamme, 1 gren og 2 stamme/gren ubestemt. 

200028 1450 

Fotgrøft 10 10 stk. = 1 stamme/gren or, 1 stamme/gren bjørk, 1 gren og 1 kvist 
furu, 1 gren eik, 1 gren hassel, 2 stamme/gren trolig bjørk, 1 

stamme/gren ubestemt løvtre og 1 bit bark. 

200032 2040 

Stolpehull 12 10 stk. = 1 stamme og 2 yngre stamme or, 1 stamme/gren eik, 1 gren 
or/hassel, 2 stamme og 2 stamme/gren trolig or, og 1 stamme/gren 

ubestemt løvtre. 

200036 1374 
Nedgr. 5 5 stk. = 1 gren or, 1 stamme/gren or/hassel, 1 gren trolig or og 2 

gren trolig or/hassel. 

200038 1000 
Fotgrøft 20 10 stk. = 4 eldre gren hassel, 1 yngre gren og 4 kvist furu og 1 

stamme osp. 

200040 1000 
Fotgrøft 50 10 stk. = 1 yngre stamme/eldre gren, 2 eldre gren og 4 yngre gren 

hassel, 2 gren furu og 1 ubestemt gren løvtre. 
VFK 1000 Fotgrøft  10 stk. = 9 gren einer og 1 gren hassel. 
Tabell 4: Oversikt over vedartsbestemte prøver. 
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6.2 RADIOLOGISK DATERING 

Pnr. Anr. Lund Lab.nr Datert materiale Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 2σ 
(OxCal.) 

499 233 LuS-12319 Or 1620±40 345-545 e.Kr. 

2109 261 LuS-12320 Or 1460±35 545-650 e.Kr. 

2128 275 LuS-12321 Osp 3010±40 1395-1120 f.Kr. 

200028 1450 LuS-12322 Bjørk 1250±35 670-875 e.Kr. 

200032 2040 LuS-12323 Trolig or 3265±40 1630-1445 f.Kr. 

200036 1374 LuS-12324 Or 2155±35 360-90 f.Kr. 

200038 1000 LuS-12325 Hassel 1190±35 715-965 e.Kr. 

200040 1000 LuS-12326 Hassel 930±35 1020-1185 e.Kr. 

VFK 1000 Beta-437177 Hassel 800±30 1190-1275 e.Kr. 

Tabell 5: Oversikt over daterte prøver. 

 

Dateringsresultatene fra utgravningen fordeler seg innenfor et svært langt tidsspenn 1630 

f.Kr. - 1185 e. Kr. som tilsvarer eldre bronsealder – middelalder. Det er svært lite 

overlapp mellom dateringene og deres frekvens viser lite eller ingen grupperinger som 

kunne representere noen fase med intens aktivitet på feltet. I stedet er dateringene fordelt 

relativ spredt, og også til dels ujevnt, spesielt innenfor spennet eldre bronsealder-før-

romersk jernalder. Dette kan indikere at aktiviteten innenfor utgravningsområdet i denne 

fasen var sporadisk og forbigående. Imidlertid er det funnet spor etter aktivitet i disse 

periodene andre steder langs Basberg-ryggen (se f.eks. Årskog og Skogsfjord 2009). 

 

 
Figur 17: Radiologiske dateringer fra utgravningen fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal 

(Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.3.2 Bronk Ramsey (2017): r5 IntCal13). 
 

De fleste dateringene faller innenfor perioden fra overgangen romersk 

jernalder/folkevandringstid til vikingtid. Tendensen er fortsatt lite overlapp mellom de 

enkelte dateringene, men de er hovedsakelig påfølgende, noe som indikerer kontinuerlig, 

og sannsynlig økende aktivitet i området, riktignok med fortsatt lav intensitet innenfor 
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tiltaksområdet. Imidlertid er det 160 år overlapp mellom dateringene fra fotgrøft A1450 

og PK200038 fra fotgrøft A1000, noe som tilsier at disse anleggene kan ha blitt anlagt 

samtidig eller nært i tid. Endelig er det to dateringer til tidlig og høy-middelalder. Begge 

dateringene er fra fotgrøften A1000. Slike fotgrøfter kan ha stått åpne i lang tid etter 

anleggelsen av haugen (se neste avsnitt for diskusjon). Disse dateringene viser derfor 

trolig til kontinuerlig aktivitet i området etter jernalderen. 

 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 7

Under fylkeskommunens forundersøkelse var det blitt registrert en lokalitet bestående av 

stolpehull, kokegroper, rektangulære/ovale nedgravninger, samt gravminner som omfattet 

deler av to fotgrøfter og mulig bunn av gravrøys. Sentralt i prosjektplanens 

problemstilling var å avkrefte/bekrefte de ulike tolkningene med vekt på anlegg tolket 

som mulige gravminner, og i tillegg undersøke mulige kontekstuelle og kronologiske 

forhold mellom eventuelle gravminner, og øvrige anlegg i tiltaksområdet. 

 

Undersøkelsen avdekket to fotgrøfter i sin helhet som registrering hadde delvis påvist. 

Strukturen tolket som mulig bunn av gravrøys ble avskrevet som moderne med bakgrunn 

i funn av glass, tegl og porselen, samt en dreneringsgrøft under røysen. Alle mulige 

forhistoriske strukturer påvist under utgravningen ble undersøkt, og hele 58 % ble 

avskrevet som moderne og/eller av naturlig opphav. 

 

Strukturene lå relativt spredt innenfor traseen i nord, men til dels konsentrert rundt/ved 

fotgrøftene i sør. Med bakgrunn i beliggenhet var det enkelte strukturer som kunne være 

knyttet til fotgrøftene. Flere av strukturene, samt fotgrøftene, ble fullstendig tømt, og 

massene delvis våtsåldet, men det ble ikke påtruffet gravgjemme(r). Radiologiske 

dateringer har i tillegg vist at fotgrøftene og øvrige strukturer på feltet ikke har vært 

samtidige. Derimot er det samtidighet mellom to av dateringene fra fotgrøftene til 

overgangen merovingertid/vikingtid. I tillegg foreligger to dateringer til middelalder fra 

fotgrøft A1000. 

 

Fotgrøfter er grøfter som er anlagt rundt foten av gravhauger som en ytre markering. De 

bidrar til en visuell illusjon av at haugen er større enn den egentlig er. De utgravde 

jordmassene fra grøftene er trolig blitt lagt i midten for å danne deler av haugfyllet. 

Målene til fotgrøftene på Undeberg indikerer at gravhaugene har hatt en diameter på 

omtrent 7 og 5 meter, (henholdsvis A1000 og A1450). Nord og sør i fotgrøft A1000 var 

det etterlatt to områder som ikke var gravd ut, men som dannet bruer inn til gravhaugen. 

Dette er et fenomen som er godt kjent fra blant annet de monumentale haugene på Borre 

noen kilometer lenger nord, men da i en større skala. Det er uklart hvilken funksjon disse 

bruene har hatt. 

 

I noen tilfeller har fotgrøfter blitt antent i forbindelse med gravritualet og det er 

eksempler på gravlegging i strukturene. Det var imidlertid ingen spor etter en slik 

aktivitet i grøftene påvist på Undeberg. Sannsynligvis, som i de fleste kjente tilfellene av 

fotgrøfter, har A1000 og A1450 antakelig stått åpne for vær og vind. Generelt er derfor 

fotgrøfter ofte preget av både naturlige og kulturelle avsetninger slik som påvist i sør-
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sørøstlig del av A1000. Når hauger ble fjernet, for eksempel i forbindelse med dyrking, 

har haugmassen ofte blitt spredt utover slik at fotgrøften ble fylt opp og planert.  

 

Når det gjelder fotgrøft A1000 er tidsspennet på dateringene relativt stort, men ikke 

uvanlig for fotgrøfter som har ligget åpne og akkumulert kull og annet materiale gjennom 

lengre tid. C14-datering av kull fra fotgrøfter er stort sett antatt å gjenspeile tidsrommet 

for gjenfylling av grøftene og gir dermed ofte en yngre datering enn gravskikken skulle 

tilsi (Gjerpe 2005:16). Det er derfor trolig at dateringene fra fotgrøftene representerer en 

øvre grense for når gravminnet kan ha vært anlagt, det vil si sannsynligvis overgangen 

merovingertid/vikingtid eller litt før. Med bakgrunn i spennet i dateringene er det i tillegg 

sannsynlig at fotgrøft A1450 ble anlagt først.  

 

Dateringene av fotgrøftene faller innenfor et tidsspenn som er rikt representert på 

Basberg. Det er imidlertid svært få gravminner i området som er radiologisk datert, og 

som sådan bidrar grøftene på Undeberg til en nyansering av kunnskapen omkring 

aktivitetene på gravfeltet(ene) i området. Det foreligger to dateringer til middelalder fra 

fotgrøften A1000, men det er lite sannsynlig at disse viser til anleggelsen av gravminnet. 

Gravlegging i haug (hauglegging) er en kjent, men ujevnt forekommende praksis i 

tidsspennet bronsealder-yngre jernalder, og praksisen opphører hovedsakelig innen 

utgangen av vikingtid (1050 e.Kr.). Kullet fra middelalderen som er innsamlet fra A1000 

er derfor trolig tilkommet gjennom naturlige prosesser fra nærområdet, og viser til 

aktivitet lenge etter at gravminnet ble anlagt.  

 

Dateringene fra utgravningen viser til aktivitet innenfor et svært langt tidsspenn som 

strekker seg fra eldre bronsealder til høymiddelalderen. Til tross for undersøkelsens 

begrensete omfang, gjenspeiler aktiviteten på feltet den store tidsdybden til de kjente 

kulturminnene i det omkringliggende landskapet. De fåtallige strukturene indikerer 

imidlertid at aktiviteten kan ha vært forbigående og sporadisk innenfor tiltaksområdet, 

foruten i perioden med anleggelsen av gravhaugene. Flere strukturerer lå imidlertid i 

kanten av utgravningsfeltet, noe om tyder på at de utgjør deler av større 

aktivitetsområder. Som sådan avdekket undersøkelsen kun et lite vindu inn i områdets 

omfattende historie.  

 

 SAMMENDRAG 8

I forbindelse med anleggelsen av VA-anlegg gjennom parsellen «Basberg syd», i 

Tønsberg kommune, utførte KHM en utgravning av to fotgrøfter, samt ulike 

aktivitetsspor i perioden 26.09-07.10.2016. Det aktuelle tiltaksområdet strakk seg fra 

vestsiden av Basbergveien og inn mot gården Unneberg omtrent 1,5 km sørøst for Slagen 

kirke og 3,3 km nordøst for Tønsberg sentrum.  

 

Utgravningsområdet omfattet deler av en vann- og avløpstraseé som flateavdekket areal 

målte 832 m². Det ble til sammen påvist 24 strukturer, hvorav to fotgrøfter, ti stolpehull, 

fem kokegroper, seks nedgravninger og et ildsted. En av fotgrøftene omfattet to, 

motstående bruer. Radiologiske dateringer angir en antatt yngste datering av 

gravminnenes anleggelse til overgangen merovingertid/vikingtid eller litt før. Øvrige 
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dateringer av ulike strukturer på påtruffet på lokaliteten viser til et langt tidsspenn som 

strekker seg fra eldre bronsealder fram til høymiddelalderen. 
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 VEDLEGG 10

10.1 STRUKTURLISTE 

Anr Struktur Bredde Lengde Form flate Undersøkt Dybde Beskrivelse 

233 Kokegrop 82 82 Rund Ja 18 (Registrert som Id219011-11). Strukturen var klart avgrenset i plan og profil, samt godt 
synlig mot undergrunnen. Tynn kullrand avgrenset kokegropen i profil. Den var fylt av 
gråsvart kullblandet sand og grus, iblandet nevestor varmepåvirket stein. PK499 ble 

tatt fra kullrand i profil. 

248 Kokegrop 50 50 Ujevn Ja 16 (Registrert som Id219011-12). Bunn/rest av kokegrop. Ujevnt avgrenset både i plan og 
profil. Ingen tydelig kullrand, men fyllet bestod av gråsvart kullblandet sand og grus, 

iblandet enkelt nevestore varmepåvirkete stein. PK2139 ble tatt fra profil. 

261 Ildsted 52 52 Rund Ja 14 Avdekket inntil NØ-sjaktkant. Klart avgrenset i plan, ujevn i profil, men tydelig mot 
undergrunn. Gråsvart, svært kullholdig, sand og litt grov grus. PK2109 tatt fra profil. 

275 Kokegrop 50 120 Oval Ja 18 (Registrert som Id219011-8). Ujevn og til dels uklart avgrenset i plan og profil, grunnet 
pløying. Ingen kullrand, men fylt med gråsvart, kullholdig sand og litt grus, samt 

humus, iblandet relativt mye stein. PK2128 ble tatt fra profil. 

291 Kokegrop 32 40 Ujevn Ja 12 (Registrert som Id219011-9). Bunn/rest kokegrop. Relativt klart avgrenset i plan og 
profil. Fylt med gråsvart, kullblandet sand og litt grus, iblandet enkelte nevestore 

varmepåvirket stein. 

301 Avskrevet - - - Ja  (Registrert som Id219011-17). 

316 Avskrevet - - - Ja  - 

327 Avskrevet - - - Ja  (Registrert som Id219011-16). 

340 Avskrevet - - - Ja  - 

355 Avskrevet - - - Ja  - 

370 Avskrevet - - - Ja  - 

392 Avskrevet - - - Ja  - 

404 Avskrevet - - - Ja  - 
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Anr Struktur Bredde Lengde Form flate Undersøkt Dybde Beskrivelse 

418 Avskrevet - - - Ja  - 

431 Avskrevet    Ja   

450 Nedgravni
ng 

125 200 rektangulær Ja 12 (Registrert som Id219011-6). Klart avgrenset i plan og profil. Mye stein synlig i SV i 
plan som også var godt synlig i profil. Nedgravningen var fylt med gråbrun, 

humusholdig sand og grus, samt nevestore stein. 

483 Avskrevet - - - Ja - - 

502 Nedgravni
ng 

40 180 Oval Ja 16 Skåret i toppen av plogspor, men klart avgrenset mot undergrunnen både i plan og 
profil. Fylt med mørk gråbrun humusholdig sand, grov grus og enkelte nevestor stein. 

531 Avskrevet - - - Ja - - 

565 Avskrevet - - - Ja - - 

584 Avskrevet - - - Ja - - 

599 Stolpehull - - - Ja  Klart avgrenset, men ujevn i plan. Lå mellom moderne dreneringsgrøft i S og feltkant i 
NØ. Klart avgrenset i profil. Fyllet bestod av mørk gråbrun, humusholdig sand og grus. 

619 Avskrevet - - - Ja - - 

631 Avskrevet - - - Ja - - 

644 Avskrevet - - - Ja - - 

678 Avskrevet - - - Ja - (Registrert som Id219011-3). 

806 Avskrevet - - - Ja - (Registrert som Id219011-15). 

839 Avskrevet - - - Ja - - 

856 Avskrevet - - - Ja - - 

866 Stolpehull 45 50 Oval Ja 16 Klart avgrenset i plan og profil, omfattet både stolpeavtrykk og nedgravning. 
Stolpeavtrykk fylt med mørk gråbrun, humusholdig sand, iblandet litt grus. 

Nedgravning bestod av alternerende sjikt med gulbrun og gråbrun sand, iblandet litt 
grus, samt varierende innhold humus. 

877 Stolpehull 18 28 Oval Ja 9 Klart avgrenset i plan og profil. Fylt med brungrå sand, grus og humus. 

886 Avskrevet - - - Ja - - 
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Anr Struktur Bredde Lengde Form flate Undersøkt Dybde Beskrivelse 

897 Avskrevet - - - Ja - - 

906 Avskrevet - - - Ja - - 

918 Avskrevet - - - Ja - (Registrert som Id219011-5). 

945 Avskrevet - - - Ja - - 

955 Stolpehull 17 23 Oval Ja 10 Klart avgrenset i plan og profil. Fylt med lys gråbrun sand, blandet med litt grus og 
humus. 

1000 Fotgrøft 156  Rund Ja 14 (Registrert som Id219011-1). Sirkulær fotgrøft 9,20 x 9,30 m (målt fra ytre 
avgrensning). Hovedsakelig klar og tydelig, men til dels ujevn avgrensning i plan. Var 

utydelig og vanskelig å skille ut fra undergrunnen SV, og bredest, (156 cm), svært mørk 
og kullblandet i S-SØ. To tydelige bruer, en i N A1413 og en i S A1990. Undersøkt med 
fire tverrgående snitt, C2059, C2064, C2070 og C2088. I tillegg til et langsgående snitt 
C2055 over bru A1314. Grøften ble fullstendig tømt, og deler av fyllet ble våtsåldet. 

Grøften var litt ujevn, men klart avgrenset i profilene. Dybden i snittene varierte 
mellom 4-12 cm, og grøften var generelt litt dypere mot indre avgrensning. Fyllet var 

relativt homogent gjennom hele og bestod av litt varierende mørk gråbrun 
humusholdig sand, iblandet litt grus og kull. I S-SØ var imidlertid fyllet gråsvart, og mer 

kull og humusblandet, samt trolig også blandet med nedbrutt organisk masse. Fyllet 
var klebrig/fuktig og fremstod som vannpåvirket, mulig utsatt for vannmetning p.g.a 

terrengets naturlige helning i denne retning. Det ble tatt ut makroprøver fra snittene. 
Det ble ikke gjort funn. 

1305 Avskrevet - - - Ja - - 

1331 Avskrevet - - - Ja - - 

1345 Avskrevet - - - Ja - - 

1359 Avskrevet - - - Ja - - 

1374 Nedgravni
ng 

62 79 Oval Ja 10 (Registrert som Id219011-14). Avdekket inntil indre avgrensning av fotgrøft A1000 i 
NØ. Klart avgrenset i plan og profil. Fylt med mørk brungrå humusholdig sand og litt 
grus og stein. Flint F2068 funnet i nedgravningen. Strukturen ble fullstendig tømt. 
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Anr Struktur Bredde Lengde Form flate Undersøkt Dybde Beskrivelse 

1393 Nedgravni
ng 

76 92 Ujevn Ja 12 (Registrert som Id219011-13). Kunne ikke avgrenses mot fotgrøft A1000 i plan og 
profil mot Ø. Øvrige deler var klart avgrenset mot undergrunn. Fylt med mye nevestor 
og litt større, avrundet stein 21 L. Øvrig fyll var mørk gråbrun, humusholdig sand, litt 

grus og kull. Flint F2066 ble funnet under utgravning. Hele strukturen ble tømt. 

1413 «Bru» 99 125 rektangulær Ja  "Bru" N i fotgrøft A1000. Klart avgrenset mot fotgrøft A1000 i Ø og V, i plan og profil. 
Lysere avgrensning, men fortsatt synlig mot undergrunn i plan. Skåret av stolpehull 
A2040 i V, samt fotgrøft A1000 i Ø. Omfattet gulbrun undergrunn sand og grus. Litt 

mørkere i toppen av nedtråkket humus, organisk masse og kull. 

1436 Stolpehull 26 29  Ja 21 Klart avgrenset i plan og profil. Fylt med lys gråbrun sand, blandet med litt grus og 
humus. 

1450 Fotgrøft 96   Ja 10 (Registrert som Id219011-2). Til dels utydelig og ujevn fotgrøft som omfattet en 
halvsirkel. Grøftens bredde varierte mellom 26-96 cm. Grøften ble undersøkt med tre, 

tverrgående snitt, C1932, C1958 og C1968, samt ble delvis snittet i samband med 
snittene C1936, C1956 og C1964 som omfattet henholdsvis A1655 og A1634. Fyllet i 

fotgrøften ble fullstendig tømt, og deler ble våtsåldet. Undersøkelsen viste at grøften 
var relativt grunn 5-10 cm og hadde svært homogent og utvasket fyll som bestod av 

mye avrundet småstein (2x4 cm) spesielt mot bunn. Steinen var blandet med lys 
gråbrun, litt humusholdig, leiret sand og grus, iblandet enkelte kullflekker. Fyllet ble 
såldet til å begynne med, men da det ikke produserte funn ble dette avsluttet. Det 

fremkom imidlertid et flintfunn F200026 under vaskingen av makroprøve. 

1634 Stolpehull 32 32 rund Ja 22 Klart avgrenset i plan og profil. Fylt med mørk gråbrun humusholdig sand og litt grus. 

1655 Nedgravni
ng 

60 160 oval Ja 24 Til dels uklart avgrenset i plan på grunn av fotgrøft A1450 som skar strukturen delvis i 
SV i plan. Stedvis lys og litt uklart avgrenset i profil. Omfattet to fyll. Hovedfyll var 

gråbrun, humusholdig sand og grus, iblandet litt kullstøv, og enkelte stein. Gulbrun 
sand, iblandet litt humus avgrenset strukturen i bunn og østlig sidekant. 

1706 Avskrevet - - - Ja - - 

1715 Avskrevet - - - Ja - - 

1726 Avskrevet - - - Ja - - 
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Anr Struktur Bredde Lengde Form flate Undersøkt Dybde Beskrivelse 

1740 Stolpehull 62 75 oval Ja 19 Klart avgrenset i plan og profil. Mørk gråbrun litt leirete sand, iblandet humus, litt kull, 
grus og enkelte stein. Et lysere sjikt synlig i V profil bestående av gulbrun leirete sand. 

1763 Avskrevet - - - Ja - - 

1788 Stolpehull 25 26 rund Ja 18 Klart avgrenset i plan og profil. Fylt med lys gråbrun litt leirete sand, iblandet litt 
humus og grus. 

1801 Avskrevet - - - Ja - (Registrert som Id219011-7). 

1849 Stolpehull 43 43 rund Ja 10 Skåret i Ø av moderne dreneringsgrøft. Fylt med mørk gråbrun sand og grus, iblandet 
humus og enkelte stein. 

1863 Nedgravni
ng 

116 116 rund Ja 18 Klart avgrenset i plan og profil. Gjennomskåret av moderne dreneringsgrøft i midten. 
Fylt med mørk gråbrun humusholdig sand og grus, samt enkelte stein. 

1888 Avskrevet - - - Ja - - 

1904 Kokegrop    Ja  Snittet av Vestfold fylkeskommune under registrering (Registrert som Id219011-4). 

1990 «Bru» 105 137 rektangulær No  "Bru" i S fotgrøft A1000. Ikke snittet. Klart avgrenset mot Ø og V i plan. Ikke like godt 
synlig som bru A1413 i N fordi den var litt mørkere i toppen. 

2040 Stolpehull    Ja 30 Ikke synlig i plan, men ble påtruffet under undersøkelsen av bruen A1413 i fotgrøft 
A1000. Stolpehullet ble avdekket i SV-hjørne av bruen, og skar denne. Det var 

vanskelig å skille ut avgrensningen mot fotgrøft. Stolpehullet var fylt med gråbrun, litt 
gulbrunspettet sand og grus, iblandet litt humus. Klebrig/fuktig mot bunn. PM tatt fra 

profil. 

 

  



10.2 TILVEKSTTEKST, C60676 

C60676/1-4 
Gravfunn fra merovingertid/vikingtid og boplassfunn fra eldre 

bronsealder/jernalder/middelalder fra BASBERG SYD, av UNDEBERG (87/6), 

TØNSBERG K., VESTFOLD.  

Funnomstendighet: I forbindelse med anleggelsen av VA-anlegg gjennom parsellen 

«Basberg syd», i Tønsberg kommune, utførte KHM en utgravning av to fotgrøfter, samt 

ulike aktivitetsspor i perioden 26.09-07.10.2016. Det aktuelle tiltaksområdet omfattet 

deler av en vann- og avløpstraseé som strakte seg fra vestsiden av Basbergveien og inn 

mot gården Undeberg. Vestfold fylkeskommune registrerte området mars 2016 (Askjem 

2016). Flateavdekket areal målte 832 m², og det ble til sammen påvist 24 strukturer, 

hvorav to fotgrøfter, ti stolpehull, fem kokegroper, seks nedgravninger og et ildsted. En 

av fotgrøftene omfattet to, motstående bruer. Åtte kullprøver fra utgravningen har 

gjennomgått detaljert vedartsanalyse ved Moesgård museum (2017), samt radiologisk 

datering ved Lund University Radiocarbon Dating Laboratory (2017). Analyseresultater 

foreligger i utgravningsrapport (Sæther 2017), og restmateriale er returnert til museet. 

 

1) Avslag av flint, brent. Stl: 0,8 cm, stb: 0,6 cm. Vekt: 0,1 g. Fra nedgravning A1374. 

2) Avslag av flint med cortex. Stl: 0,9 cm, stb: 0,5 cm. Vekt: 0,3 g. Fra nedgravning 

A1393. 

3) Avslag av chert. Stl: 1,5 cm, stb: 1,3 cm. Vekt: 0,7 g. Fra fotgrøft A1450. 

4) 12 prøver, kull, hvorav 8 er detaljert vedartsbestemt og radiologisk datert: 

PK499 fra kokegrop A233: 10 stk. vedartbestemt til 1 stamme, 1 yngre stamme og 1 

stamme/gren or, 2 stamme og 1 stamme/gren bjørk, 1 gren selje, 1 gren selje/vier/osp, 2 

stamme/gren trolig or. 1,1 g or er radiologisk datert: 1620±40 BP, 345-545 e.Kr. (LuS-

12319).  

PK2109 fra ildsted A261: 10 stk. vedartbestemt til 1 stamme/gren og 1 yngre stamme or, 

1 yngre stamme/gren, 2 stamme og 1 stamme/gren eik og 4 gren hegg/lind. 1,3 g or er 

radiologisk datert: 1460±35 BP, 545-650 e.Kr. (LuS-12320).  

PK2128 fra kokegrop A275: 10 stk. vedartbestemt til 2 yngre stamme bjørk, 3 stamme or, 

1 stamme/gren selje/vier/osp og 1 stamme, 1 gren og 2 stamme/gren ubestemt. 1,2 g or er 

radiologisk datert: 3010±40 BP, 1395-1120 f.Kr. (LuS-12321).  

PK200028 fra fotgrøft A1450: 10 stk. vedartbestemt til 1 stamme/gren or, 1 stamme/gren 

bjørk, 1 gren og 1 kvist furu, 1 gren eik, 1 gren hassel, 2 stamme/gren trolig bjørk, 1 

stamme/gren ubestemt løvtre og 1 bit bark. 1,3 g bjørk er radiologisk datert: 1250±35 BP, 

670-875 e.Kr. (LuS-12325).  

PK200032 fra stolpehull A2040: 10 stk. vedartbestemt til 1 stamme og 2 yngre stamme 

or, 1 stamme/gren eik, 1 gren or/hassel, 2 stamme og 2 stamme/gren trolig or, og 1 

stamme/gren ubestemt løvtre. 1,3 g or er radiologisk datert: 3265±40 BP, 1630-1445 

e.Kr. (LuS-12326).  

PK200036 fra nedgravning A1374: 5 stk. vedartbestemt til 1 gren or, 1 stamme/gren 

or/hassel, 1 gren trolig or og 2 gren trolig or/hassel. 1,2 g or er radiologisk datert: 

2155±35 BP, 360-90 f.Kr. (LuS-12324).  

PK200038 fra fotgrøft A1000: 10 stk. vedartbestemt til 4 eldre gren hassel, 1 yngre gren 

og 4 kvist furu og 1 stamme osp. 1,2 g hassel er radiologisk datert: 1190±35 BP, 715-965 

e.Kr. (LuS-12322).  

PK200040 fra fotgrøft A1000: 10 stk. vedartbestemt til 1 yngre stamme/eldre gren, 2 

eldre gren og 4 yngre gren hassel, 2 gren furu og 1 ubestemt gren løvtre. 1,5 g hassel er 

radiologisk datert: 930±35 BP, 1020-1185 e.Kr. (LuS-12323).  
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Orienteringsoppgave: Vann- og avløpstraseé orientert NV-SØ, som avgrensning lå 

langsmed tunet til Unneberg gård i NV, og SØ-lig ende inntil Basbergveien  

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6573413, Ø: 582873.  

Litteratur: Sæther, Kathryn E., 2017: Rapport arkeologisk utgravning. Forgrøfter og 

aktivitetsspor. Unneberg 87/6, Tønsberg kommune, Vestfold fylke. KHMs arkiv. 

Askjem, Julie Karina Øhre, 2016: Rapport arkeologisk registrering. Spredt avløp 

Basberg syd 2016, delrapport 1. Vestfold fylkeskommune. 

  



10.3 PRØVER 

10.3.1 KULLPRØVER, C60676/4 

PKnr. Anr 
Lund 
labnr. 

Struktur Kontekst 
Vekt, 
gram 

Tresort 
Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 

2(OxCal.) 

499 233 LuS-12319 

Kokegrop 

Kullag bunn 0,2 

10 stk. = 1 stamme, 1 yngre stamme og 1 
stamme/gren or, 2 stamme og 1 stamme/gren 

bjørk, 1 gren selje, 1 gren selje/vier/osp, 2 
stamme/gren trolig or. Or datert. 

1620±40 345-545 e.Kr. 

2090 1000 - Fotgrøft Under utg. 0,1 - - - 

2109 261 

LuS-12320 Ildsted 
Kullag 0,5 

10 stk. = 1 stamme/gren og 1 yngre stamme or, 
1 yngre stamme/gren, 2 stamme og 1 

stamme/gren eik og 4 gren hegg/lind. Or datert. 1460±35 

545-650 e.Kr. 

2128 275 

LuS-12321 Kokegrop 
Kullag 0,9 

10 stk. = 2 yngre stamme bjørk, 3 stamme or, 1 
stamme/gren selje/vier/osp og 1 stamme, 1 

gren og 2 stamme/gren ubestemt. Osp datert. 3010±40 

1395-1120 f.Kr. 

2139 248 - Kokegrop Kullag 0,7 - - - 

200028 

1450 

LuS-12325 

Fotgrøft 

Fra PM1945 0,1 

10 stk. = 1 stamme/gren or, 1 stamme/gren 
bjørk, 1 gren og 1 kvist furu, 1 gren eik, 1 gren 

hassel, 2 stamme/gren trolig bjørk, 1 
stamme/gren ubestemt løvtre og 1 bit bark. 

Bjørk datert. 1250±35 

670-875 e.Kr. 

200030 1450 - Fotgrøft Fra PM1972 0,01 - - - 

200032 

2040 

LuS-12326 

Stolpehull Fra PM2063 

0,1 

10 stk. = 1 stamme og 2 yngre stamme or, 1 
stamme/gren eik, 1 gren or/hassel, 2 stamme 
og 2 stamme/gren trolig or, og 1 stamme/gren 

ubestemt løvtre. Trolig or datert. 3265±40 

1630-1445 f.Kr. 

200034 1000 - Fotgrøft Fra PM2067 0,1 - - - 

200036 

1374 
LuS-12324 

Nedgravning Fra PM2069 
0,1 

5 stk. = 1 gren or, 1 stamme/gren or/hassel, 1 
gren trolig or og 2 gren trolig or/hassel. Or 

datert.  2155±35 

360-90 f.Kr. 
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PKnr. Anr 
Lund 
labnr. 

Struktur Kontekst 
Vekt, 
gram 

Tresort 
Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 

2(OxCal.) 

200038 
1000 

LuS-12322 
Fotgrøft Fra PM2078, 

tatt i C2070 
0,2 

10 stk. = 4 eldre gren hassel, 1 yngre gren og 4 
kvist furu og 1 stamme osp. Hassel datert. 1190±35 

715-965 e.Kr. 

200040 

1000 
LuS-12323 

Fotgrøft Fra PM2079 
1 

10 stk. = 1 yngre stamme/eldre gren, 2 eldre 
gren og 4 yngre gren hassel, 2 gren furu og 1 

ubestemt gren løvtre. Hassel datert. 930±35 

1020-1185 e.Kr. 

 

 

10.3.2 MAKROFOSSILPRØVER 

Anr PMnr Strukturtype Funnomstendighet Volum, L Resultat Tilstand 

1450 1945 Fotgrøft Fra C1932 1,2 Flintavslag, mer eller mindre tom Kassert 

1450 1972 Fotgrøft Fra C1968 1,4 Mer eller mindre tom Kassert 

2040 2063 Stolpehull Tatt under utgravning 1,2 Mer eller mindre tom Kassert 

1000 2067 Fotgrøft Fra C2059 1,4 Mer eller mindre tom Kassert 

1374 2069 Nedgravning Tatt under utgravning 0,6 Mer eller mindre tom Kassert 

1000 2078 Fotgrøft Fra C2070 1,3 Litt Kassert 

1000 2079 Fotgrøft Tatt under tømming 1,2 Noe Kassert 

  



10.4 TEGNINGER 

10.4.1 PROFILER FREMGRAVD I FOTGRØFT A1000 

 
Naturvitenskapelige prøver ble innsamlet fra utgravd halvdel og er derfor ikke avmerket på tegning. 
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10.4.2 PROFILER FREMGRAVD I FOTGRØFT A1450 

 
Naturvitenskapelige prøver ble innsamlet fra utgravd halvdel og er derfor ikke avmerket på tegning. 
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10.4.3 PROFILENE I RADIOLOGISK DATERTE KOKEGROPER OG ILDSTED 
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10.5 FOTOLISTE, CF35055 

Fotonr. Motiv Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf35055_001.JPG Oversiktsbilde av feltet etter at duk har blitt fjernet. NV Sæther, Kathryn E. 26.09.2016 

Cf35055_003.JPG Arbeidsbilde av Terje og Jo Simon som fjerner mose fra 
feltet. 

SØ Sæther, Kathryn E. 26.09.2016 

Cf35055_005.JPG Oversiktsbilde av feltet etter at duk har blitt fjernet. SØ Sæther, Kathryn E. 26.09.2016 

Cf35055_007.JPG Arbeidsbilde med maskin og Jo Simon som krafser. SSØ Sæther, Kathryn E. 27.09.2016 

Cf35055_008.JPG Oversiktsbilde av renset og utvidet felt. NV Sæther, Kathryn E. 27.09.2016 

Cf35055_010.JPG Oversiktsbilde av renset og utvidet felt. SØ Sæther, Kathryn E. 27.09.2016 

Cf35055_013.JPG Oversiktsbilde i plan av moderne røys A678. SV Sæther, Kathryn E. 27.09.2016 

Cf35055_015.JPG Oversiktsbilde i plan av moderne røys A678. SV Sæther, Kathryn E. 27.09.2016 

Cf35055_018.JPG Profil mulig nedgravning A502. NV Stokke, Jo-Simon Frøshaug 28.09.2016 

Cf35055_021.JPG Plan stolpehull A599. NØ Stokke, Jo-Simon Frøshaug 28.09.2016 

Cf35055_022.JPG Oversiktsbilde av fotgrøft A1000. NV Sæther, Kathryn E. 28.09.2016 

Cf35055_024.JPG Oversiktsbilde av fotgrøft A1000. NV Sæther, Kathryn E. 28.09.2016 

Cf35055_025.JPG Oversiktsbilde av fotgrøft A1000 og A1450. NV Sæther, Kathryn E. 28.09.2016 

Cf35055_028.JPG Plan kokegrop A233. SSV Enerstvedt, Terje 28.09.2016 

Cf35055_029.JPG Plan kokegrop A248. NNØ Enerstvedt, Terje 28.09.2016 

Cf35055_031.JPG Profil kokegrop A233. SSV Enerstvedt, Terje 28.09.2016 

Cf35055_034.JPG Plan mulig nedgravning A502 NV Stokke, Jo-Simon Frøshaug 28.09.2016 

Cf35055_038.JPG Plan nedgravning A450. SV Sæther, Kathryn E. 29.09.2016 

Cf35055_040.JPG Oversiktsbilde av undersøkt moderne røys A678. SV Sæther, Kathryn E. 29.09.2016 

Cf35055_041.JPG Profiler i undersøkt avskrevet røys A678. SØ Sæther, Kathryn E. 29.09.2016 

Cf35055_044.JPG Profiler i undersøkt moderne røys A678. NV Sæther, Kathryn E. 29.09.2016 

Cf35055_048.JPG Oversiktsbilde av undersøkt moderne røys A678. NV Sæther, Kathryn E. 29.09.2016 

Cf35055_049.JPG Profil stolpehull A599. NØ Stokke, Jo-Simon Frøshaug 29.09.2016 

Cf35055_050.JPG Oversiktsbilde av fotgrøft A1450. S Sæther, Kathryn E. 29.09.2016 

Cf35055_052.JPG Oversiktsbilde av fotgrøft A1000 og A1450. S Sæther, Kathryn E. 29.09.2016 

Cf35055_053.JPG Oversiktsbilde av fotgrøft A1450. V Sæther, Kathryn E. 29.09.2016 

Cf35055_055.JPG Oversiktsbilde av fotgrøft A1000. SV Sæther, Kathryn E. 29.09.2016 

Cf35055_056.JPG Oversiktsbilde av fotgrøft A1000. NNV Sæther, Kathryn E. 29.09.2016 

Cf35055_063.JPG Plan nedgravning A450, samt avskrevet A431, A483 og 
A531. 

SV Sæther, Kathryn E. 29.09.2016 

Cf35055_065.JPG Delvis utgravd nedgravning A1655, under fotgrøft 
A1450. 

N Enerstvedt, Terje 30.09.2016 

Cf35055_068.JPG Profil C1932 i fotgrøft A1450. NV Stokke, Jo-Simon Frøshaug 30.09.2016 

Cf35055_070.JPG Plan stolpehull A866. V Sæther, Kathryn E. 30.09.2016 

Cf35055_071.JPG Profil C1934 i fotgrøft A1450. SØ Stokke, Jo-Simon Frøshaug 30.09.2016 

Cf35055_072.JPG Profil stolpehull A866. V Sæther, Kathryn E. 30.09.2016 

Cf35055_073.JPG Plan stolpehull A1788. N Stokke, Jo-Simon Frøshaug 30.09.2016 

Cf35055_074.JPG Profil stolpehull A1788. N Stokke, Jo-Simon Frøshaug 30.09.2016 

Cf35055_075.JPG Profil nedgravning A1655 med fotgrøft A1450 til høyre. N Enerstvedt, Terje 30.09.2016 

Cf35055_079.JPG Plan nedgravning A1863, skåret av moderne 
dreneringsgrøft. 

NV Stokke, Jo-Simon Frøshaug 30.09.2016 

Cf35055_081.JPG Profil nedgravning A1863, gjennomskåret av moderne 
dreneringsgrøft. 

NV Stokke, Jo-Simon Frøshaug 30.09.2016 

Cf35055_082.JPG Plan stolpehull A1849. NV Stokke, Jo-Simon Frøshaug 30.09.2016 

Cf35055_083.JPG Profil nedgravning A1655. SSØ Enerstvedt, Terje 30.09.2016 

Cf35055_084.JPG Profil stolpehull A1849. NV Stokke, Jo-Simon Frøshaug 30.09.2016 

Cf35055_086.JPG "Funn" fra moderne røys A678.  Sæther, Kathryn E. 30.09.2016 

Cf35055_087.JPG Profil stolpehull A1740. NØ Sæther, Kathryn E. 03.10.2016 

Cf35055_096.JPG Profil avskrevet fyllskifte A839. VNV Enerstvedt, Terje 03.10.2016 

Cf35055_098.JPG Plan stolpehull A877. VNV Henriksen, Kine Søreng 03.10.2016 

Cf35055_100.JPG Oversiktsbilde av tømt fotgrøft A1450. SV Sæther, Kathryn E. 03.10.2016 

Cf35055_101.JPG Profil stolpehull A877. VNV Henriksen, Kine Søreng 03.10.2016 

Cf35055_103.JPG Profil C1958 i fotgrøft A1450. VSV Henriksen, Kine Søreng 03.10.2016 
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Fotonr. Motiv Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf35055_106.JPG Profil C1960 i fotgrøft A1450. ØNØ Henriksen, Kine Søreng 03.10.2016 

Cf35055_107.JPG Profil stolpehull A1634 og fotgrøft A1450. VNV Enerstvedt, Terje 03.10.2016 

Cf35055_109.JPG Plan stolpehull A1740, avskrevet A1726 til høyre. NØ Sæther, Kathryn E. 03.10.2016 

Cf35055_110.JPG Profil C1970 i fotgrøft A1450. NV Enerstvedt, Terje 03.10.2016 

Cf35055_111.JPG Profil C1968 i fotgrøft A1450. SØ Enerstvedt, Terje 03.10.2016 

Cf35055_112.JPG Profil C2061 i fotgrøft A1000. SSV Enerstvedt, Terje 04.10.2016 

Cf35055_113.JPG Profil stolpehull A2040 i "bru" A1413 i fotgrøft A1000. N Sæther, Kathryn E. 04.10.2016 

Cf35055_115.JPG Profil "bru" A1413 i fotgrøft A1000. N Sæther, Kathryn E. 04.10.2016 

Cf35055_117.JPG Stein fremkommet i nedgravning A1393. NNØ Enerstvedt, Terje 04.10.2016 

Cf35055_120.JPG Plan "bru" A1990 i fotgrøft A1000. N Henriksen, Kine Søreng 04.10.2016 

Cf35055_124.JPG Plan "bru" A1990 i fotgrøft A1000. Ø Sæther, Kathryn E. 04.10.2016 

Cf35055_125.JPG Plan nedgravning A1393, inntil fotgrøft A1000. V Enerstvedt, Terje 04.10.2016 

Cf35055_128.JPG Plan "bru" A1990 i fotgrøft A1000. V Sæther, Kathryn E. 04.10.2016 

Cf35055_130.JPG Plan nedgravning A1374, inntil fotgrøft A1000. VSV Henriksen, Kine Søreng 04.10.2016 

Cf35055_131.JPG Plan avskrevet fyllskifte A1359. VSV Henriksen, Kine Søreng 04.10.2016 

Cf35055_132.JPG Plan "bru" A1413 i fotgrøft A1000. N Sæther, Kathryn E. 04.10.2016 

Cf35055_133.JPG Plan "bru" A1413 i fotgrøft A1000. VSV Sæther, Kathryn E. 04.10.2016 

Cf35055_134.JPG Plan stolpehull A2040 under snitting av "bru" A1413 i 
fotgrøft A1000. 

N Sæther, Kathryn E. 04.10.2016 

Cf35055_135.JPG Profil C2059 i nedgravning A1393 og fotgrøft A1000. NNØ Sæther, Kathryn E. 04.10.2016 

Cf35055_138.JPG Profil C2080 i fotgrøft A1000. SSØ Henriksen, Kine Søreng 04.10.2016 

Cf35055_140.JPG Profil C2072 i fotgrøft A1000. SV Sæther, Kathryn E. 05.10.2016 

Cf35055_141.JPG Stein i bunn av fotgrøft A1000. VNV Sæther, Kathryn E. 05.10.2016 

Cf35055_142.JPG Oversiktsbilde av tømt fotgrøft A1000. NV Sæther, Kathryn E. 05.10.2016 

Cf35055_143.JPG Oversiktsbilde av tømt fotgrøft A1000. V Sæther, Kathryn E. 05.10.2016 

Cf35055_144.JPG Profil C2088 i fotgrøft A1000. VSV Enerstvedt, Terje 05.10.2016 

Cf35055_145.JPG Profil C2086 i fotgrøft A1000. ØNØ Enerstvedt, Terje 05.10.2016 

Cf35055_146.JPG Profil C2070 i fotgrøft A1000. NØ Sæther, Kathryn E. 05.10.2016 

Cf35055_148.JPG Oversiktsbilde av tømt fotgrøft A1000 og A1450. S Sæther, Kathryn E. 06.10.2016 

Cf35055_151.JPG Plan ildsted A261. NV Enerstvedt, Terje 06.10.2016 

Cf35055_152.JPG Oversiktsbilde av steiner fremkommet fra nedgravning 
A450. 

VSV Enerstvedt, Terje 06.10.2016 

Cf35055_153.JPG Profil stolpehull A1436. ØSØ Sæther, Kathryn E. 06.10.2016 

Cf35055_154.JPG Profil stolpehull A955. ØSØ Sæther, Kathryn E. 06.10.2016 

Cf35055_155.JPG Profil ildsted A261. NØ Enerstvedt, Terje 06.10.2016 

Cf35055_159.JPG Oversiktsbilde av tømt fotgrøft A1000. SV Sæther, Kathryn E. 06.10.2016 

Cf35055_160.JPG Oversiktsbilde av tømt fotgrøft A1000 og A1450. VSV Sæther, Kathryn E. 06.10.2016 

Cf35055_162.JPG Oversiktsbilde av tømt fotgrøft A1000. S Sæther, Kathryn E. 06.10.2016 

Cf35055_164.JPG Oversiktsbilde av tømt fotgrøft A1000. NV Sæther, Kathryn E. 07.10.2016 

Cf35055_166.JPG Profil rest av kokegrop A248. NØ Enerstvedt, Terje 07.10.2016 

Cf35055_167.JPG Oversiktsbilde av "bru" fra en av monumental haugene 
på Borre. 

 Sæther, Kathryn E. 07.10.2016 

Cf35055_168.JPG Oversiktsbilde av "bru" fra en av monumental haugene 
på Borre. 

 Sæther, Kathryn E. 07.10.2016 

Cf35055_169.JPG Plan rest av kokegrop A275. NØ Henriksen, Kine Søreng 07.10.2016 

Cf35055_170.JPG Plan rest av kokegrop A291. NV Enerstvedt, Terje 07.10.2016 

Cf35055_171.JPG Profil rest av kokegrop A291. NV Enerstvedt, Terje 07.10.2016 

Cf35055_173.JPG Profil rest av kokegrop A275. NØ Henriksen, Kine Søreng 07.10.2016 

Cf35055_174.JPG Dronebilde av fotgrøftene A1000 og A1450, samt 
moderne røys A678. 

SØ Samdal, Magne 28.09.2016 

Cf35055_175.JPG Dronebilde av fotgrøftene A1000 og A1450, samt 
moderne røys A678. 

NV Samdal, Magne 28.09.2016 

Cf35055_176.JPG Dronebilde av fotgrøftene A1000 og A1450. SØ Samdal, Magne 28.09.2016 

Cf35055_177.JPG Dronebilde av renset, flateavdekket område. NØ Samdal, Magne 28.09.2016 

Cf35055_178.JPG Dronebilde av renset, flateavdekket område. SV Samdal, Magne 28.09.2016 

Cf35055_179.JPG Dronebilde av fotgrøftene A1000 og A1450, samt S Samdal, Magne 28.09.2016 



Gnr. 87, Tønsberg kommune  Saksnr. 2016/5131 

 

  

 40 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Fotonr. Motiv Sett 
mot 

Fotograf Dato 

moderne røys A678. 

Cf35055_180.JPG Dronebilde av renset, flateavdekket område. NV Samdal, Magne 28.09.2016 

Cf35055_181.JPG Dronebilde av flateavdekket område, samt Basberg 
gård. 

NV Samdal, Magne 28.09.2016 

Cf35055_182.JPG Dronebilde av landskapet NV for Basberg gård, mot 
Oseberg. 

NV Samdal, Magne 28.09.2016 

Cf35055_183.JPG Dronebilde av flateavdekket område, samt Basberg 
gård. 

V Samdal, Magne 28.09.2016 

Cf35055_184.JPG Dronebilde av moderne røys A678, samt mulige 
fyllskifter rundt. 

NV Samdal, Magne 28.09.2016 

Cf35055_185.JPG Dronebilde av fotgrøftene A1000 og A1450. NV Samdal, Magne 28.09.2016 

Cf35055_186.JPG Dronebilde av fotgrøftene A1000 og A1450. NV Samdal, Magne 28.09.2016 

Cf35055_187.JPG Dronebilde av kokegroprestene A275 og A291, samt 
ildsted A261. 

NV Samdal, Magne 28.09.2016 

Cf35055_188.JPG Dronebilde av mulige fyllskifter NV for moderne røys 
A678. 

NV Samdal, Magne 28.09.2016 

Cf35055_189.JPG Moderne funn fra røys  Sæther, Kathryn E. 03.04.2017 
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10.6 ANALYSERESULTATER 

10.6.1 DETALJERT VEDARTBESTEMMELSE 
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10.6.2 RADIOLOGISKE DATERINGER 
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10.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

1. Feltdagbok 
2. Felttegninger 
3. Rentegninger  



10.8 KART 

10.8.1 OVERSIKTSKART UTEN ANR.  

 
 



Gnr. 87, Tønsberg kommune  Saksnr. 2016/5131 

 

  

 53 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

10.8.2 KART AV FOTGRØFTENE, SAMT NÆRLIGGENDE STRUKTURER MED ANR.  

 


