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SAMMENDRAG
I 2014 ble det foretatt en arkeologisk utgravning i Trapesveien, Basberg, som følge av omlegging av vann- og
avløpsnettet. Tiltaket ligger delvis innenfor gravfeltet Pæltane, id 61840. Vestfold fylkeskommune foretok en
arkeologisk registrering i nordvestre del i 2014 (id 174507) og KHM foretok utgravning her i mai-juni 2014,
kalt Delprosjekt 1. Samme år avdekket fylkeskommunen rester av en gravhaug (id 179984) sørøst i
Trapesveien, trolig forsvunnet haug 249 på Pæltane. Haugen ble undersøkt av KHM desember 2014, kalt
Delprosjekt 2.
På delprosjekt 1 ble 18 strukturer undersøkt: 2 kokegroper, 1 kullflekk, 1 dyrkningslag, 2 lagrester fra én
gravhaug (id 61840-2), 7 nedgravninger, 3 stolpehull og 2 kullag. I gravfyllet ble det gjort funn av brente
bein, én blå glassperle og to jernnagler. Graven ble datert til folkevandringstid, 425-545 e. Kr. To kokegroper
ble avdekket, begge gravd ned i et dyrkingslag. Kokegropene ble C14-datert til yngre romertid, og
dyrkingslaget må følgelig være eldre. Syv nedgravninger ble avdekket, hvorav én inne-holdt et keramikkskår
(C59501/5) og kunne dateres til 545- 600 e. Kr. Et løsfunn av en smeltedigel (C59501/4) viser at det kan ha
vært aktiviteter knyttet til smiing i nærheten. I delprosjekt 2 ble det gjort en etterundersøkelse av en gravhaug
C14-datert til folkevandringstid, 540 til 575 e. Kr. Graven inneholdt ca. 26 g brente bein, hvorav 4 g var fra
menneske (C59833/4) og dyrebeina fra hund, hest, storfe, fugl og høns. Det ble funnet to perler av glass
(C59833/1-2) og et skår spannformet keramikk i graven (C59833/3).
Begge gravhauger er fra folkevandringstid. De inneholdt trolig brannflak og glassperler, så de representerer
trolig samme gravskikk og forestillingsverden. Den lille mengden menneske- og dyrebein indikerer trolig at
ikke hele individer var inkludert i gravene samt at visse dyrearter var valgt ut. Materialet med perler og
dyrebein vitner slik om at på gravfeltet Pæltane ble folk gravlagt i tråd med samtidens forestillingsverden, der
transformative prosesser, grenseoverskridelser og sjelens reise til en annen verden eller dimensjon sto
sentralt.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
BASBERG NORDRE, 90/187, TØNSBERG, VESTFOLD

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
Planen for Basberg Nord er en av flere omfattende planer for omlegging av vann- og avløpsnett
i Tønsberg kommune. Tiltaket har sin bakgrunn i EUs rammedirektiv for vann, og tiltakshaver
er Tønsberg kommune, Bydrift. På delstrekningen Trapesveien er anleggssonen satt til
eksisterende veibredde.
Trapesveien går gjennom et boligfelt som ble anlagt på 1950-/60-tallet. Feltet utgjør om lag 20
eneboliger og opparbeidete hager på begge sider av veien. Flere av boligene er oppført innenfor
gravfeltet Pæltane, id 61840. Vestfold fylkeskommune foretok en arkeologisk registrering av
den nordre delen av veien som ligger utenfor gravfeltets avgrensning i november 2013. Det ble
avdekket 11 enkeltminner (id 174507), hvorav 2-3 er lag av ulike typer, som mulig kultur- eller
mer trolig dyrkingslag (id 174507-3) og to lag som kan utgjøre rester av samme lag og muligens
kan være rester av bunnen av en slettet gravhaug (id 174507-4 og 5). De øvrige strukturene er
tolket som tre kokegroper og et mulig ildsted/stolpehull, fire udefinerte nedgravninger. Det
foreligger radiologiske dateringer fra en kokegrop og en nedgravning, der begge faller innenfor
romertid (Askjem 2014). Etter avtale med Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum ble det
ikke foretatt maskinell avdekking i sørøstre delen av Trapesveien som ligger innenfor
gravfeltets avgrensning. Det ble ansett at potensialet for bevarte rester av graver og
aktivitetsspor var tilsvarende som i de registrerte delene.
Registreringen ble befart av Kulturhistorisk museum v/ Ole Chr. Lønaas den 13. november
2013. Foruten fylkeskommunen var også tiltakshaver til stede med flere representanter.
Fylkeskommunen oversendte saken for dispensasjonsbehandling iht. kml. § 8, 4. ledd i brev av
24. februar 2014. Riksantikvaren ble her anbefalt å gi tillatelse til inngrep i den omsøkte
strekningen av Trapesveien med vilkår om arkeologisk undersøkelse. Kulturhistorisk museum
støtter denne vurderingen i uttalelse av 5. mars 2014 til Riksantikvaren.
Denne delen av Trapesveien ble utgravd av Kulturhistorisk museum i mai-juni 2014 og kalles
her for Delprosjekt 1.
I 2014 gjorde Vestfold fylkeskommune en arkeologisk registrering sørøst i Trapesveien, utenfor
gravfeltet id 61840 Pæltanes nåværende avgrensning. Her ble det påvist rester av et gravminne,
id 179984. Funnene tilsvarer sannsynligvis gravhaug 249, en nå fjernet haug på gravfeltet
Pæltane (Lønaas 2014b). Denne gravhaugen ble undersøkt av Kulturhistorisk museum i
desember 2014 og omtales her som Delprosjekt 2.
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2 DELTAGERE, TIDSROM
Navn
Helene Russ

Stilling
Feltleder

Periode
21/5-11/6 og
3/12-4/12 2014
21/5-11/6 2014
21/5-11/6 2014

Dagsverk
16

Katrine Jeanett Fimreite
Assisterende feltleder
14
Aga Sadlowska
Assistent
13
Sum
Magne Samdal
GIS/metallsøking
23/5 og 3/6 2014 2
Petter Ellefsen
Gravemaskinfører
21/5 -6/6 2014
12
Morten Skeie
Gravemaskinfører
4/12 2014
0,5
Tabell 1. Oversikt over deltakere på prosjektet, stilling, periode og antall dagsverk.
Ved utgravningen ble det brukt gravemaskin kontinuerlig, da feltet lå under en eksisterende
adkomstvei til forskjellige private boliger. For å gjøre undersøkelsen så enkel som mulig for de
berørte ble den nordligste delen av veien åpnet og undersøkt først. Deretter ble denne delen fylt
igjen og den sydlige delen ble åpnet.

3 BESØK OG FORMIDLING
I løpet av feltperioden hadde vi daglig kontakt med naboene i området. Fordi vi i deler av tiden
stengte for adkomst til og fra eiendommene var det prioritert å gi god og tilstrekkelig
informasjon underveis i prosjektet. Beboerne i området hadde også relevant informasjon om
kulturminnene som til dels lå i de forskjellige hagene omkring feltet og dels var blitt fjernet ved
oppføring av bolighusene på 1950-/60-tallet.

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER
Det er tidligere registrert svært mange kulturminner i denne delen av Tønsberg kommune. Både
kulturminnenes antall og form i Slagendalen og landskapet omkring viser at dette området har
hatt en sentral betydning, spesielt i jernalder. For Tønsberg kommune er det oppført 817
automatisk fredete kulturminner i Askeladden fordelt på 297 lokaliteter. I hovedsak er det snakk
om gravminner og helleristninger. Av enkeltminnene utgjør 269 gravhauger, 127 gravrøyser, 11
helleristninger og 58 skålgroper. Disse faste kulturminnene og enkeltgjenstander vitner om et
kulturlandskap med stor tidsdybde (Årskog og Skogsfjord 2009).
Gravfeltet Pæltane ligger under gården Basberg i Slagendalen, nordøst for Tønsberg by og 800
meter sørøst for Slagen kirke. Navnet Basberg kan komme av *Baldrsberg, av gudenavnet
Baldr (NG VI, 220). Nærområdet er svært rikt på fornminner, i første rekke gravminner.
Innenfor en radius av 1 km er det kjent et 50-talls gravhauger, der Oseberghaugen er den mest
kjente, om lag 1 km mot nord (id 61845). Det er også registrert andre typer kulturminner som
bosetningsspor og helleristninger i området. Blant de nærmeste fornminnene er en 25 x 15
meter stor langhaug (id 32087) som ligger 100 meter øst for gravfeltet, nær Basbergveien. I
2005 ble det foretatt en arkeologisk utgravning i Basbergveien og gravfeltet der (Årskog og
Skogsfjord 2009).
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Kart 1. Oversiktskart over fornminner og utgravningsfelt. Kartgrunnlag: Statens kartverk,
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS, Produsert 14/6 2016, Helene Russ.
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Gravfeltet Pæltane har en klassisk beliggenhet for gravhauger der de ligger på en åsrygg og med
god utsikt over Slagendalen i vest. Feltet omfatter i dag fem gravhauger, men det har
opprinnelig bestått av langt flere gravminner. Elizabeth Skjelsvik (1949) skriver i et notat at
gravfeltet i 1904 besto av en mengde gravhauger, men i 1949 er minst 22 av disse fjernet ved
dyrking og veianlegg. Ved en registrering i 1969 ble feltet beskrevet å omfatte fem sikre og en
usikker gravhaug. Gravfeltet framstår i dag som fragmentert, og flertallet av de gjenværende
haugene er dårlig bevart. Det opprinnelige kulturmiljøet er vesentlig endret, slik at
gravhaugenes karakter av å være et synlig minnesmerke og et viktig landskapselement er sterkt
redusert.
Ifølge Askeladden har den største haugen et tverrmål på 17 m og en høyde på 1,8 m. Nord på
feltet skal gravhaugen id 61840-6 ha vært tillatt fjernet i 1965. Muligens er det (rester etter)
denne haugen Karl Vibe-Müller ettergravde i mai samme år. I samme haug ble det funnet
gjenstander fra tre perioder: en gullring, en bronsefibula, leirkarskår, brente bein og bjørneklo
fra eldre jernalder, spannformet leirkar og spinnehjul fra folkevandringstid, og fra vikingtid
hestebrodder, ledd og lenker til skjæring og hestebein (notat top.ark). Det er også registrert funn
av et fragmentarisk sverd fra vikingtid fra samme gård, Basberg nordre (C37955). Det er hevet
over tvil at gravfeltet i jernalderen var et stort og rikt felt beliggende innenfor et sentralt
kulturmiljø (Lønaas 2014a).

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET
5.1 DELPROSJEKT 1
5.1.1 PROBLEMSTILLINGER
En essensiell problemstilling var å avklare hva de enkelte strukturene representerte og datere
dem. Videre var det et mål å avklare hvilken form for aktivitet strukturene representerer; om de
kan knyttes til gravlegging, gårdsbosetning eller annen form for aktivitet. Det ble ansett som
stor sannsynlighet for at det kunne være rester av gravminner både i den delen av Trapesveien
som ble registrert i 2013 og sør for dette. På et mer overordnet plan kan resultatene fra en
utgravning bidra til å belyse de gjenværende gravhaugene og sette gravfeltet inn i en større
kulturhistorisk kontekst. Her kan kanskje utgravningsresultatene fra undersøkelsen langs
Basbergveien i 2005 gi viktige perspektiver (Årskog og Skogsfjord 2009).
5.1.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON
Arbeidet ble gjennomført fra 21.5 til 11.6 2014. Undersøkelsen ble foretatt ved bruk av
maskinell avdekking med en 8 tonns gravemaskin med pussekuff. Størrelsen på maskinen
passet godt til denne typen lokalitet. Under utgravningen måtte dagens veimasser fjernes ved å
skille asfalten fra underliggende masser først og så frakte det til et spesialdepot. De
underliggende massene ble også kjørt vekk til et annet depot da det ikke fantes hensiktsmessig
lagringsplass i nærhetet av lokaliteten.
De fremkomne strukturene var til dels dårlig bevart og strukturtettheten var lav. Fremkomne
strukturer ble nummerert og kort beskrevet. Et utvalg av strukturene ble undersøkt og dermed
Kulturhistorisk museum
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tegnet og fotografert i plan og profil. Hver enkelt struktur som ble snittet ble beskrevet på eget
skjema, og beskrivelsene ble også lagt inn i Intrasis. Det ble tatt ut kullprøve for radiologisk
datering fra alle snittede kokegroper og nedgravninger. I enkelte nedgravninger og stolpehull
ble det også tatt ut makrofossilprøver.
For enkelte av strukturene ble det besluttet å vannsålde fyllmassene for å sikre at funnmateriale
ikke gikk tapt. Vi fikk koble oss på vann fra nærliggende boliger via hagekraner.
Det ble brukt digitalt systemkamera i felt og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under
Cf34780. Funn og prøver fra utgravningen er katalogisert under C59501 og C59833. Innmåling
og metallsøking i felt ble utført av Magne Samdal fra KHM. Til dette ble det benyttet to
dagsverk. Det ble målt inn 22 strukturer i tillegg til feltgrenser, prøver, funn og moderne grøfter
og forstyrrelser.
Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling.
Dokumentasjonssystemet 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 geodatabaseformat ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir
Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon.
5.1.3 UTGRAVNINGENS FORLØP
Det første prosjektleder, Ole Christian Lønaas, og feltleder, Helene Russ, gjorde den 21/5 var å
holde en befaring i utgravningsområdet der flere naboer som ble berørt av tiltaket var med.
Påfølgende dag begynte vi å avdekke klokken 12. Vi fant raskt strukturer som var registrert av
fylkeskommunen og fulgte deres undergrunnsnivå. Alt fredag 23/5 begynte vi å snitte
strukturer. Mandag 26/5 åpnet vi veien sørover, forbi Trapesveien 14. Tirsdag la vi tilbake deler
av veien, samt åpnet lenger mot sør. Onsdag avdekket vi resten av A813, da denne lå helt inntil
sjaktkanten. Gravemaskin og dumper la tilbake mere av veien. Deretter avdekket vi videre
sørover. Mandag 2/6 fortsatte avdekkingen forbi Trapesveien nr. 10. Det blir gjort funn av en
struktur med keramikk i F417/896, samt et stykke meget fragmentert metall (se 5.1.7).
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Kart 2. Oversiktskart over flateavdekket område. Delprosjekt 1. Kartgrunnlag: Statens kartverk,
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS, Produsert 14/6 2016, Helene Russ.
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5.1.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER
Utgravningen foregikk på en vei som gikk inn til flere boliger så vi forsøkte å tilrettelegge for
en så enkel adkomst som mulig til de forskjellige eiendommene. Informasjonen til beboerne før
feltets oppstart burde vært bedre, men med sporty innstilling fra alle ble problemene løst
fortløpende og med god dialog underveis.
Det ble besluttet å åpne veien i to faser. Disse ble kalt for den nordre og den søndre delen, og
der den nordre ble åpnet først. Når vi hadde undersøkt det vi ønsket i den nordre del, ble det fylt
igjen og vi kunne begynne i sør. Dette ble gjort uten større opphold.
5.1.5 STRUKTURER OG KONTEKSTER
Under utgravningen ble det avdekket til sammen 22 strukturer, hvorav fem ble avskrevet. De
avdekkete strukturene var da 2 kokegroper, 1 kullflekk, 1 dyrkningslag, 2 lagrester/gravfyll
(A480 og A813 fra én delvis fjernet gravhaug id 61840-2), 7 nedgravninger, 3 stolpehull og 2
kullag. Kokegropene var gravd ned i dyrkningslaget. Totalt 18 strukturer ble nærmere undersøkt
ved ett eller fler snitt og fem strukturer ble totalutgravd.
5.1.5.1 Gravfyll
Id 61840-2 var rester etter en gravhaug som har ligget ved Trapesveien. Nå gjenstår omtrent ¼
av gravhaugen. Da vi fjernet veibiten som gikk forbi denne haugresten kom det to mørkere
partier med jordfyll for dagen (A480 og A813). Struktur A813 lå noe nærmere sentrum av
gravhaugen og inneholdt brent bein. Begge strukturene var ujevne i plan og grunne, 10 cm. Det
var vanskelig å identifisere strukturenes opprinnelige funksjon og de ble derfor tolket som
«gravfyll», altså at fyllet i strukturene mest sannsynligvis kommer fra masser som har tilhørt
gravhaugen.
A480
Denne strukturen var en nedgravning/naturlig fordypning i terrenget fylt med masser fra en
overliggende fjernet gravhaug. I plan var strukturen ujevn med stedvis utydelige avgrensninger.
Den målte 92 x 127 cm. I nordøstre profil var strukturen grunn (1-2 cm) og i sør dypere (5-10
cm). Fyllmassen bestod av mørk, gråbrun sandblandet leire, samt noen kullspetter. Rett ved
A480 ble det funnet en turkis glassperle. Det ble også funnet to nagler av jern i A480, samt at
det ble funnet noen brent bein i en kullprøve i etterkant.
A813
A813 var en nedgravning/ naturlig fordypning i terrenget fylt med masser fra overliggende
fjernet gravhaug. I plan var strukturen stedvis utydelig i avgrensningen, og den målte 68 x 108
cm. Strukturen var forstyrret i SV av en moderne grøft. I profil var strukturen mer tydelig, men
hadde fortsatt en ujevn avgrensning. Den var 10 cm dyp. Den hadde små stein og kullspetter i
profilet, og brent leire og kull i fyllet som besto av gråbrun leire. Små fragmenter med brent
bein ble funnet ved sålding.
Kullprøve P2011 ble sendt til Helge I. Høeg for vedartsanalyse. Trekull av bjørk ble sendt til
datering ved BETA Analytic (Lab. nr. 398093) og resultatet viste folkevandringstid, 425-545 e.
Kr (se 5.31 og 5.3.2).
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5.1.5.2 Lag
Under registreringen ble det funnet to lag i nordlige ende av feltet, som ble gjenfunnet under
utgravningen. A304 var et mørkt dyrkningslag som strakk seg over hele feltet. Nordre sjakt
begynte 120 cm nord fra en stor stein og hadde en lengde på 361 cm og dybde på 41 cm. Søndre
sjakt begynte 210 cm sør for den store steinen, og hadde en lengde på 290 cm og dybde på 36
cm.
Beskrivelse nordre sjakt: Tydelig, noe ujevn avgrensning. Mykt, fett fyll av mørk grå leire. Små
røtter og mye stein i profil.
Beskrivelse søndre sjakt: Tydelig, noe ujevn avgrensning. To lag: Det øverste laget bestod av
brun, sandholdig leire, lignende matjord. Det nederste laget bestod av gråbrun, kullholdig leire.
Steiner og røtter gjennom hele profilen.
Lagene ble søkt over med metallsøker. Noen metallfunn ble gjort, men gjenstandene kunne ikke
kategoriseres og er derfor kassert etter røntgen (F409 og F410). Det ble også funnet brente bein
i laget (C59501/10). Et fragment av en smeltedigel (C59501/4) ble samlet inn fra overflaten av
A304. Funnet kategoriseres som et løsfunn, men kan trolig indikere at det har vært aktiviteter
knyttet til smiing i nærheten (se 5.1.7).
5.1.5.3 Kokegroper
Det ble avdekket to kokegroper (A201 og A217) som begge var gravd ned i dyrkingslag A302.
Førstnevnte A201 var en rektangulær kokegrop med synlig kullrand i plan som målte 120 x 100
cm i plan. Strukturen var 20 cm dyp med flat bunn og inneholdt kull og skjørbrente stein. Det
ble tatt ut en kullprøve (P2001) som ble sendt til Helge I. Høeg for vedartsanalyse. Kull av
bjørk ble deretter sendt til BETA Analytics for C14-datering (398091), og resultatet var yngre
romertid, 1750 +/- 30 BP, 240- 335 f. Kr. (se 5.3).
Kokegrop A217 målte 110 x 80 cm i plan og var også rektangulær. Kokegropen hadde delvis
synlig kullrand i plan. I profil målte den 20 cm og hadde avrundet bunn. Kokegropen inneholdt
gråsvart humusholdig leire, med innslag av kull og skjørbrent stein. Kokegropen lå i lag A304.
Det ble tatt ut en kullprøve (P2002) som ble sendt til Helge I. Høeg for vedartsanalyse. Kull av
bjørk ble deretter sendt til BETA Analytic for C14-datering (398092), og resultatet var yngre
romertid, 1800 +/- 30 BP, 242-335 og 300-315 f. Kr. (se 5.3).
5.1.5.4 Nedgravninger
Det ble til sammen funnet syv nedgravninger. De varierte i form, størrelse og innhold (Tabell
2). I en av nedgravningene (A887) ble det funnet et keramikkskår (C59501/5) på toppen av
fyllmassene. Keramikken har ingen dekor og kan derfor ikke dateres nærmere enn til
jernalderen. Strukturens funksjon er ukjent. Det ble tatt ut en kullprøve (P2011) som ble
vedartsanalysert av Helge I. Høeg. Kull av bjørk ble deretter sendt til BETA Laboratories for
C14-datering (398094). Resultatet var 545-600 e. Kr., tilsvarende overgangen mellom
folkevandringstid og merovingertid.
For fullstendig oversikt over nedgravningene, se strukturliste 10.1.
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Anr.
239

Bredde

Lengde

Snittet

Dybde

Beskrivelse

190

200

Ja

31

261

160

135

Nei

289

167

106

Nei

828

66

58

Ja

13

836

32

38

Ja

10

Ujevn, stedvis tydelig avgrensning i plan. Stein og kullflekker i overflaten.
Kullag i sørvestre hjørne. Muligens flere strukturer. Snittet to steder. Profil
N-S: Jevn og tydelig avgrenset nedgravning. Stein, kullflekker og brent
leire i fyllet. Profil Ø-V: Tydelig, men ujevn avgrensning. Steiner i profilen,
noen av dem skjørbrente. En antydning til kullag i NØ. Fyllet gradvis
mindre fett og kullholdig mot sørvest, i SV ende iblandet lys leire.
Strukturen fortsetter under feltkanten i SV. Mulig gjenbrukt kokegrop i NØ
del av snitt Ø-V og i snitt N-S.
En større stein i overflaten. Kullholdig og humusholdig leire. Ujevn,
utydelig avgrensning i plan.
Mørk brun, kullholdig og humusholdig leire. Ujevn til rektangulær i plan.
Udefinert nedgravning skadet av grøft.
Noe utydelig og ujevn avgrensning i plan. Endel mer små steiner i
overflaten på A828, enn A836. Nokså tydelig og jevn avgrensning i profil.
Strukturene skjærer ikke hverandre. Fyllet består av gråbrun leire. Noe
kull og brent leire i fyllet.
Se A828

854

63

101

Ja

12

887

50

50

Ja

7

Udefinert nedgravning med tydelige avgrensninger. I østlige og vestlige
del er undergrunn delvis synlig i plan. Laget består av mørk gråbrun leire
iblandet humus og sand. I enkelte områder inneholder laget noe trekull.
Undergrunn er orangespettet lys grågul leire.
Tydelig, men ujevn avgrensning i plan. Stein og brent leire i overflaten.
Funn av keramikk i overflaten ved avdekking. Tydelig og nokså jevn
avgrensning i profil. Litt kull og brent leire i fyllet. Stein i profilen. Hele
strukturen ble tømt etter snitting. Rund form etter tømming av fyllet.

Tabell 2. Beskrivelse av de syv nedgravningene på feltet.
5.1.5.5 Stolpehull
Totalt ble tre stolpehull avdekket, hvorav to ble nærmere undersøkt. Ingen kunne settes i
forbindelse med hus. Stolpehull A200017 (S31) lå helt i sør i feltet og ett (S32) lå 100 cm sør
for den. I plan var stolpehullet S31 rund og målte 42 x 51 cm, og i profil var sidene skrå,
bunnen flat og dybden var 15 cm. Stolpehullet ble avgrenset av fjell i bunnen. Fyllet bestod av
mørk brun sand og leirholdig humus.
Stolpehull A200018 (S32) hadde rund form i plan, med en jevn og tydelig avgrensing, men fjell
i ene siden gjorde den utydelig. Den målte 40 cm i diameter, var 9 cm dyp med skrå sider og
flat bunn. Den hadde noe kull og stein i overflaten, og inneholdt gråbrun sand- og humusholdig
leire. Laget er mer porøst mot nord og vest. I profil var stolpehullet avgrenset av fjell i bunnen i
vest. Fyllet var blandet og stedvis porøst som gjorde avgrensningen noe utydelig. Kull og brent
leire i massene.
I begge strukturene ble det gjort funn av fragmenter av brente bein. Disse er katalogisert under
C59501/13 og C59501/14 (se 10.2).
5.1.6 FUNNMATERIALE
Turkis glassperle (C59501/3) og nagler av jern (159501/1-2)
I nærheten av A480 ble det funnet en liten, turkis perle av glass. Perlen måler 0,5 cm i diameter.
Antagelig har perlen en gang vært gravgave. I A480 ble det også funnet to nagler av jern. Disse
er såkalte klinknagler, og har antagelig også vært gravgods.
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Keramikk (C59501/5)
I A887 ble ett keramikkskår funnet på toppen av fyllmassene. Keramikkskåret er fra buken av
karet og måler 4,6 x 3,2 x 0,7 cm. Skåret er sort i fargen. Keramikken kan ikke dateres nærmere
enn til jernalder. Struktur A877s funksjon er ukjent, men en datering viser at nedgravningen er
fra perioden mellom 545-600 e. Kr., tilsvarende overgangen mellom folkevandringstid og
merovingertid.
Brente bein (C59501/9-14)
Det er funnet brente bein i flere av de undersøkte strukturene, blant annet i dyrkingslaget A304,
i fyllmassene fra gravhauger, A480 og A813, samt i begge stolpehullene A200017 og A200018.
Derimot var mengdene av bein så små at det ikke ble prioritert å sende beina til analyser.

Figur 1. Funn fra Delprosjekt 1 og 2. F413 og F421 er nagler, C416,
C59833/1--2 er glassperler. Cf34780_534. Foto: V. Vike.
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5.2 DELPROSJEKT 2
I 2014 gjorde som nevnt Vestfold fylkeskommune en arkeologisk registrering av det sørøstre
strekket av Trapesveien, utenfor gravfeltet id 61840 Pæltanes nåværende avgrensning. Det ble
avdekket rester av et gravminne, id 179984, bestående av brente bein, kull og en del større
steiner innenfor et område på 3 x 3 m (Figur 2). Beina ble undersøkt av Hanne Ekstrøm ved
Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU), som mente det var dyrebein og ikke
menneskebein. Det ble foretatt søk med metalldetektor, uten utslag. Funnene tilsvarer
sannsynligvis gravhaug 249 på Figur 3, en nå fjernet haug av gravfeltet Pæltane (Lønaas
2014b).
5.2.1 PROBLEMSTILLINGER
Det ble antatt at funnene var rester av en grav på gravfeltet Pæltane og dermed ville ha stor
vitenskapelig interesse. Resultatene fra en arkeologisk undersøkelse her kan sammenstilles med
de fra utgravningen i Trapesveien tidligere samme år (delprosjekt 1) og vil dermed samlet
kunne belyse gravfeltet som helhet.
5.2.2 UTGRAVNINGENS FORLØP
Arbeidet ble gjennomført fra 3.12 til 4.12-2014.
Dag én i felt ble brukt til å rense frem og dokumentere de forskjellige strukturene og funnene
som var gjort under forundersøkelsen. Fylkeskommunens arkeolog var også ute i felt og
overleverte feltdokumentasjon.
Dag to i felt var todelt. Før lunsj ble det samlet inn poser med fyllmateriale som tilhørte
gravanlegget. Det ble lagt vekt på at kontekstene skulle sikres så godt som mulig, og posene ble
merket med funnsted og lag. På denne måten var det håp om at noen av posene skulle inneholde
urørte kontekster, mer enn for eksempel topplag som hadde ligget delvis eksponert i tiden
mellom forundersøkelsen og utgravningen. Det ble også ordnet med en gravemaskin som var til
stede halve dag 2. Gravemaskinen flyttet flere av de store steinene, samt avdekket ned til
undergrunnen for å sikre at det ikke fantes flere gravminner skjult under fyllmasser og lag.
Hele profilet ble tegnet inn i løpet av dagene i felt, samt at det ble laget en plantegning av
situasjonen i felt, der de viktigste funnområdene og kullkonsentrasjonene ble tegnet inn (se
10.4). Hele profilen ble også fotodokumentert. Det ble tatt ut flere prøver fra profilet, og det ble
også gjort forsøk på å ta med så mye som mulig av fyllmassene som tilhørte brannlaget, som
gikk innover i profilet.
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Figur 2: Utsnitt fra Askeladden med id 179984 markert i rødt.

Figur 3: Skisse basert på tidligere opplysninger om gravfeltet «Pæltane».Vestfold
fylkeskommune.
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5.2.3 KILDEKRITISKE PROBLEMER
Utgravningen ble gjennomført sent på året, så det var viktig at jordsmonnet og eventuelle funn
ikke ble skadet av frost og tele. Dette ble ordnet i samråd med Bydrift og varmematter ble lagt
ut der det ble ansett nødvendig. Dette fungerte godt. Det ble også satt opp lys, da det i morgenog ettermiddagstimene var svært dårlige naturlige lysforhold. Dette fungerte også
tilfredsstillende og bidro til fulle arbeidsdager.
5.2.4 UTGRAVNINGSRESULTATER
5.2.4.1 Grav
Undersøkelsen resulterte i en mulig branngrav (id 179984/ gravhaug 249). Gravhaugen var
åpnet av fylkeskommunens registrant i 2014 og det ble da avdekket et lag av kull med en god
del brente bein. Det var også etablert en profil. Vår undersøkelse avdekket et kullag og et par
kullflekker (A, B og C) som ble tolket som rester etter et brannlag/brannflak.
En kullprøve fra struktur B, pose 3, ble sendt til Moesgård for vedartsanalyse (Tabell 3), og en
bit selje, Salix, ble senere sendt til BETA Analytic for C14-datering. Resultatet var
folkevandringstid, 1520 +- 30 BP, 540 til 575 e. Kr. (Beta-428804) (se 5.3.2).
5.2.5 FUNNMATERIALE
5.2.5.1 Brente bein
Det ble funnet 25,89 g med brente bein i kullflekkene og brannlaget. En preliminær
undersøkelse viste at flere av beina stammet fra dyr og fugl. Beina ble sendt til osteologisk
analyse ved SAU (se 5.4.3).
5.2.5.2 Perler
I jordmassene som ble samlet inn ved undersøkelsen ble det i etterkant funnet to perler av glass
(C59833/1-2). Perlene er polykrome opak i rødbrun og grønt glass (Figur 4). De har trolig vært
like, men de bærer preg av å ha vært med på gravbålet og særlig den ene har skiftet form (Figur
4; C59833/1).

Figur 4. En av glassperlene
funnet i gravhaug 249
(C59833/1). Cf34780_539.
Foto: V. Vike.
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5.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER
Under delprosjekt 1 ble det samlet inn 14 prøver som ble nummerert P2001 til P2014. Under
etterbehandling av prøvene ble det av tidshensyn besluttet å kassere prøve P2003 til P2006 av
ett mulig stolpehull og tre udefinerte nedgravninger. Fire av de resterende prøvene (P2001,
P2002, P2010 og P2014) ble behandlet som rene kullprøver, mens i de resterende seks prøvene
ble det også vasket ut makrofossiler (P2007-P2009, P2011-P2013). Ingen av makrofossilprøvene er analysert, men de er katalogisert og magasinert under C59833/8. Se kapittel 10.3.1
for prøveliste.
Under delprosjekt 2 ble mye jordmaterialet samlet inn og merket med strukturnavn og
posenummer, men først vasket ut i etterkant inne på laboratoriet. Under vaskingen ble
eventuelle funn og beinfragmenter plukket ut, samt at kullprøver og makrofossiler ble samlet
inn fra aktuelle kontekster. For oversikt over posenes innhold, se kapittel 10.3.2.
5.3.1 VEDARTSANALYSE
Delprosjekt 1
Det ble sendt inn 7 kullprøver til vedartsanalyser til Helge I. Høegh i 2014 (Tabell 3).
Snr

Kontekst

Pnr

Gram

P2013

Materiale
Kull

0,6

Betula/
bjørk
6

S31

Mulig st.hull

S32
A201

Pinus/
furu
5

Quercus/
eik
4

Mulig st.hull

P2012

Kull

0,5

14

6

Kokegrop

P2001

Kull

1,5

5

17

A202

Kokegrop

P2002

Kull

12,1

8

32

A480

Gravfyll

P2008

A813

Gravfyll

P2007

Kull

0,2

4

1

1

A887

Udefinert
nedgravning

P2011

Kull

0,8

14

2

19

0,2

Organisk

Stein

2

x

Tabell 3. Oversikt over vedart som ble identifisert i de ulike kullprøvene.
Delprosjekt 2
En kullprøve fra brannlaget (B, pose 3) ble sendt til analyse ved Moesgård Museum. Det ble
bestilt en utvidet vedartsprøve og denne viste at det ble funnet fem forskjellige vedarter på til
sammen 10 biter kull; 3 biter or, 4 biter bjørk, 1 bit ask, eik og selje. Alle trærne er lyskrevende
og behøver fuktig jord. Trekullet i graven/ brannlaget er trolig rester av brensel. Bjørk, ask og
eik er best egnet til bålved, or og selje i mindre grad. At det ble brukt fem ulike tresorter tyder
på at det ikke har vært en selektiv utvelgelse av typen tre som har blitt brukt, men mer
sannsynlig det som var tilgjengelig. Trekullet kan også være rester etter mulige gravgaver, f.eks.
kan eiken komme fra et skjold (Salvig og Mikkelsen 2015), selv om dette er usikkert.
5.3.2 DATERING
Det ble sendt inn til sammen fem kullprøver til datering. Fire av prøvene er fra delprosjekt 1 og
én fra delprosjekt 2. Alle prøvene er datert til jernalderen (Tabell 4).
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A-nr.

Kontekst

Prøvenr.

Labnr.
BETA

14C alder BP

201

Kokegrop

2001

398091

1750 +/- 30 BP

202

Kokegrop

2002

398092

1800 +/- 30 BP

813

Gravfyll

2007

398093

887

Udefinert
nedgravning
Branngrav

2011
Pose 3

B

Kalibrert
datering, 1
sigma
240-335 AD

Periode

Yngre romertid

1580 +/- 30 BP

220-255 og
300-315 AD
425-545 AD

398094

1510 +/- 30 BP

545-600 AD

428804

1520 +/- 30 BP

540-575 AD

Folkevandringstid/
Merovingertid
Folkevandringstid

Yngre romertid

Folkevandringstid

Tabell 4. Oversikt over datering av kullprøver på prosjektet.
5.3.3 OSTEOLOGISK ANALYSE
Ved den osteologiske analysen ble det til sammen analysert 274 beinfragmenter av 261
beinenheter, til sammen 25,89 g brente bein (Sjøling 2016; Tabell 5). Kun fire beinfragmenter
kunne med sikkerhet bestemmes til menneske (C59833/4). Av disse var tre fragment fra
albueben (ulna) og ett fragment fra en tannrot (dens). Individets alder kunne ikke bestemmes,
men tannroten var fra en permanent tann som da indikerer at mennesket må ha mistet
melketennene og må være over 12-14 år (https://helsenorge.no/tannhelse/tenner-hos-barn).
Ytterligere to beinfragmenter av lange rørbein (os longum) hadde en menneskekarakteristisk
struktur, men kan også være fra dyr (C59833/4). Ingen kjønnsindikerende benfragmenter ble
funnet.
Av dyrebein kunne artene hund, hest, storfe, fugl og høns, og flere uidentifiserte pattedyr,
identifiseres (Tabell 5). To beinfragmenter kommer trolig fra tamgris eller eventuelt gnager. Et
30-talls fragment var fra artsgruppen mellomstort dagdyr, og flere av disse beina stammet fra
lange rørbein og kranie, men savnet ytterligere karakteristiske trekk for å kunne artsbestemmes.
Størrelsesmessig tilsvarer dette dyr som hund, tamsvin og får eller geit. Av det totale antallet
fragment er da drøyt 80 beinfragment artsbestemt til dyr og ikke menneske. Et større antall
kunne ikke artsbestemmes og er derfor karakterisert som uidentifisert til art eller artsgruppe.
Heller ikke dyrebeinene kunne aldersbestemmes (Sjøling 2016).
Mange av dyrebeina av henholdsvis hund, hest og storfe er fra hånd eller fot. Bein fra hånd/fot
er oftere lettere å identifisere ettersom de har en karakteristisk leddel som til og med på brent
materiale kan være intakte (Sjøling 2016). Det trenger derfor ikke være som følge av at en
spesiell type bein av dyr har blitt valgt ut som gravgave, selv om dette ikke kan utelukkes.
Nesten alle beinfragmentene var gråhvite og hvite, og med en relativt hard utside. Fargen
indikerer at forbrenningsgraden har tilsvart den høyeste forbrenningsgraden, 6 iht. Stiner et al.
1995. Beinmaterialet besto av små beinfragmenter, motsvarende fragmenteringsgrad 1 iht. Wahl
1982, dvs. fragment mindre enn 15 mm. Gjennomsnittlig var fragmentene her ca. 3 mm med en
vekt på mindre enn 0,09 g. Fragmenteringsgraden har bidratt til den relativt lave
artsbestemmelsen (Sjøling 2016).
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Antal
benenheter
2
2
5
1
1
1
1
1

Antal
fragm
4
3
6
1
1
1
1
1

Art/Artgrupper
Människa (Homo sapiens sapiens)
Ev. människa (Ev. Homo sapiens sapiens)
Hund (Canis familiaris)
Ev. hund (Ev. Canis familiaris)
Häst (Equus caballus)
Nötboskap/Storfe (Bos taurus)
Hönsfågel (Gallus gallus)
Fågel (Aves sp.)
Sannolikt tamsvin (Sannolikt Sus scrofa f.
domestica)
1
1
Ev. gnagare (Ev. Rodentia sp.)
1
1
Stor gräsätare (Megaherbivor)
1
1
Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)
28
31
Ev. mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Ev. Mesomammalia)
3
3
Däggdjur/pattedyr (Mammalia) (djur, ej
människa)
38
44
Oidentifierat
175
175
Totalt
261
274
Tabell 5. Tabell hentet fra den osteologiske analysen (Sjöling 2016, se 10.7.3)

Vikt
(g)
2,38
1,6
1,44
0,24
0,18
0,92
0,27
0,03
0,13
0,1
1,47
4,39
0,86
6,23
5,65
25,89

6 SAMMENFATNING AV ANALYSEMATERIALET
Til sammen 18 strukturer ble undersøkt i delprosjekt 1: 2 kokegroper, 1 kullflekk,
1 dyrkningslag, 2 lagrester/gravfyll (A480 og A813 fra én gravhaug, id 61840-2),
7 nedgravninger, 3 stolpehull og 2 kullag. Ingen av stolpehullene ble datert, men to inneholdt
fragmenter av brente bein som ikke er analysert (C59501/13 og C59501/14). Delprosjekt 2
besto av ettergravning av 1 gravhaug på gravfeltet Pæltane.
I gravhaug id 61840-2 ble det i gravfyll A480 funnet en blå glassperle og to nagler av jern, samt
noen brente bein i prøven. I A813 ble det også identifisert noen fragmenter brente bein. En
kullprøve fra haugen ble datert til folkevandringstid, 425-545 e. Kr (Beta-398093). Et
dyrkingslag (A304) ble avdekket i både søndre og nordre sjakt. Det ble funnet brente bein i
laget (C59501/10). Et løsfunn av et fragment av en smeltedigel (C59501/4) ble samlet inn fra
overflaten av A304 og kan indikere nærliggende smieaktiviteter. Beinfragmentene var så små at
de ikke ble analysert. To kokegroper ble avdekket, A201 og A217. Begge var rektangulære i
form i plan og var 20 cm dype. Begge kokegropene var gravd ned i dyrkingslaget A304.
Kokegropene ble datert til yngre romertid (jf. 5.3) og dyrkingslaget må derfor være eldre. Det
ble til sammen funnet syv nedgravninger med varierende form, størrelse og innhold (jf. Tabell
2). I en nedgravning (A887) ble det funnet et keramikkskår (C59501/5) som dateres til
jernalder. Strukturen ble datert til 545- 600 e. Kr., altså folkevandringstid/ merovingertid (Beta398094).
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I delprosjekt 2 ble det gjort en etterundersøkelse av en branngrav (id 179984, også kalt
gravhaug 249) som besto av ett kullag og to kullflekker, A, B og C, tolket som rester etter ett
brannlag/brannflak. Lag B ble C14-datert til folkevandringstid, 540 til 575 e. Kr. Det ble funnet
ca. 26 g brente bein. Kun 4 g kunne med sikkerhet bestemmes til menneske (C59833/4) hvorav
ett var en permanent tann, som da indikerer at mennesket må ha vært over 12-14 år. Resten av
de artsbestemte beina stammet fra hund, hest, storfe, fugl og høns, og to beinfragmenter kom
trolig fra tamgris eller gnager. Et 30-talls fragmenter var fra mellomstore dagdyr, trolig hund,
tamsvin og får eller geit. Et større antall er derimot uidentifisert til art/artsgruppe. I jordmassene
fra undersøkelsen ble det i etterkant funnet to perler av glass (C59833/1-2).
Totalt ble det avdekket rester av to gravhauger fra folkevandringstid med samlet tre glassperler.
Graven på delprosjekt 1 inneholdt foruten én av disse perlene i tillegg to klinknagler i jern. I
graven på Delprosjekt 2 ble det funnet både menneske- og dyrebein. De øvrige strukturene
spenner i tid mellom yngre romertid og overgangen til merovingertid og viser en lang bruk av
området i jernalderen.

7 VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON
De eldste dateringene på utgravningen er de to kokegropene som begge er datert til yngre
romertid (jf. 5.4.2), men med tanke på at kokegropene var gravd ned i dyrkingslaget må det
være eldre. Den tidligste bruken av området er derfor dyrkingsspor forut for yngre romertid,
som indikerer nærliggende bosetning. Kokegroper kan finnes sammen med hus, graver, alene
eller som mindre samlinger eller større, spesialiserte kokegropfelt (Gjerpe 2008:45). I denne
sammenhengen med funn av bare to kokegroper og utgravningens begrensede avdekkete areal,
er det vanskelig å tolke bruken av kokegropene her. De kan være knyttet til nærliggende, ikke
identifisert bosetning, men en kan ikke se bort fra at det store gravfeltet har vært i bruk alt på
den tiden og at kokegropene har vært brukt i forbindelse med gravlegginger eller andre typer
ritualer og samlinger. Én nedgravning ble datert til 545- 600 e. Kr., og viser at området fortsatt
ble brukt i merovingertid.
Begge graver inneholdt brente bein, men bare de på Delprosjekt 2 ble analysert. Begge graver
var trolig gravhauger fra folkevandringstid, hadde trolig brannflak og inneholdt glassperler, så
de representerer trolig samme gravskikk. I det følgende vil det tas utgangspunkt i graven på
delprosjekt 2.
Gravskikken i eldre jernalder preges av mangfoldighet, og både inhumasjonsgraver, dvs. der
den avdøde har vært begravd ubrent, og kremasjonsgraver der liket er kremert, er vanlig. På
Basberg har menneskelevningene vært kraftig brent før de er gravlagt, tilsvarende den høyeste
brenningsgraden, 6 (Sjöling 2016). Desto høyere temperatur kremasjonsbålet har hatt, jo mer av
den avdøde har blitt brent og det etterlater desto mindre materiale (Holck 1986, 43). En rekke
undersøkelser av kremasjonsgraver viser at de ofte inneholder bare et utvalg av den avdødes
bein, ofte bare 25 % av skjelettet (f.eks. Holck 1986, 122; Sigvallius 1994, 28–29; Wangen
2009:68–70). Ikke sjelden kan en også se at beina viser spor av å ha blitt bevisst knust, og at
beina er renset før de er lagt ned i graven, trolig som del av begravelsesprosessen (Shetelig
1912:63–67; Sigvallius 1994, 15–17; Wangen 2009, 63–67,70–72). I gravhaug 249 var bare 4 g
(15 %) menneskebein (C59833/4), mens resten av de identifiserte beina var ulike dyrebein, men
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det må påpekes at en mindre del av det som er katalogisert som dyrebein er uidentifisert og kan
stamme fra menneske (C59833/5).
Det opereres med ulike tall for hvor mye et gjennomsnittlig individs beinmateriale vil veie, fra
mellom 2004-3380 (Mays 2010, 325) og 3375 g (Holck 1996, 47) for en manns beinrester og
kvinner 1539-2350 g (Mays 2010, 325) og 2626 g (Holck 1996, 47). Beinrester fra forhistoriske
branngraver veier mindre enn dagens rester og reduseres til ca. 1/3 om beina knuses (Holck
1996, 47). Forhistoriske funn av menneskebein kan variere fra 1-3000 g, veldig sjeldent er det
funnet mer enn 1000 g beinrester (Mansrud 2004, 31; Østigård 2007, 50). Når det bare var 4 g
menneskebein på Basberg sammen med en rekke andre arter, kan det tyde på at det er gjort et
utvalg av bein og arter som har blitt lagt ned i graven her.
Dyrebein i kremasjonsgraver er vanlig jernalder. Dyrebeinene viser en rituell offerpraksis som
var vanlig over hele det skandinaviske området (Mansrud 2002, 83 m/ref). I Sverige er det
dokumentert at det skjer en markant endring i mengden dyrebein og artsvariasjon i graver fra
400-tallet, og noe senere her i landet (Mansrud 2002/87 m/ref). I folkevandringstid er det de
typiske kjøttdyr som er vanligst, hest, storfe, småfe og gris, hovedsakelig ekstremitetsknokler,
som kan indikere at de har vært del av måltider før de ble lagt ned i graver. Sannsynligvis har en
spist de mest kjøttrike delene av dyret, mens resten har blitt lagt på i likbålet (Mansrud 2002, 94
m/ref). Det er ulike teorier av hvorvidt dyrebeina skulle være et offer til den døde i graven eller
en gave til guden(e), og beina kan også tolkes som «ferdkost» som den døde kunne nyte i sin
nye tilværelse eller på vei til dødsriket.
Døden er tolket som en transformasjonsprosess der individet opphører å eksistere, men samtidig
er en forutsetning for at nytt liv skal oppstå – en syklisk kosmologisk forståelse (Bloch 1992,
47). Offerritualer handler slik sett om å overkomme døden og sikre universets fortsatte
eksistens. Her har ulike dyr hatt viktige roller. Mytologiske fortellinger viser at det neppe
eksisterte noe klart skille mellom dyr og mennesker i jernaldersamfunnet. Dyr kunne være
medium for transformasjoner og være hjelpeånder i dyreskikkelser (Mansrud 2002, 97 m/ref).
Som nevnt ble det funnet bein fra hund, hest og storfe i graven på Basberg. Hesten hadde en
fremtredende rolle i den forhistoriske kulten og kobles ofte til død og reise mellom ulike
tilstander (eks. Gjessing 1943; Müller-Ville 1971; Oma 2001). Hund er det vanligste dyret i
graver, og kjennes helt tilbake til eldre steinalder i Skandinavia. Kuer var mer sjelden, men
forekommer ofte i prominente graver. Kuer kan knyttes til reproduksjon og den første
skapelsen. Hunder var et mangetydig symbol, som representanter for både livet og døden og for
å opprettholde og gjenopprette den kosmiske verden (Mansrud 2002, 98f.).
Bein fra ville dyr er sjelden i gravfunn, i offerkontekster og boplassammenheng i jernalder. At
de sjelden finnes med husdyrbein kan tyde på at de har inngått i ulike sfærer (Hill 1995). De
domestiserte dyrene sto trolig i en mellomposisjon mellom mennesket og det ville dyret, og
kunne derfor være godt egnet som symbol og bruk i rituelle sammenhenger (Mansrud 2002,
101f. m/ref.). Knokler hadde sterk regenerativ kraft og har trolig blitt tillagt spesielle og
livgivende krefter, og dette kan forklare hvorfor det bare opptrer mindre deler av mennesker og
dyr i graver: de kunne inngå i andre sammenhenger og kunne deponeres på ulike steder
(Mansrud 2002, 103f.).
Materialet fra gravhaug 249 viser, til tross for den sparsomme mengden dyrebein, et rikt
artsmangfold og føyer seg inn i mønsteret en kjenner fra andre gravfunn i perioden. Det ble
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også gjort funn av to perler. Perlesmykker fra folkevandringstid er mer unnselige enn perioden
forut og etter, som regel er perleoppsettene små i omfang og i enkelte tilfeller er det bare én til
to perler i en grav (Røstad 2008, 439), slik det også var her på Basberg.
Det kan se ut til at perlesmykker gikk av moten i folkevandringstid. Perler ble i større grad
ansett å ha beskyttende egenskaper og brukt som amuletter, dvs. rituelle gjenstander for å
kontrollere og påvirke omgivelsene, uavhengig av antall (Røstad 2008, 439). Dette kjennes også
fra klassiske kilder og folketro, og skikken med bare én perle i graver kjennes også i en større
europeisk kontekst (Røstad 2008, 443 m/ref.). I billedframstillinger er forvandlingen mellom
menneske og dyr vanlig, og kan knyttes opp mot forestillinger om «hamskifte» der sjelen inntar
en annen skikkelse og andre dimensjoner gjennom seid eller transe (Røstad 2002, 445 m/ref).
Glassperlenes fremstillingsmåte der kvartssand omformes til perler, er tilsvarende
transformative prosesser som gir de ferdige perlene et magisk symbolinnhold. Glassperler
hadde på den måten en iboende transformativ kraft (Røstad 2008, 445).
Både dyrebein og glassperler i graver kan dermed tolkes som sentrale deler av
folkevandringstidens
forestillingsverden
knyttet
til
transformative
prosesser,
grenseoverskridelser og sjelens reise til en annen verden eller dimensjon. Et annet vesentlig
element hadde ilden og dens transformative kraft, og glassperler kan ha blitt sett som å inneha
ildens kraft (Røstad 2008, 447). Flere av samtidens magiske elementer kan også kobles til ild,
slik også de brente dyrebeinene og glassperlene på Basberg kan.
På gravfeltet Pælarne ble folk gravlagt i tråd med samtidens forestillingsverden, der
transformasjoner mellom ulike verdener sto sentralt og der de begravde fikk med seg dyrebein
og perler i gravene for kanskje å hjelpe dem over til dødsriket og vedlikeholde den kosmiske
verden. De ulike dyrebeina skulle nok hjelpe til på ferden og knokler hadde en sterk regenerativ
kraft. Den lille mengden menneske- og dyrebein fra Basberg indikerer trolig at ikke hele
individene var inkludert i gravene. Det er tydelig at visse dyrearter var valgt ut, og at det var de
domestiserte dyrene som var viktige, i tråd med samtidens idealer knyttet til disse dyrenes
mellomposisjon mellom mennesket og det ville dyret - i grensen mellom liv og død. Hesten var
særlig sentral, som styrer og budbringer gjennom ulike tilstander. Hunden var viktig symbol for
både livet og døden, og var vesentlig for å opprettholde og gjenopprette den kosmiske verden.
Bein fra ville dyr kjennes imidlertid på gravfeltet Pæltarne. Den ene graven gravd ut av MüllerWillie i 1965 (jf. side 8) inneholdt én bjørneklo. Bjørneklør ble trolig brukt som amuletter og en
antar at de, tilsvarende perler, ble forbundet med magi. Bjørnen ble særlig forbundet med
gjenfødelser (Mansrud 2002, 90f. m/ref). Bjørneklør var derfor ikke å regne som et offer og
hadde trolig et annet meningsinnhold enn de «domestiserte måltidene».
Resultater fra tidligere års nærliggende undersøkelser er med på å sette funnene inn i en større
sammenheng. 2005 gravde KHM ut bosetningsspor og en gravhaug i Basbergveien ca. 35 m øst
for gravhaug 249 og nordover i en 200 m lengde langs Basbergveien (Årskog og Skogsfjord
2009). Det ble avdekket kokegroper, ildsteder og dyrkingslag fra senneolitikum/bronsealder til
merovingertid og en gravhaug fra etterfølgende periode. I to parallelle grøfter som ble avdekket
var det menneskebein fra folkevandringstid og merovingertid. Grøftene kan være rester av
ødelagte graver, men de kan også vise hvordan knokler ble deponert i ulike kontekster. Funnene
fra de to undersøkelsene må ses i sammenheng og viser hvordan området på Basberg var et
sentralt område fra slutten av senneolitikum/bronsealder og opp til yngre jernalder. Spesielt her
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er at det er registrert gravminner på tre lokaliteter (id 61840, 32087 og 51814) innen en radius
på vel 100 m.
Det er sannsynlig at disse gravminnene opprinnelig har tilhørt et stort, sammenhengende
gravfelt. Av totalt 3300 gravhauger i Vestfold, lå 211 i Sem og Tønsberg. Derimot er Tønsberg
en av kommunene i Vestfold med minst faglig undersøkte gravminner (Gjerpe 2005, 162
m/ref). Det synes å være noe vanligere med branngraver i Vestfold enn skjelettgraver, og da
med brannflak (ibid), slik tilfellet også var her på Basberg. Gården Basberg ligger bare 800 m
sør for Slagen kirke og 1 km sør for Oseberghaugen, og har slik en sentral beliggenhet i
Slagendalens kulturlandskap. Flere forskere argumenterer for at det var to maktsentre i Vestfold
i jernalder, med Borre/Oseberg som det ene og Gokstad/Mølen/Kaupang som det andre (Gjerpe
2008, 166 m/ref). Fra gravfeltet Pæltane er det kjent flere rike funn, der særlig funnet av en
fingerring av gull betraktes som et særlig statussymbol for et høyere samfunnslag (Solberg
2000). Gravene fra undersøkelsen viser hvordan befolkningen på Basberg har fulgt samtidens
gravskikk og der trosforestillinger knyttet til transformasjon og vedlikeholdelse av den
kosmiske verden sto sentralt.

8 SAMMENDRAG
Planen for Basberg Nord er en av flere omfattende planer for omlegging av vann- og avløpsnett
i Tønsberg kommune. Tiltaket går gjennom et boligfelt som ble anlagt på 1950-/60-tallet og
ligger delvis innenfor gravfeltet Pæltane, id 61840. Vestfold fylkeskommune foretok en
arkeologisk registrering i nordvestre delen av tiltaket i Trapesveien som ligger utenfor
gravfeltets avgrensning (id 174507). Kulturhistorisk museum undersøkte området i mai-juni
2014, her kalt Delprosjekt 1. I 2014 avdekket Vestfold fylkeskommune rester av en gravhaug
(id 179984) sørøst i Trapesveien, trolig nå forsvunne gravhaug 249 på Pæltane (jf. Figur 2 og
3). Gravhaugen ble undersøkt av Kulturhistorisk museum i desember 2014 og omtales her som
Delprosjekt 2.
Til sammen 18 strukturer ble nærmere undersøkt i delprosjekt 1: 2 kokegroper, 1 kullflekk,
1 dyrkningslag, 2 lagrester/gravfyll (A480 og A813 fra én gravhaug (id 61840-2),
7 nedgravninger, 3 stolpehull og 2 kullag. Ingen av stolpehullene ble datert, men to inneholdt
fragmenter av brente bein (C59501/13 og C59501/14) som ikke er analysert. De to
lagrestene/gravfyllet er antakelig fra gravhaug id 61840-2, og i gravfyll A480 ble det funnet én
blå glassperle og to nagler av jern. Begge lagrester inneholdt enkelte brent bein. Graven ble
datert til folkevandringstid, 425-545 e. Kr. (Beta-398093).
Et dyrkingslag (A304) ble avdekket sør og nord i sjakten på delprosjekt 1. Det ble funnet brente
bein i laget (C59501/10), men disse ble ikke analysert/datert, og ett løsfunn av et fragment av en
smeltedigel (C59501/4). To rektangulære kokegroper ble avdekket, A201 og A217, og begge
var skåret ned i dyrkingslaget A304. Kokegropene ble C14-datert til yngre romertid, og
dyrkingslaget er sannsynligvis eldre. Syv nedgravninger som varierte i form, størrelse og
innhold ble avdekket. Én nedgravning (A887) inneholdt et keramikkskår (C59501/5) fra
jernalder og ble datert til 545-600 e. Kr., altså overgangen mellom folkevandringstid og
merovingertid (Beta-398094).
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I delprosjekt 2 ble det gjort en etterundersøkelse av gravhaug 249 (id 179984) som besto av ett
kullag og to kullflekker, A, B og C, tolket som rester etter ett brannlag/brannflak. En kullprøve
fra lag B ble C14-datert til folkevandringstid, 540 til 575 e. Kr. Det ble funnet ca. 26 g brente
bein. Kun fire beinfragmenter (4 g) kunne med sikkerhet bestemmes til menneske (C59833/4)
hvorav ett var en tannrot (dens) fra en permanent tann, som da indikerer at mennesket må ha
mistet melketennene og må ha vært over 12-14 år. Resten av de artsbestemte beina stammet fra
hund, hest, storfe, fugl og høns, og to beinfragmenter kom trolig fra tamgris eller gnager. Et 30talls fragment var fra artsgruppen mellomstort dagdyr, trolig dyr som hund, tamsvin og får eller
geit. Et større antall bein er uidentifisert til art / artsgruppe. I jordmassene ble det i etterkant
funnet to perler av glass (C59833/1-2) og et skår spannformet keramikk (C59833/3).
Totalt ble det da avdekket rester av to gravhauger fra folkevandringstid som inneholdt til
sammen tre glassperler, og i graven på delprosjekt 1 også to klinknagler. I graven på delprosjekt
2 ble det identifisert både menneske- og dyrebein. Strukturene spenner i tid mellom yngre
romertid og tidlig merovingertid og viser en lang bruk av området i jernalderen. Eldst er
dyrkingslaget, som kan indikere en nærliggende bosetning i perioden forut for da kokegropene
ble anlagt i yngre romertid. Kokegroper har inngått i mange ulike sammenhenger, knyttet til
hus, graver, alene eller som større felt. Én nedgravning ble datert til 545- 600 e. Kr., og viser at
området fortsatt ble brukt i merovingertid. Et løsfunn av en smeltedigel (C59501/4) viser at det
kan ha vært aktiviteter knyttet til smiing i nærheten.
I begge gravene ble det funnet brente bein. Bare beina fra delprosjekt 2 var av en slik mengde at
de ble undersøkt, og besto av et stort antall domestiserte dyr foruten fire små fragmenter av
menneske. Begge graver er fra folkevandringstid, hadde trolig brannflak i gravhaug og
inneholdt glassperler, så de representerer trolig samme gravskikk og forestillingsverden. De to
gravene vitner om at det på gravfeltet Pælarne ble gravlagt folk i tråd med samtidens
forestillingsverden der transformasjoner mellom ulike verdener sto sentralt. Dyrebein i graver
skulle trolig hjelpe de døde på ferden til dødsriket og knokler hadde en sterk regenerativ kraft.
Den lille mengden menneske- og dyrebein fra Basberg indikerer trolig at visse bein og ikke hele
individer var inkludert i gravene, samt at de viser tydelig at visse dyrearter var valgt ut. De
domestiserte dyrene sto i en særstilling i tråd med samtidens idealer, der disse dyrenes
mellomposisjon mellom mennesket og det ville dyret - i grensen mellom liv og død – var
sentralt.
Gravene har inngått i et større gravfelt og bosetningssporene kan settes i forbindelse med både
vanlig bosetning, men også ritualer. Gravene fra undersøkelsen viser hvordan befolkningen på
Basberg har fulgt samtidens gravskikk og trosforestillinger knyttet til transformasjon og
vedlikeholdelse av den kosmiske verden.

9 LITTERATUR
Askjem, J. K. Ø. 2014. Rapport, arkeologisk registrering. Delundersøkelse 1, Spredt avløp –
randsoner – Basberg nord – etappe 1 og 2. Kortversjon med fokus på ID 174507. Upublisert
rapport. Vestfold fylkeskommune.
Block, M. 1992. Prey into hunter. The politics of religous experience. Cambridge University
Press, Cambridge.
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

25

90/187, Tønsberg

2014/3250

Gjerpe, L.E. 2008. E18-prosjektet Vestfold, Bind 4, Kulturhistoriske, metodiske og
administrative erfaringer. Varia 74. Kulturhistorisk Museum, Fornminneseksjonen,
Universitetet i Oslo, Oslo.
Gjessing, G. 1943. Hesten i forhistorisk kunst og kultus. Viking 7: 5-143.
Hill, J.D. 1995. Ritual and Rubbish in the Iron Age of Wessex. A study on the formation of a
specific archaeological record. BAR British Series 242.
Holck. P. 1986. Cremated bones. A Medical-Anthropological Study of Archaeological Material
on Cremation Burials. Antropologiske Skrifter, vol. 1. Anatomisk institutt, Universitetet i
Oslo, Oslo.
https://helsenorge.no/tannhelse/tenner-hos-barn. [Lastet ned 24.4.17]
Lønaas O.C. 2014a. Prosjektplan. Arkeologisk undersøkelse av aktivitetsspor og rester av
gravminner; id 61840 og 174507. Plan for spredt avløp – Randsoner – Basberg nord – Etappe
1 og 2. Basberg nordre, 90/187, Trapesveien, Tønsberg kommune, Vestfold. Upublisert
rapport. KHM arkiv.
Lønaas O.C. 2014b. Uttalelse om dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 1978, § 8, 1.
ledd, for automatisk fredete kulturminner (rester av gravminne; id 179984). Plan for spredt
avløp – Randsoner – Basberg nord – Etappe 1 og 2. Basberg nordre, 90/187, Trapesveien,
Tønsberg kommune, Vestfold. Elektronisk dokument, KHM.
Mansrud, A. 2002. Dyrebein i graver – en kilde til jernalderens kult og forestillingsverden. I: L.
Melheim, L. Hedeager og K. Oma (red). Mellom himmel og jord. Foredrag fra et seminar om
religionsarkeologi. Isegran 31. januar – 2. februar 2002. Oslo Arkeologiske Serie 2, Unipub.
s. 82-111.
Mansrud, A. 2004. Å dyrke de døde-knoklenes metaforikk i jernalderens branngravskikk.
Primitive tider 7: 29- 40.
Mays, S. 2010. The archaeology of human bones. 2.utgave. Routledge, London og New York.
Müller-Willie, M. 1965. Brev til Herr Kåre Gramer ang. haug på eiendom, gnr. 90, nr. 54, i
Tønsberg. KHM top.ark.
Müller-Willie, M. 1971. Pferdgrab und Pferdeopfer im frühen Bodemoderzoek. Jaargang 20-21,
1970-1971: 119-248.
Oma, K. 2001. Hesten i jernalderen – i brytningspunktet mellom „seige“ strukturer og endring i
den materielle kulturen. Primitive tider 4: 37-47.
Røstad, I. 2002. En liten perle: om perler og magi i folkevandringstid. I: K. Chilidis, J. Lund og
C. Prescott (red.). Facets of Archaeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on the 60th
Birthday, Oslo Arkeologiske Serie Nr. 10.Unipub. s. 439-450.
Salvig, K.V. og Mikkelsen, P. H. 2015. Rapport vedr. detaljert vedanatomisk analyse KHM
2014/3250, prosjektkode: 280200, Trapesveien Basberg 90/187, Tønsberg kommune,
Vestfold fylke (FHM 4296/2016). Moesgård museum.
Shetelig, H. 1912. Vestlandske graver fra jernalderen. Elektronisk dokument,
http://www.ub.uib.no/asp/elpubi.asp?PublName=Vestlandske&aar=1, lastet ned 31.03.17
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

26

90/187, Tønsberg

2014/3250

Sigvallius, B. 1994. Funeral Pyres Iron age cremations in North Spånga. Osteological
Research Laboratory, Stockholm.
Skjelsvik, E. 1949. Om lokaliteten ”Pæltane”, Basberg (90/2). Innberetning i top.ark.
Stiner, M.C., Kuhn, S.L., Weiner, S. og Bar-Yosef, O. 1995. Differential burning,
recrystallization, and fragmentation of archaeological bone. Journal of Archaeological
Science 22. s. 223–237.
Vibe-Müller, K. 1965. Utgravning grav nr.10 på Basberg, gnr. 90, br.nr. 54, eier Kåre Gramer,
Slagen, Sem, Vestfold, mai 1965. Innberetning i top.ark.
Wahl, von J., 1982. Abhandlungen. Leichenbranduntersuchungen. Ein Überblick über die
Bearbeitungs- und Aussagemöglichkeiten von Brandgräbern. Praehistorische Zeitschrift 57/1.
Berlin, New York. s. 2-125.
Wangen, V. 2009. Gravfeltet på Gunnarstorp i Sarpsborg, Østfold. Et monument over dødsriter
og kultøvelse i yngre bronsealder og eldste jernalder. Kulturhistorisk museum, Oslo.
Østigård, T. 2007. Transformatøren Ildens mester i jernalderen. I: Rituelle spesialister i bronseog jernalderen.Vol 2. Gotarc serie C. Arkeologiske Skrifter No 65, Gøteborg.
Årskog, H. og Skogsfjord, A. 2009. Rapport: Arkeologisk utgravning : Broanlegg,
bosetningsspor og gravminne. Upublisert rapport i KHMs arkiv (ref. 05/6417).

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

27

10 VEDLEGG
10.1 STRUKTURLISTE
A-nr.

Navn i
felt

Form i
flate
Rektangulær

Sider i
profil
skråe

Bunn
profil
flat

Bred
-de
120

Lengde

201

Strukturtype
Kokegrop

217

Kokegrop

Rektangulær

skråe

Avrundet

231

Stolpehull

rund

buete

239

Nedgravnin
g

ujevn

buete

261

Nedgravnin

ujevn

Dia
m

Dybde

100

Snittet
Ja

20

Fyllets
farge
gråsort

Fyllmatr.
Kull,
leire

110

80

Ja

20

gråsvart

Humus,
leire,
sand

Avrundet

45

47

Ja

14

mørk
brun

Leire,
kull

Avrundet

190

200

Ja

31

gråbrun

Kull,
leire

160

135

Nei

Observert

Beskrivelse

Kull,
varmepåvirket
stein
Kull,
varmepåvirket
stein

Noe rektangulær i form med synlig
kullrand i plan. Inneholder kull og
skjørbrent stein. Stor stein/berg i Vlig del. Kokegropen ligger i lag A304.
Rektangulær i form med delvis synlig
kullrand i plan. Inneholder gråsvart
humusholdig leire, med innslag av
kull og skjørbrent stein. Kokegropen
ligger i lag A304.
Mulig stolpehull, eventuelt
steinopptrekk. Mørk brune masser
iblandet noe kull og varmepåvirkede
stein.
Ujevn, stedvis tydelig avgrensning i
plan. Stein og kullflekker i overflaten.
Kullag i sørvestre hjørne. Muligens
flere strukturer. Snittet to steder.
Profil N-S: Jevn og tydelig avgrenset
nedgravning. Stein, kullflekker og
brent leire i fyllet. Profil Ø-V: Tydelig,
men ujevn avgrensning. Steiner i
profilen, noen av dem skjørbrente.
En antydning til kullag i NØ. Fyllet
gradvis mindre fett og kullholdig mot
sørvest, i SV ende iblandet lys leire.
Strukturen fortsetter under
feltkanten i SV. Mulig gjenbrukt
kokegrop i NØ del av snitt Ø-V og i
snitt N-S.
En større stein i overflaten.

Kull,
varmepåvirket
stein
Brent
leire,
brente
bein,
varmepåvirket
stein
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A-nr.

Strukturtype
g

Form i
flate

277
289

Avskrevet
Nedgravnin
g

rund

304

Dyrkingslag

ujevn

471

Avskrevet

rund

Lag

oval

480

Navn i
felt

2014/3250

Fyll,
lagrest
etter
gravhaug
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Sider i
profil

Bunn
profil

Bred
-de

85
167

ujevn

Dia
m

Snittet

Dybde

94
106

Nei
Nei

300

Ja

43

43

Ja

8

92

127

Ja

10

ujevn

ujevne

Lengde

Fyllets
farge

Fyllmatr.

Observert

mørk
grå,
brun

Kull,
leire,
organisk
, sand

kull

Mørk
gråbrun

Leire,
sand

brente
bein,
funn, kull

Beskrivelse
Kullholdig og humusholdig leire.
Ujevn, utydelig avgrensning i plan.
Avskrevet ved snitting.
Mørk brun, kullholdig og
humusholdig leire. Ujevn til
rektangulær i plan. Udefinert
nedgravning skadet av grøft.
Et mørkt dyrkningslag over feltets
hele bredde. Det ble gravd to sjakter
i laget. Nordre sjakt begynner 120
cm N fra den store steinen og har en
lengde på 361 cm, dybde på 41 cm.
Søndre sjakt begynner 210 cm S for
den store steinen og har en lengde
på 290 cm, dybde 36 cm. Beskrivelse
nordre sjakt: Tydelig, noe ujevnt
avgrenset. Myke, fete masser av
mørk grå leire. Små røtter og mye
stein i profilen. Beskrivelse søndre
sjakt: Tydelig, noe ujevnt avgrenset.
To lag: det øverste består av brun,
sandholdig leire, lignende matjord.
Det nedre laget inneholder gråbrun,
kullholdig leire. Steiner og røtter går
gjennom hele profilen.
Avskrevet etter snitting.
Steinopptrekk.
Nedgravning/naturlig fordypning i
terrenget fylt med masser fra
overliggende, fjernet gravhaug. Funn
av to nagler i fyllet og en perle i
nærhet av strukturen. I plan er
strukturen ujevn og med stedvis
utydelige avgrensninger. I profil er
strukturen grunn (1-2 cm) i NØ, og
dypere (5-10 cm) i S
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A-nr.

Navn i
felt

2014/3250

Strukturtype
Avskrevet

Form i
flate

Lag

ujevn

ujevne

828

Nedgravnin
g

oval

836

Nedgravnin
g
Nedgravnin
g

Kullag

800

813

854

866

Fyll,
lagrest
etter
gravhaug

Bred
-de
110

Lengde

ujevn

buete

oval

buete

oval

ujevn
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Sider i
profil

Bunn
profil

Dia
m

Dybde

60

Snittet
Ja

Fyllets
farge

Fyllmatr.

Observert

68

108

Ja

10

Gråbrun

leire

brent leire
kull

Avrundet

66

58

Ja

13

Gråbrun

leire

brent leire

32

38

Ja

10

Gråbrun

leire

brent
leire, kull

skråe

Avrundet
flat

63

101

Ja

12

mørk
gråbrun

ujevne

flat

61

64

Ja

4

mørk
grå

0

leire

kull

Beskrivelse
Utydelig avgrensning i plan. Lag
kunne ikke sees i profil, og
strukturen ble dermed avskrevet.
Nedgravning/ naturlig fordypning i
terrenget fylt med masser fra
overliggende fjernet gravhaug. I plan
er strukturen stedvis utydelig i
avgrensningen. Endel småstein i
overflaten. Strukturen er forstyrret i
SV av en moderne grøft. I profil er
strukturen mer tydelig, men har
fortsatt en ujevn avgrensning. Små
stein og kullspetter i profilen. Brent
leire og kull i fyllet som består av
gråbrun leire. Små fragmenter med
brent bein ble funnet ved sålding.
Noe utydelig og ujevn avgrensning i
plan. Endel mer små steiner i
overflaten på A828, enn A836. Nokså
tydelig og jevn avgrensning i profil.
Strukturene skjærer ikke hverandre.
Fyllet består av gråbrun leire. Noe
kull og brent leire i fyllet.
Se A828
Udefinert nedgravning med tydelige
avgrensninger. I østlige og vestlige
del er undergrunn delvis synlig i plan.
Laget består av mørk gråbrun leire
iblandet humus og sand. I enkelte
områder inneholder laget noe
trekull. Undergrunn er orangespettet
lys grågul leire.
Kullag som mulig er bunn av en
kokegrop som ligger i relasjon med
en stor stein. Tydelig kullag øst for
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A-nr.

Navn i
felt

2014/3250

Strukturtype

887

Nedgravnin
g

897

Avskrevet

Form i
flate

ujevn

Sider i
profil

buete

Bunn
profil

flat

Bred
-de

50

Lengde

Dia
m

50

Snittet

Ja

Dybde

Fyllets
farge

Fyllmatr.

Observert

7

gråbrun

leire
sand

brent leire
kull

kull

Nei

20001
6

S30

Kullflekk

ujevn

skråe

ujevn

90

170

Ja

10

Mørk
brun,
kullspett
et

kull leire

20001
7

S31

Stolpehull

rund

skråe

flat

42

51

Ja

15

Mørk
brun

Humus,
leire,
sand

20001
8

S32

Stolpehull

rund

skråe

flat

Ja

9

Gråbrun

Humus,
leire,
sand
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Beskrivelse
stor stein, samt svakt kullag på
toppen av den vestlige del av stor
stein. Kullaget består av mørk grå
kullholdig leire som er iblandet sand
og humus. Kullaget i Ø er snittet.
Tydelig, men ujevn avgrensning i
plan. Stein og brent leire i overflaten.
Funn av keramikk i overflaten ved
avdekking. Tydelig, og nokså jevn
avgrensning i profil. Litt kull og brent
leire i fyllet. Stein i profilen. Hele
strukturen ble tømt etter snitting.
Rund form etter tømming av fyllet.
Innmålt i forbindelse med F911.
Dette var en moderne metallplate.
Avskrevet.
Kullflekk som ligger i ett mørk brunt
leirholdig lag. Laget inneholder
spetter av kull og leire. Laget med
kullflekken følger berget. Ikke tegnet
i profil. Ingen tydelig nedgravning.
Usikker funksjon.
Stolpehull helt i sør i feltet. Ett
ytterligere stolpehull (S32) ligger 100
cm S for S31. Stolpehullet blir
avgrenset av fjell i bunnen. Fyllet
består at mørk brun sand og
leirholdig humus.
I plan: Strukturen ligger inntil fjell.
avgrensingen er jevn og tydelig, men
blir utydelig ved fjellet. Noe kull og
stein i overflaten. Laget er mer
porøst mot N og V. I profil:
Stolpehullet avgrenses av fjell i
bunnen i V. Fyllet er blandet og
stedvis porøst som gjør
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A-nr.

20001
9

Navn i
felt

S33

2014/3250

Strukturtype

Avskrevet

Form i
flate

ujevn
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Sider i
profil

Bunn
profil

Bred
-de

70

Lengde

110

Dia
m

Snittet

Ja

Dybde

5

Fyllets
farge

Fyllmatr.

Observert

Beskrivelse
avgrensningen noe utydelig. Kull og
brent leire i massene.
Rektangulær til ujevn avgrensning i
plan. Ujevn bunn. Strukturen er
avskrevet etter snitting.
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10.2 TILVEKSTTEKST, C59501/1-16 OG C59833/1-8
C59501/1-16
Gravfunn fra jernalder/romertid fra PÆLTANE, av BASBERG NORDRE (90/187),
TØNSBERG K., VESTFOLD.
1) 1 klinknagle av jern. Rektangulær, avrundet klinkplate (2x1,5 cm) Med del av nagle
med ovalt tverrsnitt (0,9 cm) bevart i ca1,1 cm lengde. Funnet sammen med roe med
ujevn til oval plate (1,8 x 1,7 cm). Også denne med noe av naglen i (0,5 cm). Usikkert om
nagle og roe hører sammen, da delene ikke kan passes sammen.
2) Del av klinknagle av jern. Tilnærmet kvadratisk roe (1,6x1,6 cm) med nagle. Naglen
er klinket mot roen, men står noe opp. Naglefragmentet på innsiden av roen måler 0,5 cm.
Hele naglen måler til sammen 1,2 cm.
3) 1 perle av glass. Enkel, liten perle av turkis glass. Perlen måler 0,5 cm i diam. og er
0,3 cm bred. Hullet er omlag 0,1 cm.
4) 1 randskår av smeltedigel av keramikk, sintret. Rødlig farge. Mål: Stl: 3,4 cm. Stt: 1,7
cm. Vekt: 14,3 gram.
5) 1 randskår av kar av keramikk. I A887 ble ett keramikkskår funnet på toppen av
fyllmassene. Strukturens funksjon er ukjent, men en datering viser at nedgravningen er
fra perioden mellom 545- 600 e. kr., tilsvarende overgangen mellom folkevandringstid og
merovingertid. Keramikken kan ikke dateres nærmere enn til jernalder. Mål: Stl: 4,6 cm.
Stb: 3,2 cm. Stt: 0,7 cm. Vekt: 13 gram.
6) 1 stykke av leirforing av leire. Fra ovn. Hard sintret/brent på en side med mulig
avtrykk. Rødbrent leire på den andre siden. Vekt: 63,9 gram.
7) 1 bit brent leire av leire. Vekt: 1,8 gram.
8) 1 bit brent leire av leire. Vekt: 1,9 gram.
9) 1 fragment brent bein. Vekt: 0,1 gram.
10) 1 fragment brent bein. Vekt: 0,2 gram.
11) 21 fragmenter brent bein. Vekt: 2,2 gram.
12) 2 fragmenter brent bein. Vekt: 0,6 gram.
13) 4 fragmenter brent bein. Vekt: 0,1 gram.
14) 5 fragmenter brent bein. Vekt: 0,1 gram.
15) 10 prøver, kull. 7 kullprøver er vedartsbestemt og 4 er radiologisk datert:
KP2001, kokegrop A201: Vedartsbestemt til 5 bjørk og 17 eik. Bjørk er datert: 1750+30
BP, 240- 335 calAD (398091).
KP2002, kokegrop A217: Vedartsbestemt til 8 bjørk og 32 eik. Bjørk er datert: 1800+30
BP, 220- 255 og 300- 315 calAD (398092).
KP2007, gravfyll A813: Vedartsbestemt til 4 bjørk, 1 furu og 1 eik. Bjørk er datert:
1580+30 BP, 425- 545 calAD (398093).
KP2011, nedgravning A887: Vedartsbestemt til 14 bjørk, 2 furu og 19 eik. Bjørk er
datert: 1510+30 BP, 545- 600 calAD (398094).
16) 6 prøver, makro. Ingen er analysert.
Funnomstendighet: I forbindelse med omfattende planer for omlegging av vann- og
avløpsnett i Tønsberg kommune utførte KHM en arkeologisk undersøkelse på Basberg
nordre 90/187 i Tønsberg kommune i perioden 21/5-11/6- 2014. Bakgrunnen var en
registrering utført av Vestfold fylkeskommune i november 2013 (Askjem 2014). Under
utgravningen ble det flateavdekket 580 m2. Det ble avdekket 18 strukturer: 2 kokegroper,
1 dyrkingslag, 2 lag/fyllskifter trolig er rester etter en delvis fjernet gravhaug, 7
nedgravninger og 3 stolpehull. Syv kullprøver ble vedartsanalysert av Helge I. Høeg
(2014), og fire radiologisk datert ved BETA Analytic Inc. (2014). Analyseresultat er
vedlagt utgravningsrapport (Russ og Ødegaard 2016/2017). Prosjektet omhandler også en
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grav påtruffet under videre registrering november/desember 2014. Dette materialet er
katalogisert under C59833.
Orienteringsoppgave: Trapesveien 6 til 18, Tønsberg.
Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6574027.113, Ø: 582531.1.
LokalitetsID: 61840/174507.
Litteratur: Askjem, J. K. Ø. 2014: Rapport, arkeologisk registrering. Delundersøkelse 1,
Spredt avløp – randsoner – Basberg nord – etappe 1 og 2. Kortversjon med fokus på ID
174507. Upublisert rapport. Vestfold fylkeskommune
Russ, H. og Ødegaard, M. 2016/2017: Rapport fra arkeologisk utgravning. Aktivitetsspor/
Rester av gravminner. Basberg nordre, 90/187, Trapesveien. Tønsberg kommune,
Vestfold. KHMs arkiv.
C59833/1-8
Gravfunn fra jernalder/folkevandringstid fra PÆLTANE, av BASBERG NORDRE
(90/187), TØNSBERG K., VESTFOLD.
1) perle polykrom av glass.
Liten polykrom opak perle i grønt- og rødbrunt glass. Bærer preg av å ha vært på likbålet
og er smeltet noe. Kan minne om type 2201 iht. Olldag 1994, 202. men det kan også være
at perlen har et overtrekk av glass i grønn med rødbrunt opak glass under, som da skal
klassifiseres etter den farge den fremkommer med iht. Olldag 1994, 197.
Mål: Stl: 1,0 cm. Stb: 0,6 cm. Stt: 0,6 cm. Vekt: 0,6 gram.
Strukturnr: Struktur B Gravfunn
2) perle polykrom av glass.
Liten tilnærmet rund, polykrom opak perle i grønn- og rødbrunt glass. Bærer preg av å ha
vært på likbålet. Denne perlen er noe mindre enn foregående nr, men er ellers tilsvarende
den. Kan minne om type 2201 iht. Olldag 1994, 202. men det kan også være at perlen har
et overtrekk av glass i grønn med en rødbrun opak glass under, som da skal klassifiseres
etter den farge den fremkommer med iht. Olldag 1994, 197.
Mål: Stl: 0,8 cm. Stb: 0,5 cm. Stt: 0,7 cm. Vekt: 0,1 gram.
Strukturnr: Struktur B Grav
3) kar spannformet av keramikk. Antall fragmenter: 1
Lite skår av et spannformet leirkar med kamdekor bestående av to parallelle streker,
prikker og under/over der ses spor av ytterligere en strek. Finmagret grått steingods.
Mål: Stl: 0,5 cm. Stb: 0,5 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 1,07 gram.
Datering: eldre jernalder
Strukturnr: Struktur B Grav
4) bein, brente homo sapiens. Antall fragmenter: 6
Små beinfragmenter av menneske, funnet i haugfyllet i en gravhaug. Kun fire
beinfragmenter kunne med sikkerhet bestemmes til menneske. Tre fragmenter tilhørte ett
albueben (ulna), samt ett fragment var fra en tannrot (dens). Alder til individet kunne ikke
faststilles, men tannroten var fra en permanent tann. Ytterligere to beinfragmenter ble
identifisert til mulig menneske. Et løsfunn av mulig menneske er også inkludert, totalt 0,6
g. Beina ble funnet med masse dyrebein, se neste nr.
Vekt: 4 gram.
Gravhaug 249
5) bein, brente dyr av bein.
Dyrebein fra hund, hest, storfe, fugl og høns fra gravhaug. To beinfragmenter er
sannsynligvis fra tamgris eller eventuelt gnager. Mange beinfragment er uidentifiserbare.
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Løsfunn fra uidentifiserte arter er inkludert her, totalt 0,3 g. Beina kunne ikke
aldersbestemmes. Registreringsfunn av brente bein er også inkludert her, totalt 2,2 g. Tre
av disse beina er fra kulturlag 2082, dvs. haugfyllet (ID179984-2) og de er ikke
undersøkt, tre funn (F2023, 2024 og 2061) er fra brannflak (kulturlag 2022) i bunn av
haugen (ID 179984-3) (se Askjem 2014). Sistnevnte er henholdsvis fragmenter av dagdyr
(57) og fugl/hønsefugl, biter av kranium fra uidentifisert art og to små fragmenter av
uidentifisert art. Funnene er delt inn i poser etter lag/kullflekker som ble identifisert i
haugen, A-C og profilet samt registreringsfunnene.
Vekt: 25,2 gram.
Gravhaug 249
6) brent leire. Antall fragmenter: 4
Tre biter rødbrent leire, to små og en større bit. Den største biten ble funnet under
registreringen i 2014. Den er funnet i haugfyllet. Et løsfunn av slintret leire, svart, med
grus.
Mål: minste mål: 0,5 x 0,37 x 0,5 Stl: 2,2 cm. Stb: 1,6 cm. Stt: 0,8 cm. Vekt: 4,2 gram.
7) 9 prøve, kull av kull.
9 kullprøver fra gravhaug. En prøve tatt av brannlaget i gravhaugen er datert til
folkevandringstid. De øvrige kullprøver er ikke datert. De har en undernummerering og
er tatt ut i ulike lag og seksjoner i gravhaugen (se tegning). A er en prøve tatt mot toppen
av gravhaugen, B brannflak. Prøve A, 1, topp: 0,4 g. Fem prøver er fra B, pose 1-5, totalt
12,6 g. 1 av dem (pose 3), vekt 6,5 g, er vedartsbestemt av Moesgård museum og viste
fem forskjellige vedarter, på til sammen 10 biter kull: 3 biter or, 4 biter bjørk, 1 bit ask,
eik og selje. Prøven ble datert hos Beta til ukal. 1520 +/- 30 BP, kal. 540- 575 e. Kr,
folkevandringstid. En kullprøve er fra C, pose 10, 1,1 g. Ikke analysert. En kullprøve er
fra en kullflekk noe øst for profilet. vekt 3,6 g. Ikke analysert. En kullprøve er fra
gravfyllet, tatt ut av profilet, 2,1 g. Ikke analysert. Tre kullprøver fra registreringen ble
kassert, da det ville gi dobbelt opp av samme struktur og lag.
Datering: folkevandringstid
gravhaug
8) 9 prøve, makro.
Ni makroprøver fra gravhaug knyttet til ulike lag og seksjoner. Ingen er analysert.
Vekt: 35,1 gram.
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Arkeologisk utgravning i Trapesveien på
gården Basberg i forbindelse med omlegging av vann- og avløpsnett i Tønsberg
kommune. Tiltaket går delvis gjennom gravfeltet Pæltane, id 61840. I 2014 avdekket
Vestfold fylkeskommune rester av en gravhaug (id 179984) sørøst i Trapesveien, som
trolig tilsvarer gravhaug 249 på Pæltane, en nå forsvunnet haug. Gravhaugen ble
ettergravd av Kulturhistorisk museum desember 2014. En kullprøve fra profilet ble datert
til folkevandringstid, 1520 +- 30 BP, 540 til 575 e. Kr. (Beta-428804). Den nordøstre
delen av Trapesveien ble undersøkt mai/juni 2014 og inngår i samme rapport, og er
katalogisert under C59501.
Orienteringsoppgave: I Trapesveien. Gravfeltet Pæltane ligger under gården Basberg i
Slagendalen, nordøst for Tønsberg by og 800 meter sørøst for Slagen kirke.
LokalitetsID: 61840/174507.
Innberetning/litteratur: Russ, H. og Ødegaard, M. 2017, 13.04.2017, Aktivitetsspor,
rester av gravminner. Basberg nordre, 90/187, Trapesveien, Tønsberg kommune,
Vestfold. Upublisert rapport fra arkeologisk utgravning. KHM arkiv
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Funnet av: Helene Russ.
Litteratur: Olldag, I. E.1994: Glasperler i danske fund fra romersk jernalder. Aarbøger
for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1992, s. 193-280. København.
Bøe, J.1931: Jernalderens keramikk i Norge. Bergens Museum Skrifter; 14.
Katalogisert av: Marie Ødegaard.
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10.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER

10.3.1 PRØVELISTE DELPROSJEKT 1
Prøvenr
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

A-nr
201
202/217
11
239
828
836
813
480
584
866
887
32
31
30

Struktur-type
Kokegrop
Kokegrop
Mulig stolpe
Udefinert nedgravning
Udefinert nedgravning
Udefinert nedgravning
Gravfyll
Gravfyll
Udefinert nedgravning
Bunn av kokegrop
Udefinert nedgravning
Mulig stolpe
Stolpehull
Kullag

Prøve-type
Kull
Kull

Kull og makro
Kull og makro
Kull og makro
Kull
Kull og makro
Kull og makro
Kull og makro
Kull

Kommentar Kull-vekt
1,5
12,1
Ikke vasket
Ikke vasket
Ikke vasket
Ikke vasket
0,2
0,2
0,9
0,4
0,8
0,5
0,6
8

Makro-vekt Vedart analysert Datert
x
Ja
x
Ja

1,1
0,2
0,1

x
x

Ja

0,3
1,2
0,9

x
x
x

Ja
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10.3.2 PRØVELISTE DELPROSJEKT 2
"Struktur"
Gravhaug 249?
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
Gravfyll
Kull-flekk
Løsfunn
Kulturlag, AL2028

Pose

Kommentar

1
1
2
3
4
5
6
7
8
5 og 7
10

Topp
Topp
Topp
ok bevart lag
ok bevart lag
ok bevart lag
ok bevart lag
Igjennom mesteparten av kullag
Igjennom mesteparten av kullag
Funn
Lag med mye kull og brent bein
Fra profil. Kull/MP/Brent bein

Liter Brente bein
i gram
1,2
2,6
1,4
1
0,9
1
1,7
1,1
1,5
1,7
1,2
2,8
1,5
1,4
1,2
1,5
1
1,9

2,2
0,9
0,5
Innsamlete bein funnet i overflaten i området 0
MP1000 Fra profil
0,7

0,7
9,6
0,8

Vekt makro Vekt kull Annet
3,3
Ingen
Ingen
3
9,1
3,1
2,1
1,8
Ingen
Ingen
3,1
7
Ingen
Ingen
1,8

0,4
2,1
1,7
6,5
1,3
1
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1,1
2,1
3,6
Ingen
Ingen

Mye korn!

2 perler, korn
Keramikk
2 fragm rødbrent leire (0,4 g.)

Keramikk?

Prøveliste fra delprosjekt 2. A, B og C refererer til kullag og kullflekker som ble avdekket i gravhaug 249 og ble tolket som rester etter ett
brannlag/brannflak (se også tegning under 10.4).
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10.3.3 KULLPRØVER DELPROSJEKT 1 OG 2
Kullprøver analysert av Helge I. Høeg 2014.
Strukturnummer
S31
S32
A201
A202
A480
A813
A887

Kontekst

Prøvenr Materiale Gram Betula/
bjørk
Mulig stolpehull
P2013
Kull
0,6
6
Mulig stolpehull
P2012
Kull
0,5
14
Kokegrop
P2001
Kull
1,5
5
Kokegrop
P2002
Kull
12,1
8
Gravfyll
P2008
0,2
Gravfyll
P2007
Kull
0,2
4
Udefinert nedgravning P2011
Kull
0,8
14

Pinus/ Quercus/ Organisk Sten
furu
eik
5
4
6
17
32
2
x
1
1
2
19

Kullprøve analysert ved Moesgaard Museum 2016.
Strukturnummer
Gravhaug
249 ?

Kontekst

Prøvenr

Materiale

Gram

Branngrav

B, pose 3

Kull

6,5

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Alnus/
or
3

Betula/
bjørk
4

Fraxinus/
ask
1

Salix/
selje
1

Quercus/
eik
1
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10.3.4 DATERINGER DELPROSJEKT 1 OG 2
Strukturnr

Kontekst

Prøvenr

201
202

Kokegrop
Kokegrop

2001
2002

813
887

Gravfyll
2007
Udefinert
2011
nedgravning
Branngrav
B, Pose 3

B (Gravhaug 249?)

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Labnummer
BETA
398091
398092

14C alder BP

Periode

1580 +/- 30 BP
1510 +/- 30 BP

Kalibrert datering,
1 sigma
240- 335 AD
220- 255 og
300- 315 AD
425 - 545 AD
545- 600 AD

398093
398094
428804

1520 +/- 30 BP

540- 575 AD

Folkevandringstid

1750 +/- 30 BP
1800 +/- 30 BP

Yngre romertid
Yngre romertid
Folkevandringstid
Folkevandringstid/ Merovingertid
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10.4 TEGNINGER

10.5 FOTOLISTE
Filnavn

Motivbeskrivelse

Cf34780_001
Cf34780_013
Cf34780_014
Cf34780_018
Cf34780_019
Cf34780_021
Cf34780_024
Cf34780_030
Cf34780_032
Cf34780_034
Cf34780_035
Cf34780_038
Cf34780_040
Cf34780_043
Cf34780_045
Cf34780_048
Cf34780_054
Cf34780_055
Cf34780_056
Cf34780_057
Cf34780_058
Cf34780_060
Cf34780_062
Cf34780_063
Cf34780_064
Cf34780_066
Cf34780_067
Cf34780_069
Cf34780_071

Arbeidsstart oversikt
Plan A239
A289 Plan
A261 Plan
A201 Plan
A217 Plan
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
A201 Profil
A231 Plan
A231 Profil
Arbeidsbilde
A217 Profil
A239 Profil N-S
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde
A304 Sjakt 1 profil
A304 Sjakt 1 profil del 1
A304 Sjakt 1 profil del 2
A304 Sjakt 1 profil del 3
A304 Sjakt 1 profil del 4
A304 Sjakt 2 profil
A304 Sjakt 2 profil del 1
A304 Sjakt 2 profil del 2
A304 Sjakt 2 profil del 3
Arbeidsbilde stor stein
A304 Oversiktsbilde lag
A304 Oversiktsbilde lag
A304 Igjenfylling over nordlig
ende av feltet
Oversikt lag
Oversikt felt
Oversikt felt
Oversikt felt
A828+A836 Plan m. vann
A836 Plan m. vann
A828+836 Plan m. vann
A800 Plan
A854 Plan
A480 Plan
Perle
A828+836 Profil

Cf34780_072
Cf34780_074
Cf34780_075
Cf34780_078
Cf34780_094
Cf34780_095
Cf34780_096
Cf34780_097
Cf34780_099
Cf34780_100
Cf34780_102
Cf34780_109

Retning
sett mot
SV
SV
SV
NØ
NØ
NV
NV
SV
V
V
S
SV
SV
NNØ
SSV
SV
SV
SV
SV
SSV
SV
SV
SV
SSØ
NNV
S
NNV
NNV
NNV
SSØ
SSØ
VSV
SSØ
VSV
SSØ
Ø
SSØ
V

Navn

Dato

HR
AS
AS
AS
KF
KF
HR
HR
KF
HR
HR
HR
KF
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
HR
AS
AS
AS

21.05.2014
22.05.2014
22.05.2014
22.05.2014
22.05.2014
22.05.2014
22.05.2014
22.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
26.05.2014
26.05.2014
26.05.2014
26.05.2014
26.05.2014
26.05.2014
26.05.2014
27.05.2014
27.05.2014
27.05.2014
27.05.2014
27.05.2014
27.05.2014
27.05.2014
27.05.2014

HR
HR
HR
HR
AS
AS
AS
AS
HR
AS
HR
AS

27.05.2014
27.05.2014
27.05.2014
27.05.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
02.06.2014
03.06.2014
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Cf34780_112
Cf34780_113
Cf34780_114
Cf34780_118
Cf34780_119
Cf34780_122
Cf34780_132
Cf34780_134
Cf34780_141
Cf34780_148
Cf34780_155
Cf34780_157
Cf34780_162
Cf34780_167
Cf34780_171
Cf34780_173
Cf34780_174
Cf34780_177
Cf34780_179
Cf34780_181
Cf34780_184
Cf34780_188
Cf34780_190
Cf34780_198
Cf34780_200
Cf34780_201
Cf34780_202
Cf34780_203
Cf34780_204
Cf34780_205
Cf34780_209
Cf34780_210
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Oversikt felt
Aga sålder
Sålding
A813 Profil
A813 Profil
A854 Plan m. vann
Oversikt avdekket område
Oversikt avdekket område
A480 Profil best foto
Oversiktsbilde
A854 Profil m. skygge best foto
A866 Plan
A866 Profil best foto
A887 Plan
A887 Profil
Oversikt fjell i dagen
Oversikt fjell i dagen
A31 Plan
A32 Plan
A32 Profil
A31 Profil m. skygge
A30 Plan
A30 Profil
Gravhaug m. kantkjede
Gravhaug kvart
2 gravhauger
Gravhaug/blåbærhaug
Gravhaug/blåbærhaug
Gravhaug/blåbærhaug
Gravhaug/blåbærhaug
Oseberghaugen fra felt
Oseberghaugen fra felt

N
N
N
SV
SV
Ø
S
S
SØ
NV
Ø
Ø
Ø
S
S
SSØ
SSØ
SØ
S
S
SV
NØ
NØ
SØ
Ø
Ø
V
N
V
V
N
N

HR
HR
HR
AS
AS
KF
HR
HR
KF
KF
KF
KF
KF
AS
AS
HR
HR
KF
AS
AS
KF
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR

03.06.2014
03.06.2014
03.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
04.06.2014
05.06.2014
05.06.2014
05.06.2014
06.06.2014
06.06.2014
06.06.2014
06.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
10.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
11.06.2014
11.06.2014

Retning
sett mot
Ø
Ø
N
N
N

Navn

Dato

HR
HR
HR
HR
HR

03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014

10.6 FOTOLISTE DEL 2
Filnavn

Motivbeskrivelse

Cf34780_488
Cf34780_489
Cf34780_490
Cf34780_491
Cf34780_492

Oversikt før rensing
Oversikt før rensing
Oversikt før rensing
Oversikt før rensing
Sort lag

1
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Cf34780_493
Cf34780_494
Cf34780_495
Cf34780_496
Cf34780_497
Cf34780_498
Cf34780_499
Cf34780_500
Cf34780_501
Cf34780_502
Cf34780_503
Cf34780_504
Cf34780_505
Cf34780_506
Cf34780_507
Cf34780_508
Cf34780_509
Cf34780_510
Cf34780_511
Cf34780_512
Cf34780_513
Cf34780_514
Cf34780_515
Cf34780_516
Cf34780_517
Cf34780_518
Cf34780_519
Cf34780_520
Cf34780_521
Cf34780_522
Cf34780_523
Cf34780_524
Cf34780_525
Cf34780_526
Cf34780_527
Cf34780_528
Cf34780_529
Cf34780_530
Cf34780_531
Cf34780_532
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Sort lag
Sort lag
Oversikt etter rensing
Oversikt etter rensing
Store stein
Store stein
Profil med lys
Profil med lys
Profil med lys
Profil med lys
Profil med lys
Profil med lys
Profil med lys
A ansamling av kull og brent
bein
B brannflak i plan
B brannflak i plan
B brannflak i plan
A ansamling av kull og brent
bein
A ansamling av kull og brent
bein
A ansamling av kull og brent
bein
B brannflak i plan
B brannflak i plan
Oversikt etter avdekking
Oversikt etter avdekking
Mulig stolpehull + flekk
Mulig stolpehull + flekk
Mulig stolpehull
Kull flekk
Profil med målestokk
Profil med målestokk
Profil med målestokk
Profil med målestokk
Profil med målestokk
Profil med målestokk
Profil uten målestokk
Profil uten målestokk
Profil uten målestokk
Profil uten målestokk
Profil uten målestokk
Profil uten målestokk

2

N
N
Ø
Ø
NV
NV
N
N
N
N
N
N
N
N

HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR

03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015

N
N
N
N

HR
HR
HR
HR

04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015

N

HR

04.12.2015

N

HR

04.12.2015

N
N
Ø
Ø
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR

04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
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Cf34780_533
Cf34780_534
Cf34780_535
Cf34780_536
Cf34780_537
Cf34780_538
Cf34780_539
Cf34780_540
Cf34780_541
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Profil uten målestokk
C59501 og C59833_A2014 og
A309
C59501 – F413 - nagle
C59501 – F413 – nagle
C59501 – F413 – nagle
C59501 – F416 – perle
C59833/1 – perle
C59833/1 – perle
C59833/2 - perle

N

3

HR
HR

04.12.2015
13.09.15

HR
HR
HR
HR
HR
HR
HR

13.09.2015
13.09.2015
13.09.2015
13.09.2015
27.01.2016
27.01.2016
27.01.2016
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10.7 ANALYSERESULTATER
10.7.1 VEDANATOMISK ANALYSE
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10.7.2 RADIOKARBONDATERING

Dateringer fra delprosjekt 1.
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Datering fra delprosjekt 2
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10.7.3 OSTEOLOGISK ANALYSE

Osteologisk analys
Brandgrav
från Basberg nordre, 90/187, Tønsberg kommune, Vestfold
SAU rapport 2016:7 O

Emma Sjöling
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Osteologisk analys av en brandgrav från
Basberg nordre, 90/187, Tønsberg kommune,
Vestfold
Emma Sjöling
SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis)
emma.sjoling@sau.se
SAU rapport 2016:7 O

Inledning
I mars 2016 analyserades ett bränt benmaterial från Basberg nordre, Trapesveien,
Tønsberg kommune i Vestfold. Undersökningen utfördes i två omgångar, dels av
Vestfold fylkeskommune i november 2014, och dels av Kulturhistorisk museum i
december 2014. Ett större gravfält är sedan tidigare känt från platsen. Undersökningen
2014 resulterade i en möjlig brandgrav (id 179984, även kallad gravhaug 249) med ett
kollager och ett par kolfläckar (A, B och C) vilka tolkats som rester efter ett
brandlager/brannflak (uppgifter från Helene Russ, Kulturhistorisk museum, Universitetet
i Oslo).

Resultat
Sammanlagt analyserades 274 fragment (vilket tillsammans blir 261 benenheter) eller
25,89 gram brända ben. En benenhet utgörs av benfragment från ett och samma ben
uppdelade i flera fragment. Endast fyra fragment har identifierats till människa. Tre
fragment av människa kom från ett och samma armbågsben/albuben (ulna) samt ett
fragment från en tandrot (dens). Ett flertal fragment från långa rörben (os longum) hade
en människokaraktäristisk ytstruktur men det gick inte att utesluta helt att de tillhörde
djur. Det har inte gått att åldersbedöma människobenen fast det har gått att konstatera att
tandroten kommer från en permanent tand.
Ej heller har några könsindikerande benfragment gått att identifiera i benmaterialet.
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I övrigt identifierades benfragment från en hund, häst, nötboskap/storfe, fågel och
hönsfågel (fig. 1 och 3). Enstaka fragment bedömdes som sannolikt komma från tamsvin
respektive eventuellt gnagare. Ingen åldersbedömning var möjlig att göra för djurbenen.
Från hund har hand-/fotben identifierats (ett handrotsben (Ci+Cr) och mellanhands/mellanfotsben (metapodium)). Även hästbenet kommer från hand/fot: ett sesamben (os
sesamoideus) tillhörande finger- eller tåben 3 (hoven) liksom benet från nötboskap/storfe
vilket är ett handrotsben (Ci). Ben från hand/fot är ofta lättare att identifiera eftersom de
har karaktäristiska ledytor som även på bränt benmaterial fortfarande kan vara intakta.
Detta kan förklara varför fler hand- och fotben finns representerade bland de artbestämda
benfragmenten. Ser man till artgruppen mellanstort däggdjur finns även benfragment från
bålregionen, långa rörben och kraniet identifierade. De har således saknat
artkaraktäristiska drag.
Ett 30-tal fragment har bestämts till artgruppen mellanstort däggdjur. Storleksmässigt
motsvarar det djur som hund, tamsvin och får eller get. Av det totala antalet fragment på
274 fragment har drygt 80 benfragment bestämts till djur, d v s inte människa. Ett större
antal gick inte att bestämma till vare sig djur eller människa och de har därför
kategoriserats som oidentifierat till art eller artgrupp.
Fågel representeras av ett långt rörben (os longum) och det fågelben som identifierats till
hönsfågel/tamhöns är ett långt rörben som kallas tibiotarsus.
Art/Artgrupper
Människa (Homo sapiens sapiens)
Ev. människa (Ev. Homo sapiens sapiens)
Hund (Canis familiaris)
Ev. hund (Ev. Canis familiaris)
Häst (Equus caballus)
Nötboskap/Storfe (Bos taurus)
Hönsfågel (Gallus gallus)
Fågel (Aves sp.)
Sannolikt tamsvin (Sannolikt Sus scrofa f. domestica)
Ev. gnagare (Ev. Rodentia sp.)
Stor gräsätare (Megaherbivor)
Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)
Ev. mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr (Ev.
Mesomammalia)
Däggdjur/pattedyr (Mammalia) (djur, ej människa)
Oidentifierat
Totalt
Figur 1. Art- och artgrupper.
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Antal benenheter
2
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1

Antal fragm Vikt (g)
4
2,38
3
1,6
6
1,44
1
0,24
1
0,18
1
0,92
1
0,27
1
0,03
1
0,13
1
0,1
1
1,47

28

31

4,39

3
38
175
261

3
44
175
274

0,86
6,23
5,65
25,89
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Förbränningsgrad
De brända benens färg orsakas till stor del av förbränningstemperaturen. Andra faktorer
som påverkar färgen är ex. syretillförseln, kroppens storlek, omgivande ämnen i jorden
och hur länge benen utsatts för hetta (During 1998). Förbränningsgrad utifrån benens färg
har angivits efter Stiner et al. (1995) (fig. 2). Nästan alla benfragment var gråvita och vita
till färgen. De hade dessutom en relativt hård ytstruktur. Färgen antyder att
förbränningsgraden varit hög, vilket motsvarar förbränningsgrad 6 enligt Stiner et al.
Kod

Beskrivning

0

Not burned (cream/tan)

1

Slightly burned; localized and <half carbonized

2

Lightly burned; >half carbonized

3

Fully carbonized (completely black)

4

Localized <half calcined (more black than white)

5

>half calcined (more white than black)

6
Fully calcined (completely white)
Figur 2. Förbränningsgrad enligt Stiner et al. 1995.

Fragmenteringsgrad
Benmaterialet bestod av små benfragment i genomsnitt, vilket motsvarar
fragmenteringsgrad 1 enligt Wahl, d.v.s. fragment mindre än 15 mm. Det genomsnittliga
fragmentet har uppskattats till ca 3 mm med en vikt på mindre än 0,09 g.
Fragmenteringsgraden har bidragit till den relativt låga bestämningsgraden när det gäller
art.

Referenser
During, E. 1998. Kremerat skelettmaterial. Kompendium i arkeoosteologi (Otryckt). Stockholm.
Stiner, M.C., Kuhn, S.L., Weiner, S., Bar-Yosef, O. 1995: Differential burning, recrystallization,
and fragmentation of archaeological bone. Journal of Archaeological Science 22. 223–237.
Wahl, von J., 1982. Abhandlungen. Leichenbranduntersuchungen. Ein Überblick über die
Bearbeitungs- und Aussagemöglichkeiten von Brandgräbern. Praehistorische Zeitschrift 57/1.
Berlin, New York. s. 2-125.
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Figur 3. Bentabell.
Nr

Struktur

Pose/
Kommentar
F.enhet

Art

Kroppsdel

Benslag/Tand; bendel; Anmärkning; Sida;
Fusioneringsgrad; Ålder

Ben- Antal Vikt
enhet fragm (g)

Bränt/
Obränt

1 Gravfyll

Fra profil. Kull/MP/bren bein

Människa (Homo sapiens sapiens)

Extremiteter

Ulna (armbågsben/albuben): diafys

1

3

2,30 Bränt

2 Gravfyll

Fra profil. Kull/MP/bren bein

Hund (Canis familiaris)

Hand

Cr + Ci (sin)

1

2

0,58 Bränt

3 Gravfyll

Fra profil. Kull/MP/bren bein

Ev. hund (Ev. Canis familiaris)

Hand/Fot

Metapodium (mellanhands-/mellanfotsben)

1

1

0,24 Bränt

4 Gravfyll

Fra profil. Kull/MP/bren bein

Fågel (Aves sp.)

Extremiteter

Os longum (långa rörben/lange rørknokkel)

1

1

0,03 Bränt

5 Gravfyll

Fra profil. Kull/MP/bren bein

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

Hand/Fot

Carpi/tarsi

1

1

0,32 Bränt

6 Gravfyll

Fra profil. Kull/MP/bren bein

Hund (Canis familiaris)

Hand/Fot

Metapodium (mellanhands-/mellanfotsben)

4

4

0,86 Bränt

7 Gravfyll

Fra profil. Kull/MP/bren bein

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

Bål

Costa (revben/ribben)

3

5

0,34 Bränt

8 Gravfyll

Fra profil. Kull/MP/bren bein

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

Os longum/Metapodium (långa rörben/lange
rørknokkel/mellanhands-/mellanfotsben)

8

8

0,78 Bränt

9 Gravfyll

Fra profil. Kull/MP/bren bein

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

Kranium

Maxilla/Mandibula
(överkäke/overkjeve/underkäke/underkjeve)

1

1

0,18 Bränt

10 Gravfyll

Fra profil. Kull/MP/bren bein

Ev. gnagare (Ev. Rodentia sp.)

Kranium

Dens (tand/tann)

1

1

0,10 Bränt

11 Gravfyll

Fra profil. Kull/MP/bren bein

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

Kranium

Dens (tand/tann)

1

1

0,10 Bränt

12 Gravfyll

Fra profil. Kull/MP/bren bein

Däggdjur/pattedyr (Mammalia) (djur, ej
människa)
Oidentifierat

Obestämt benslag

18

18

2,02 Bränt

Obestämt benslag; Enstaka grå

13 Gravfyll

58

58

1,49 Bränt

14 A

1 Topp

Fra profil. Kull/MP/bren bein

Nötboskap/Storfe (Bos taurus)

Hand

Ci (dxt)

1

1

0,92 Bränt

15 A

1 Topp

Hand/Fot

Phalanx 2 (tåben 2/fingerben 2): distal led

1

1

0,13 Bränt

16 A

1 Topp

Sannolikt tamsvin (Sannolikt Sus scrofa f.
domestica)
Oidentifierat

Hand/Fot

Obestämt benslag

1

1

0,17 Bränt

17 A

1 Topp

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

Os longum/Metapodium (långa rörben/lange
rørknokkel/mellanhands-/mellanfotsben)

1

1

0,28 Bränt

18 A

1 Topp

Obestämt benslag

5

5

0,93 Bränt

19 A

1 Topp

Däggdjur/pattedyr (Mammalia) (djur, ej
människa)
Oidentifierat

Obestämt benslag

3

3

0,05 Bränt

20 B

1

Phalanx /tåben/fingerben)

1

1

0,14 Bränt

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

21

Hand/Fot
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Nr

Struktur

Pose/
Kommentar
F.enhet
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Art

Kroppsdel

Benslag/Tand; bendel; Anmärkning; Sida;
Fusioneringsgrad; Ålder

Ben- Antal Vikt
enhet fragm (g)

Bränt/
Obränt

Extremiteter

Os longum (långa rörben/lange rørknokkel);
passning med fragment från "B, pose 2, topp

1

1

0,33 Bränt

Obestämt benslag

2

2

0,21 Bränt

Obestämt benslag

6

6

0,32 Bränt

Craniumfragment

1

2

0,39 Bränt

21 B

1

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

22 B

1

23 B

1

Däggdjur/pattedyr (Mammalia) (djur, ej
människa)
Oidentifierat

24 B

2 Topp

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

25 B

2 Topp

Ev. mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr Extremiteter
(Ev. Mesomammalia)

Os longum (långa rörben/lange rørknokkel);
passning med fragment från "B, pose 1"

1

1

0,15 Bränt

26 B

2 Topp

Ev. mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr Extremiteter
(Ev. Mesomammalia)

Os longum (långa rörben/lange rørknokkel);
passning med fragment från "B, pose 4"

1

1

0,36 Bränt

27 B

2 Topp

Oidentifierat

Obestämt benslag

9

9

0,26 Bränt

28 B

3 Ok bevart lag

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

Calvarium (skalltak)

1

1

0,04 Bränt

29 B

3 Ok bevart lag

Obestämt benslag

1

1

0,55 Bränt

30 B

3 Ok bevart lag

Däggdjur/pattedyr (Mammalia) (djur, ej
människa)
Oidentifierat

Obestämt benslag

9

9

0,27 Bränt

31 B

4 Ok bevart lag

Ev. mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr Extremiteter
(Ev. Mesomammalia)

Os longum (långa rörben/lange rørknokkel);
passning med fragment från "B, pose 2, topp"

1

1

0,35 Bränt

32 B

4 Ok bevart lag

Os longum (långa rörben/lange rørknokkel)

1

1

0,16 Bränt

33 B

4 Ok bevart lag

Os longum (långa rörben/lange rørknokkel)

1

1

0,31 Bränt

34 B

4 Ok bevart lag

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)
Däggdjur/pattedyr (Mammalia) (djur, ej
människa)
Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

Obestämt benslag

3

3

0,27 Bränt

35 B

4 Ok bevart lag

Oidentifierat

Obestämt benslag

13

13

0,50 Bränt

36 B

5 Ok bevart lag

Ev. människa (Ev. Homo sapiens sapiens)

Extremiteter

Os longum (långa rörben/lange rørknokkel)

1

2

1,02 Bränt

37 B

5 Ok bevart lag

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

Extremiteter

Os longum (långa rörben/lange rørknokkel): lös
epifys (ofusionerad); Grå

1

1

0,23 Bränt

38 B

5 Ok bevart lag

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

Bål

Costa (revben/ribben)

1

1

0,10 Bränt

39 B

5 Ok bevart lag

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

Os longum/Metapodium (långa rörben/lange
rørknokkel/mellanhands-/mellanfotsben)

2

2

0,51 Bränt

40 B

5 Ok bevart lag

Oidentifierat

Obestämt benslag; Enstaka grå

27

27

0,77 Bränt

22

Kranium

Kranium

Extremiteter
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Nr

Struktur
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Pose/
Kommentar
F.enhet

Art

Kroppsdel

Benslag/Tand; bendel; Anmärkning; Sida;
Fusioneringsgrad; Ålder

Hand/Fot

Ben- Antal Vikt
enhet fragm (g)

Bränt/
Obränt

41 B

6 Ok bevart lag

Häst (Equus caballus)

Sesamben till phalanx 3

1

1

0,18 Bränt

42 B

6 Ok bevart lag

Mellanstort däggdjur/mellomstort pattedyr
(Mesomammalia)

Os longum/Metapodium (långa rörben/lange
rørknokkel/mellanhands-/mellanfotsben)

1

1

0,22 Bränt

43 B

6 Ok bevart lag

Däggdjur/pattedyr (Mammalia) (djur, ej
människa)

Os longum/Metapodium (långa rörben/lange
rørknokkel/mellanhands-/mellanfotsben);
Blågrå

1

1

0,47 Bränt

44 B

6 Ok bevart lag

Obestämt benslag

3

3

0,14 Bränt

45 B

6 Ok bevart lag

Däggdjur/pattedyr (Mammalia) (djur, ej
människa)
Oidentifierat

19

19

0,44 Bränt

46 B

7 Gjennom mesteparten av kullag

Däggdjur/pattedyr (Mammalia) (djur, ej
människa)

Os longum/Metapodium (långa rörben/lange
rørknokkel/mellanhands-/mellanfotsben)

1

1

0,21 Bränt

47 B

7 Gjennom mesteparten av kullag

Däggdjur/pattedyr (Mammalia) (djur, ej
människa)

Obestämt benslag

3

3

0,87 Bränt

48 B

7 Gjennom mesteparten av kullag

Oidentifierat

Obestämt benslag; Enstaka grå

7

7

0,25 Bränt

49 B

8 Gjennom mesteparten av kullag

Stor gräsätare (Megaherbivor)

Obestämt benslag

1

1

1,47 Bränt

50 B

8 Gjennom mesteparten av kullag

Obestämt benslag

2

2

0,26 Bränt

51 B
52 C

8 Gjennom mesteparten av kullag
10 Lag med mye kull og brent bein

Däggdjur/pattedyr (Mammalia) (djur, ej
människa)
Oidentifierat
Oidentifierat

Obestämt benslag
Obestämt benslag

5
2

5
2

0,09 Bränt
0,38 Bränt

53 C

10 Lag med mye kull og brent bein

Människa (Homo sapiens sapiens)

Dens (tand/tann): rot

1

1

0,08 Bränt

10 Lag med mye kull og brent bein

Oidentifierat

Obestämt benslag

8

8

0,20 Bränt

Craniumfragment

2

2

0,25 Bränt

54 C

Obestämt benslag; Enstaka grå

Kranium

55 A2022

F2023

Oidentifierat

56 A2022

F2023

Oidentifierat

Obestämt benslag

2

2

0,05 Bränt

57 A2022

F2024

Däggdjur/pattedyr (Mammalia) (djur, ej
människa)

Obestämt benslag

1

7

0,26 Bränt

58 A2022

F2061

Hönsfågel (Gallus gallus)

Extremiteter

Tibiotarsus: distal led (dxt)

1

1

0,27 Bränt

Extremiteter

Os longum (långa rörben/lange rørknokkel)

1

1

0,58 Bränt

Obestämt benslag

4

4

0,16 Bränt

59 Løsfunn

Innsamlede bein funnet i
overflaten i området

Ev. människa (Ev. Homo sapiens sapiens)

60 Løsfunn

Innsamlede bein funnet i
overflaten i området

Oidentifierat

Kranium

23
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10.9 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON
1. Tegninger
2. Feltdagbok
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