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SAMMENDRAG 
Utgravningen var knyttet til bygging av nytt driftsbygg ved Hedrum kirke. Selve feltet 
utgjorde cirka 1 dekar, men moderne forstyrrelser preget deler av området. Undergrunnen var 

blant annet i stor grad ødelagt av to brede grøfter for vannledning. Det ble gjort enkelte 
løsfunn, herunder 3 skår av keramikk. Det ene skåret utgjør trolig stetten til en grønnglasert 
lampe fra høymiddelalderen, mens de to andre er fra eldre jernalder. 
 
I alt ble 24 strukturer dokumentert/ beskrevet, hvorav 20 anlegg er tolket som sikre eller 
mulige stolpehull. Det var ikke mulig å fastslå om stolpehullene inngikk som del av et større 
system av typen langhus, innhegning eller tilsvarende. Enkelte stolpehull var imidlertid av 
samme karakter og skal sannsynligvis ses i sammenheng. To av stolpehullene var påfallende 

store og dype, og med skoningsstein. Et nærliggende ildsted ble radiologisk datert på bjørk til 
vikingtid. Videre ble det undersøkt deler av en buet, men forstyrret grøft. Det er uvisst om 
grøften er et resultat av menneskelig virksomhet, men det kan dreie seg om en fotgrøft. I 
tilknytning til grøften ble det snittet en lagfølge som i utgangspunktet ble tolket som et 
gammelt bekkeleie. En alternativt tolkning er at strukturen representerer en overpløyd hulvei. 
En kullprøve fra et av lagene ble radiologisk datert på bjørk til vikingtid, men kullet kan ikke 
sies å ha optimal kontekst. 

 
Til tross for at det ikke ble påvist graver og det ikke kunne skilles ut entydige gårdsbygninger, 
gir utgravningsresultatene viktige bidrag for forståelsen av området i jernalder. Det har 

gjennom årenes løp framkommet en rekke gjenstandsfunn ved Hedrum prestegård. Funnene 

stammer fra alle perioder av jernalderen, og det dreier seg blant annet om edle 

metaller og importgods. Middelalderkirken viser at området har hatt en sentral betydning 

også i tiden etter jernalderen. Undersøkelsesområdet kan med rette sies å inngå som del av et 
spesielt rikt kulturmiljø. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

HEDRUM PRESTEGÅRD, 2050/1., LARVIK K., VESTFOLD  

REBECCA J. S. CANNELL/ OLE CHR. LØNAAS 

_____________________________________________________________________ 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN/ SAKSGANG 

Det cirka 11 dekar store planområdet ligger i et jordbrukslandskap langs Lågens østre 

bredd, like vest for Hedrum middelalderkirke. Nærområdet er rikt på spor etter tidlig 

bosetting, spesielt i form av gravminner fra jernalderen. Reguleringsplanens hoved-

formål er å legge til rette for nytt driftsanlegg og utvidelse av kirkegården samt 

bevaring av automatisk fredete kulturminner. 

 

Vestfold fylkeskommune foretok en arkeologisk registrering av planområdet i oktober 

2006. I alt ble det påvist 36 forhistoriske anlegg, herunder minst 10 sikre graver. I 

tillegg ble det gjort flere gjenstandsfunn, i første rekke av (båt-)saum. Funntettheten er 

størst i nord, mens den avtar videre sørover. Registreringen viste at opprinnelig 

tiltenkt arealbruk i den nordlige delen av planforslaget (grav-/urnelund) ville komme i 

direkte konflikt med betydelige arkeologiske funn/anlegg. Larvik kommune utarbeidet 

som følge av dette et nytt forslag til reguleringsendring i to alternativer. 

 

Bakgrunn for dispensasjonsbehandlingen er område G1 i sør. Her ble det registrert en 

kisteformet grav (S35) beliggende på grensen mellom område L1 (landbruk/ 

bevaring) og område G1 (driftsplass). I område G1 ble det også funnet en saum (roe) 

og et mulig beslag. Ved realisering av planen skal det her bygges et nytt driftsanlegg 

med bårerom, toaletter, kontor/spiserom, garasjer og oppstillingsplass for maskiner. 

 

Vestfold fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i brev av 5. januar 2007 

i henhold til kulturminneloven § 8, 4. ledd. Her ble Riksantikvaren anbefalt å gi 

tillatelse til inngrep i gravminnet S35 med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. 

Fylkeskommunen oversendte deretter supplerende opplysninger i form av reviderte 

plankart og reguleringsbestemmelser til Riksantikvaren i brev av 21. mai 2007. 

Kulturhistorisk museum uttalte seg i brev av 25. juni 2007 til Riksantikvaren, hvor 

alternativ 1 ble anbefalt. Videre ble Riksantikvaren anbefalt å gi tillatelse til inngrep i 

de omsøkte kulturminnene med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. I brev av     

20. september 2007 til Vestfold fylkeskommune finner Riksantikvaren at forslaget 

alternativ 1 kan godkjennes under forutsetning av at det foretas en arkeologisk 

undersøkelse innenfor område G1. 

 

Planforslaget ble deretter revidert på nytt i oktober 2007 som følge av Riksantikvarens 

merknader. Planalternativ 1 ble enstemmig vedtatt i Larvik kommunestyre den       

14. november 2007. Fylkeskommunen oversendte saken til Riksantikvaren i brev av 

21. april 2008 i henhold til kulturminneloven § 10 for fastsettelse av vedtak om 

utgifter, vilkår og omfang knyttet til den arkeologiske undersøkelsen. Kulturhistorisk 

museum oversendte sin uttalelse til Riksantikvaren i brev av 8. mai 2008. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM OG FORMIDLING 

Undersøkelsen fant sted i tidsrommet 4. til 22. august 2008. I alt ble det utført           

52 dagsverk i felt, inkludert avdekking med gravemaskin og metallsøking. 

 

 

Navn 
 

Stilling Periode Dagsverk 

Rebecca J. S. Cannell Feltleder I 4. - 22. august 15 

Kevin Wooldridge GIS-ansvarlig/ 

Feltarkeolog 

4. - 22. august 15 

Dorthe Nistad Feltassistent 4. - 15. august 10 

Solfrid Larsen Bjørnstad  Feltassistent 18. - 22. august 5 

Oddvar Martinsen og 

Halvard Eikås 

Gravemaskin-

fører fra firmaet 

H.K Sandes  

4. - 8. og 15. august 6 

Arne Schau Metallsøker 7. august 1 

 

 

Terje Gansum og Christer Tonning fra Vestfold fylkeskommune samt Jes Martens og 

Ole Christian Lønaas fra Kulturhistorisk museum var på befaring ved ulike 

anledninger. Harald Sørensen, oppsynsmann ved Larvik Kirkelige Fellesråd, besøkte 

gravningen ofte. Sørensen og Karl G. Jacobsen var meget hjelpsomme gjennom hele 

feltperioden. Det samme var Arne Løwe på Hedrum Prestegård, som blant annet 

hadde nyttig informasjon om undergrunnen på stedet. 

 

Flere forbipasserende var innom feltet og ble orientert om utgravningen. Inger Lene 

O. Steen fra Østlands-Posten besøkte utgravningen, og en avisartikkel sto på trykk 

den 13. august; http://www.op.no/nyheter/article3716738.ece  

 

 

http://www.op.no/nyheter/article3716738.ece
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3. KULTURHISTORISK STATUS 

3.1. HEDRUM I JERNALDEREN – GRAVMINNER 

Hedrum peker seg ut som et spesielt rikt område med hensyn til gravhauger og 

gravfelt fra jernalderen, og da særlig vikingtid. Desimeringen av denne kulturminne-

typen i bygda har imidlertid vært meget stor (Tonning 2003:11). Jan Henning Larsen 

(1991:6) anslår at det på begynnelsen av 1800-tallet fantes over 900 gravhauger i 

Hedrum. I sin artikkel i Hedrum bygdebok skriver han at det på begynnelsen av 1980-

tallet var kjent 296 graver fra jernalderen i bygda; 94 fra eldre jernalder og 202 fra 

yngre jernalder (Larsen 1982:66). Flere av gravfeltene er arkeologisk undersøkt. I alt 

er det gjort nærmere 200 arkeologiske funn fra vikingtid i Hedrum, tilsvarende mer 

enn 2000 gjenstander. Hedrum har, som følge av Lågen og Raet, vært et viktig 

område kommunikasjonsmessig. Larsen (1982:67) mener én av årsakene til bygdas 

rikdom i yngre jernalder er forbindelsen mellom de jernproduserende bygdene i 

Numedal og handelsplassen Kaupang i Tjølling. 

 

3.2. HEDRUM PRESTEGÅRD – KULTURMILJØ 

Planområdet ligger ca 5 km nord for Larvik by, i et gårdsmiljø på lettdreven sandjord. 

Gårdene i Hedrum er små, og en relativt stor andel av eiendommene utgjøres av skog. 

Planområdet ligger langs østre bredd av Lågen, hvor elven gjennom tidene har avsatt 

en større elveslette. På denne dyrkete flaten ligger Hedrum middelalderkirke med 

tilhørende kirkegård, samt gårdstunene på Prestegården, 2050/1, Nordheim, 2050/5, 6, 

Fredheim, 2050/7 og Nedre Bergan, 2051/1. Planområdet utgjør 11 dekar og er 

avgrenset av fylkesvei 205 og Hedrum kirke i øst, jordbruk i nord, gravfelt og 

jordbruk i vest samt prestegården og kirkens parkeringsplass i sør. 

 

 
Hedrum middelalderkirke. Foto: K. Wooldridge 
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Hedrum middelalderkirke (id 84515) er bygget i romansk stil. Den er nevnt i 

Borgartings kristenrett fra 1080 som en av de seks hovedkirkene i Viken. Kirken har 

gjennomgått en rekke endringer gjennom årene, men de opptil 190 cm tykke 

kistemurene og det meste av skipet med sitt karakteristiske skjeve grunnplan er 

beholdt. Kirken inneholder mye verdifullt inventar, det eldste er en kirkeklokke fra  

1100-tallet. Slekten Jernskjegg var kirkens mektige beskyttere i tiden 1550 til 1616, 

og tre store renessanseplater i korgulvet er deres gravmæler. De eldste kirkene fra 

middelalderen ble ofte bygget ved gamle maktsentra. Like sørvest for kirken ligger 

Hedrum prestegård (id 86485) som er vedtaksfredet. Det er hevdet at Hedrum 

(Heidarheim) sannsynligvis er det opprinnelige navnet på en sentralgård som lå på 

stedet i forhistorisk tid, men etter at kirken og prestegården ble bygget forsvant 

gårdsnavnet i dagligtale og ble til Hedrum prestegård (Krohn-Holm:138-139). 

 

 
Hedrum middelalderkirke. Foto: K. Wooldridge 

 

Ca 110 meter vest for kirken og ca 50 meter nord for driftsbygningen på Prestegården 

ligger gravfeltet Lunden (id 91179). Feltet måler 85 x 75 meter og er omkranset av 

innmark. Her er det registrert minst 21 gravhauger med en diameter mellom 4,5 og 15 

meter, herunder én langhaug. De eldste funnene er fra førromersk jernalder, men 

gravfeltet har vært i bruk fram til slutten av vikingtid. Feltet er tidligere omtalt i blant 

annet Vestfold Oldtidsminner (Grieg 1943:644-645). 
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Gravfeltet Lunden. Foto: K. Wooldridge 

 

 

Om lag 250 meter NØ for 

kirken ligger et annet grav-

felt benevnt Kjempehaugen 

(id 91182). I følge 

Askeladden skal det i dette 

området, litt sør for gården 

Bergan, ha ligget minst 50 

gravhauger som var  fjernet 

ved Edvard Bulls 

registrering i 1930. Videre 

finnes det en enkeltliggende 

gravhaug (id 90863) ca 200 

meter ØSØ for kirken. Det 

er også kjent at flere grav-

hauger på gårdene i området 

er fjernet og overpløyd i 

moderne tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart over området. 

Illustrasjon: K. Wooldridge 
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3.3. HEDRUM PRESTEGÅRD – TIDLIGERE GRAVFUNN 

Det er gjort nærmere 200 gjenstandsfunn fra både eldre og yngre jernalder på Hedrum 

prestegård. Ingen av gravhaugene er faglig undersøkt, og det foreligger få funn-

opplysninger. Larsen (1982) har omtalt flere av gravfunnene i bygdeboka, hvor han 

blant annet påpeker at de representerer seks sikre eldre romertidsgraver og seks sikre 

yngre romertidsgraver (Larsen 1982:71-75). Også fra folkevandringstid er det gjort 

flere gjenstandsfunn, herunder funn av importgods og edle metaller (Larsen 1982:79-

82). Det er også flere gravfunn fra merovingertid, deriblant en fyldig utstyrt båtgrav 

(mannsgrav) fra siste halvdel av 700-tallet (Larsen 1982:90). Fra vikingtid finnes 18 

graver som er jevnt over godt utstyrt (Larsen 1982:97-98). Imidlertid er det kun én 

vikingtidsgrav som inneholder importfunn, og ingen mannsgraver har komplett 

våpensett. To av gravene synes å være båtgraver. Frans-Arne Stylegar (2005:173) ser 

det som sannsynlig at noe av funnmaterialet fra Prestegården kan stamme fra 

kammergraver og såkalte sjaktgraver. 

 

3.4. ARKEOLOGISK UNDERSØKELSE I 1998 

Det er tidligere foretatt flere registreringer i området. De synes å ha funnet sted både 

innenfor den sørligste delen av det foreliggende planområdet og i tilstøtende areal i 

øst. I 1998 sjaktet Geir Dyrnes like nord for driftsbygningen på Prestegården i 

forbindelse med anleggelse av en ny vannledning fra kirkegården til Lågen. Evy Berg 

(1998a) fulgte senere opp saken, og det ble påvist forhistorisk aktivitet i form av noe 

kull og fragmenter av skjørbrent stein. 

 

I 1997 registrerte Tom Heibreen (1997) planområdet hvor Evy Berg ledet en 

arkeologisk undersøkelse det påfølgende året (Berg 1998b). Opplysninger fra 

registreringen er lagt inn i Askeladden (id 15529), mens funnene fra utgravningen er 

katalogisert under C51969/1-10. Bakgrunn for undersøkelsen var utvidelse av 

kirkegården. Utgravningsfeltet lå umiddelbart øst for området som ble undersøkt i 

2008, se kart. 

 
     Kart med utgravningsfeltet i 1998 og 2006 avmerket. K. Wooldridge 
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Her ble det undersøkt et NNV-SSØ orientert, en-skipet langhus med en lengde på 

minimum 27 meter og en bredde varierende fra 5,5 til 7,5 meter. I tillegg til to 

parallelle rekker med kraftige veggstolper, hadde huset også enkelte indre stolpehull 

tolket som mulige skillevegger mellom ulike rom. Nedgravninger i tilknytning til de 

ytre veggstolpene ble tolket som deler av mulig veggrille. Det ble ikke påvist ildsteder 

eller kokegroper inne i huset. Det foreligger kun én 
14

C-datering fra et stolpehull; 965-

1030 e. Kr. (T-13645). 

 

Videre ble det avdekket (minst) to fotgrøfter til gravhauger på samme sted som lang-

huset. Det foreligger to 
14

C-dateringer fra én av fotgrøftene; 715-865 e.Kr. (T-13644) 

og 895-1020 e.Kr. (T-13646). I tilknytning til fotgrøftene ble det gjort flere funn fra 

mulige graver, blant annet båtnagler. I tillegg ble det påvist flere mindre stolpehull og 

staurhull som ikke kunne settes i system. Det ble også avdekket flere store, uregel-

messige strukturer med ukjent funksjon beliggende nord for langhuset. Rapporten 

opplyser at enkelte av nedgravningene kan representere rester etter en langhaug med 

fotgrøft. 

 

3.5. ARKEOLOGISK REGISTRERING I 2006 

Registreringen i 2006 ble ledet av Knut Paasche (2006) og fant sted i perioden 16. til 

24. oktober 2006 (i alt 11 dagsverk). Funn av gravminner med en eller flere mulige 

båter fra vikingtid skapte stor interesse i media. 

 

Hele planområdet ble systematisk sjaktet med maskin. I tillegg ble det utført metall-

søking ved Arne Schau. I alt ble det funnet 34 gjenstander som er katalogisert under 

C55573. Det ble registrert 36 strukturer som lå spredt innenfor store deler av 

planområdet. De fleste strukturene befant seg i nord, hvor funntettheten var størst i 

vest, mot gravfeltet. Funntettheten avtok sørover, i retning av Prestegården. I all 

hovedsak er områdene med kulturminner spesialregulert til bevaring. 

 

Minst 10 strukturer ble tolket som graver beliggende under tidligere overpløyde 

gravhauger. Gravene varierte i type og størrelse, fra små kisteformede nedgravninger 

til større rektangulære kasseformede nedgravninger. Ved to graver ble det observert 

spor etter fotgrøfter. Videre ble det registrert 11 mulige stolpehull som lå spredt blant 

de overpløyde gravhaugene. Enkelte stolpehull lå innenfor selve gravminnene og kan 

dermed representere en del av gravanleggene og ikke stolpehull etter en bygning. En 

annen mulighet er at stolpene kan ha inngått i bygninger som har stått på stedet før 

området ble del av gravfeltet. 

 

I den nordøstre delen av planen, mot fylkesveien, ble det avdekket et humufisert brun-

jordslag (kulturlag) under dagens dyrka mark. Laget er tolket som tidligere dyrka 

mark. Her ble det funnet nærmere 20 gjenstander, blant annet rester etter flere 

båtsaum, et beslag og en ringformet spenne. I tilgrensende og noe lavereliggende 

område vest for kulturlaget ble det påvist et tidligere myrområde. Det ble sjaktet ned 

til steril undergrunn i våtmarksområdet uten at det ble gjort funn. 
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Kart med sjakter fra 

registreringen avmerket. 

Illustrasjon: Wooldridge 

 

Det ble funnet i alt 34 gjenstander (C55573), blant annet to keramikkskår av eldre 

jernaldertype. En pilspiss som synes å være av klassisk vikingtidstype (Rygh 535) ble 

funnet i hva som er tolket som en grav. I det ovennevnte brunjordslaget ble det gjort 

en rekke funn med metallsøker, blant annet en del fragmenter av saum (klinknagler) 

som synes å komme fra en båt og en liten ringformet spenne, trolig fra vikingtid. 

Bevaringstilstanden er særdeles dårlig, og flere båtsaumer har kun bevart roe/stamme 

eller hode/stamme. 

 

Det dispenserte fornminnet S35 ble observert på grensen mellom områdene L1 og G1. 

Anlegget ble tolket som en grav, og beskrevet som en kisteformet, én meter bred 

nedgravning med uviss lengde. Fyllmassen var mørkere enn undergrunnen og besto 

av sand, silt, leire, noe humus og brun jord. Anlegget ble ikke fullstendig avdekket, og 

det ble ansett å fortsette inn i søndre sjaktkant og dermed inn i område G1. 

 

Om lag 20 meter NV for anlegget S35 ble det påvist en nedgravning tolket som en 

overpløyd hulvei (S36). Hulveien ligger like sørøst for gravfeltet Lunden og delvis 

innenfor område L1. Askeladden (id 91179) opplyser da også om to synlige veifar 

som krysser Lunden fra nord og vest, og som løper sammen sørøst for gravfeltet. Det 

ble ansett som mulig at hulveien kunne påvises i område G1 ved en flateavdekking.  

Lengst sør i område G1 ble det for øvrig funnet et mulig beslag og en saum. 
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4. UTGRAVNINGEN 

4.1. PROBLEMSTILLINGER 

Følgende problemstillinger ble ansett som relevante og er hentet fra prosjektplanen 

(Lønaas 2008:10); Med hensyn til gravminnet S35 vil det være viktig å belegge 

forhold som type begravelse og gravkonstruksjon. Et overordnet mål vil være å 

undersøke graven(e) og deres innhold på en slik måte at de kan belyse forhold som 

ritualer knyttet til gravleggingen, sosial status, kjønn og alder på individet osv. 

Sentralt står også spørsmålet om det kan påtreffes spor etter konstruksjoner/anlegg 

som kan settes i forbindelse med gravleggingen. 

 

Videre er det viktig å undersøke om det finnes andre typer kulturminner i utgravnings-

området. Det vil være av interesse å fastslå om den overpløyde hulveien S36 som ble 

påvist i område L1 også kan påvises i område G1, og om det eventuelt finnes 

daterbart materiale/ artefakter i denne, eksempelvis hesteskosøm. Anleggenes 

dateringsmessige og kulturhistoriske sammenheng innad på utgravningsområdet og 

med omkringliggende fornminner er naturligvis også av interesse. 

 

4.2. UTGRAVNINGSMETODE   

Før den maskinelle flateavdekkingen tok til, ble formålsgrensen for område G1 

stukket ut av Edvin Haugan fra firmaet Ingeniørsevice AS, Tønsberg. Ved påfølgende 

avdekking ble det benyttet en 20 tonn stor gravemaskin med pussekuffe. Maskinfører 

var Oddvar Martinsen fra firmaet H. K. Sandes. Senere ble det benyttet en 8 tonn stor 

gravemaskin. Undersøkelsesområdet utgjorde cirka 1 mål og ble avdekket i etapper. 

Først ble kornet fjernet og lagt for seg, og det var også viktig å skille matjord fra 

undergrunnsmasser. Dette fordi bonden, Arne Løwe skulle benytte matjorda andre 

steder. Innledningsvis var det noe problematisk å finne riktig nivå som følge av at 

avdekkingen startet i et område som viste seg å være berørt av en stor, sandfylt grøft. 

Totalt ble det avdekket 988 m². Arne Schau utførte metallsøking. 

 

 
Flateavdekking. Gravfeltet Lunden i bakgrunn. Foto: K. Wooldridge 
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Påviste strukturer ble renset fram med krafse/ graveskje og nummerert fortløpende, 

før de ble beskrevet og dokumentert ved tegning (1:10 eller 1:20) og foto i plan. 

Deretter ble strukturene snittet med graveskje, før profilen ble beskrevet, fotografert 

og tegnet. I enkelte tilfeller ble hele strukturen formgravd. Alle strukturer, gjenstands-

funn, moderne grøfter, feltkantene  og enkelte naturlige fenomener ble målt inn med 

totalstasjon og kartfestet. I tillegg ble alle synlige gravhauger i Lunden-feltet målt inn, 

og under arbeidet ble det funnet flere hauger enn tidligere registrert (34 mot 21). Kart 

med innmålte gravhauger ble sendt til Vestfold Fylkeskommune. 

 

 

 
Rebecca Cannell renser feltet med krafse. Foto: K. Wooldridge 

 

 

 

                    
Finrensing av struktur Påfølgende utgravning av anlegg 
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4.3. UTGRAVNINGENS FORLØP OG KILDEKRITISKE FORHOLD 

Værforholdene var tidvis problematiske, spesielt den 13. og 14. august, da uvanlig 

store mengder regn samt lyn og torden satte en stopper for videre utgravning. 

Alternativt arbeid som vasking av kullprøver, listeføring og utarbeiding av kart ble 

utført innendørs.  En kum på den tilgrensende parkeringsplassen i sør var gått tett, og 

vannet herfra rant ut på utgravningsfeltet som var det laveste punktet i terrenget. 

Problemene med drenering førte til at utgravningsfeltet sto under nærmere 30 cm 

vann. Ved hjelp av gravemaskin ble det gravd en relativt dyp grop i fyllmassen for 

den store grøften som krysser feltet. På ettermiddagen den 14. august var de vestre 

deler av feltet igjen synlige. Slamlaget som hadde lagt seg på feltet måtte imidlertid 

renses bort før videre utgravning kunne ta til. Regnværet medførte gjentagende 

rensing av undergrunnen med krafse. 

 

 

 
Oversvømmet felt sett mot nord. Foto: K. Wooldridge 

 

Den siltige undergrunnen var iblandet kullflekker, og det var noe utfordrende å finne 

riktig nivå i de vanndeponerte lagene. Dette medførte utstrakt bruk av krafse, og en    

2 meter bred sjakt ble gravd med gravemaskin for å kontrollere undergrunnen videre 

nedover. Gravemaskin ble også benyttet til å snitte S17 som er tolket som natur 

(gammelt bekkefar). 

 

Registeringsrapporten påpeker at moderne jordbruksdrift har berørt og ødelagt deler 

av anleggene/ undergrunnen. Dette ble bekreftet ved utgravningen, og plogens 

forstyrrelser var særlig synlige i de østre deler av feltet, se kart. Av kartet framgår 

også at store deler av undersøkelsesområdet var ødelagt av mindre dreneringsgrøfter 

og to større grøfter for vannledning. Den ene grøften følger feltets østre avgrensning, 
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mens den andre krysser feltet i retning øst-vest. Vannledningene ble registrert i 1997, 

da det ble påvist skjørbrente stein og kullholdige masser (Berg 1998a). 

 

4.4. ANLEGG OG FUNN 

Det dispenserte gravminnet S35 ble registrert i fylkeskommunens sjakt 10, på grensen 

mellom områdene G1 og L1. Ved det påfølgende utgravningsprosjektet ble fylkets 

sjakt 11 ”gjenfunnet” midt i område G1, omtrent hvor det var forventet. Sjakt 10, hvor 

graven var registrert, ble imidlertid kun påvist i den vestre delen av undersøkelses-

området, se kart. Gravminnet ble ikke gjenfunnet ved utgravningen, og det lå ikke 

innenfor prosjektets rammer å foreta videre søk inn i bevaringsområdet L1. Det er 

således grunn til å anta at anlegget ligger bevart innenfor dette området i nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart over feltet 

med staurhull, 

plogspor, grøfter 

avmerket 

Illustrasjon: 

K. Wooldridge 

 

 

Totalt ble det avdekket 32 strukturer som ble gitt S-nummer. Av disse var seks 

strukturer natur eller lag i strukturer, mens én struktur ble avskrevet. De øvrige 

anleggene utgjordes av stolpehull og grøfter. Benevnelsen S1 ble benyttet på alle 

staurhullene som lå spredt over store deler av feltet (se kart). 
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4.4.1. FUNNMATERIALE 

Arne Schau fikk utslag på flere løsfunn av jern ved bruk av metalldetektor. Funnene lå 

spredt og uten sikker kontekst. Jernet var naturlig nok korrodert, og i flere tilfeller var 

det ikke mulig å fastslå hva artefakten virkelig representerte. Andre og mer 

definerbare gjenstander var spiker av uviss alder samt mulig hesteskosaum og mulig 

båtsaum. Artefaktene av jern var dårlig bevart, og samtlige ble kassert i ettertid. 

 

Det ble også gjort tre løsfunn av keramikk. Det er knyttet noe usikkerhet til 

typologisering og proveniensbestemmelse av skåret katalogisert under C57201/1, men 

det er blant annet vurdert av Petter Molaug og Ian Reed ved NIKU. Skåret er dreiet og 

utgjør en hul og konisk formet tut eller rør med grønn glasur. Det representerer trolig 

del av en lampe, nærmere bestemt stetten som forbinder lampefoten med en eller to 

overliggende skåler hvor det ble brent fett som igjen ga lys. Slike lamper er tidligere 

kjent fra blant annet utgravning av Søndre felt i Gamlebyen, Oslo (Molaug 1987:247, 

fig. 9, tegning 2 og 3). En annen tolkning er at skåret er deler av en rørtut fra en 

kanne, men førstnevnte tolkning virker mer rimelig. Godset er ganske fint, finere enn 

på 1500- og 1600-talls kokepotter. Keramikken er trolig fra andre halvdel av 1200- 

eller 1300-tallet (høymiddelalder). Skåret er vurdert å være fra Øst-England, muligens 

fra Lincolnshire (pers. med. Petter Molaug). 

 

Keramikkskåret katalogisert under C57201/2 ble funnet i forbindelse med opprensing 

av laget C1002 som ligger under pløyelaget. Skåret har dekor i form av neglinntrykk. 

Det er glattet og finmagret og kan dateres til romertid. Keramikkskåret C57201/3 ble 

funnet i kulturlag C1021, nær kanten av det mulige stolpehullet benevnt S10. Også 

dette skåret er glattet og finmagret, men det har ikke dekor. Skåret kan dateres til 

romertid/ folkevandringstid. 

 

4.4.2. STRUKTURER 

S1, Staurhull. Dette er et samlenummer på de flere hundre staurhullene fra etter-

reformatorisk tid som lå spredt over store deler av feltet. Ved den arkeologiske 

undersøkelsen i 1998 ble det funnet et stort antall tilsvarende staurhull, hovedsakelig i 

området noen få meter øst for utgravningsfeltet som ble undersøkt i 2008. 

Staurhullene ble målt inn, og enkelte ble fotografert. 

 

S2, Stolpehull. Anlegget lå ved den nordlige feltkanten og var bare delvis synlig i 

plan. I plan og profil var det flere skoningsstein, og fagdybden ble målt til 32 cm. 

 

S3, Mulig stolpehull. Strukturen hadde avrundet form i plan, og lengden var ca 56 cm. 

Den lignet struktur S6 i plan, se nedenfor. En mellomstor stein av larvikitt viste tegn 

på brenning, men undergrunnen så ikke ut til å ha vært varmepåvirket. Strukturen er 

tolket som et usikkert stolpehull. 
 

S4, Stolpehull. Strukturen var 34 cm dyp, og den hadde enkelte steiner av larvikitt i 

overflaten. 

 

S5,  Trolig stolpehull. Anlegget ble ikke snittet. 
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S6, Udefinert nedgravning. Strukturen var kompleks, og kopi av tegninger er vedlagt 

bak. På overflaten så strukturen ut til å være et stolpehull, med enkelte steiner av 

larvikitt. Ved den videre utgravningen viste det seg at steinene var skjørbrente, og at 

undergrunnen av sand hadde rosa nyanser fra varmepåvirkning. Det ble imidlertid 

ikke funnet kull eller slagg i fyllmassen, og derfor er en funksjonstolkning til en mulig 

ovn usikker. Steinene i nedgravningen var små og relativt tett pakket, hvilket tilsier at 

strukturen ikke er et ordinært stolpehull. Strukturen hadde en fagdybde på 36 cm, og 

den målte 61 x 64 cm i plan. 

 

S7 og S8, mulige stolpehull. Struktur S7 var rund i plan, en diameter på ca 39 cm, og 

med avrundete sider og bunn. Fagdybden i profil var 20 cm. Struktur S8 var 43 cm i 

diameter og 29 cm dyp. Begge strukturene var veldig like av type og skal trolig ses i 

sammenheng. 

 

S9 og S28, stolpehull. Anleggene lå med kort avstand fra hverandre, men var ulike i 

plan og profil. Struktur S9 målte 26 cm i diameter, dybden var 10 cm, og den hadde 

flat bunn. Struktur S28 var noe mindre, 16 x 14 cm i plan, dybden var 20 cm og 

sidene i profil var skrå. Dette kan tyde på at stolpen har stått i vinkel. 

 

S10, mulig stolpehull. Strukturen lå ved den nordvestre kanten av utgravningsfeltet, i 

et område hvor undergrunnen var forstyrret. Tykkelsen på matjorda var relativt grunn, 

og strukturen var skadet av pløying. Strukturen hadde uregelmessig form, og målte ca 

70 x 56 cm i plan. I profil ble anlegget tolket som to ulike stolpehull som skjærer 

hverandre. I kanten av strukturen ble det funnet et keramikkskår fra romertid/ 

folkevandringstid (C57201/3). 

 

S11 og S12, stolpehull. Anleggene var påfallende store og dype og hadde skonings-

stein. I plan målte S11 ca 70 x 90 cm, mens S12 målte 73 x 90 cm. Stolpehullene var 

like og skal ses i sammenheng. Begge var dype, med en fagdybde på over 40 cm. 

Stolpehullene kan synes å ligge på rekke med det mulige stolpehullet S10, men det 

skal påpekes at de er av forskjellige typer. 

 

S13/S23, ildsted. Anlegget ble tolket ulikt 

gjennom utgravningen, fra mulig grav via 

kokegrop/ kullgrop til et sannsynlig ildsted. 

Ettersom det viste seg at anlegget ikke var en 

grav, ble bare halve strukturen gravd ut. Den 

hadde regelmessig form og målte 1,75 x 1,05 m 

i plan, mens fagdybden var ca 12 cm (se tegning 

bak). Fyllmassen besto av store og små kullbiter 

i silt, med kull konsentrert rund kantene. 

Undergrunnen viste ingen tegn etter 

varmepåvirkning, hvilket kan indikere at 

ildstedet bare har vært brukt et fåtall ganger. 

Kullprøven KP5 ble vedartsbestemt til bjørk    

(1 bit), eik (1 bit) og furu (38 biter). Prøvens 

kontekst anses som god, og den ble datert på 

bjørk til vikingtid; 1040 +/- 40 BP, Cal AD 900-

920 og AD 950-1040 (Beta-250591). 

Ildsted S13/S23. Foto: K. Wooldridge 
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S17, bekk eller hulvei. Strukturen utgjøres av flere lag, der lagene S14 – S19 ble skilt 

ut og er beskrevet/dokumentert (se vedlegg). Strukturen ble avdekket i den sørlige 

delen av feltet. Bonden Arne Løwe kunne opplyse at det stort sett alltid var vått i dette 

området. Strukturen var problematisk å tolke og avgrense i plan, fordi laget ikke skilte 

seg tydelig fra den omkringliggende undergrunnen. I søndre del av feltet besto 

undergrunnen av brunlig silt, i motsetning til i nordre del hvor silten var lysere gul. 

Strukturen ble skåret av en stor dreneringsgrøft som krysset den sentrale delen av 

utgravningsfeltet i retning øst-vest. Ut fra overflaten ble strukturens bredde anslått til 

nærmere 5 meter. Det ble derfor benyttet en 8 tonn stor gravemaskin for å grave et 

gjennomgående profil. Profilet viste at strukturen var 3,7 meter bred og 1,2 meter dyp, 

og det kunne skilles ut tre tydelige lag som alle besto av silt og sand (S14, S15, S16). 

Ytterligere to lag (S18 og S19) hadde sammenheng med S17 som kuttet disse. I de 

øverste 25 cm av topplaget S14 ble det gjort flere funn med metallsøker, både 

båtsaum og artefakter av jern av ukjent alder. 

 

Massene ser ut til å være lagdelt, sortert og gradvis vannavsatt, hvilket kan indikere at 

strukturen er et gammelt bekkeleie. Forutsatt at tolkningen er korrekt, utgjør det 

nederste fyllet S16 bestående av grønn/ grå, sortert sand det opprinnelige elveløpet. 

Alternativt kan strukturen tolkes som deler av en overpløyd hulvei. Ved registreringen 

i 2006 ble det observert en struktur tolket som hulvei (S36) i sjaktene 9 og 12 like 

nordvest for undersøkelsesområdet. Noe lenger nord finner vi to synlige veifar som 

krysser Lunden fra nord og vest, og som løper sammen sørøst for gravfeltet. 

 

Kullprøve KP1 ble tatt fra lag S15 som ligger over lagene S16 – S19, se tegning. 

Prøven ble vedartsbestemt til bjørk (12 biter), eik (3 biter) og furu (5 biter). Videre ble 

den radiologisk datert på bjørk til vikingtid; 1150 +/- 40 BP, Cal AD 780-980 (Beta-

250590, se vedlegg). Det daterte kullet kan imidlertid ikke sies å ha optimal kontekst. 

 

S20 og S27, stolpehull. De to strukturene lå rett ved siden av hverandre. Stolpehull 

S20 målte 28 x  29 cm og var 18 cm dyp. Fyllmassen besto av siltholdig sand, slik 

tilfellet var for mange av de øvrige stolpehullene i nærheten. Stolpehull S27 var noe 

mindre, 16 cm diameter og grunnere enn 10 cm. Stolpehullene var ”godt definerte”, 

men de kan ikke settes i umiddelbar sammeheng med andre strukturer. 

 

S21, S22 og S24 stolpehull. Stolpehull S21 hadde rund form, med en diameter på ca 

50 cm og en fagdybde på 21 cm. Stolpehullene S22 og S24 lå med kort avstand fra 

hverandre og i samme område som S21, men de var noe mindre. Stolpehull S22 målte 

33 x 25 cm i plan og var ca 15 cm dyp. Stolpehull S24 målte ca 25 cm i diameter og 

var ca 13 cm dyp. Begge stolpehull hadde fyllmasse av brun silt/sand. 

 

S29, S30, S31 og S32 stolpehull. Samtlige stolpehull var små, alle grunnere enn 10 

cm og med en diameter mindre enn 25 cm. Fyllmassen besto av brun sand/ silt. 

Struktur S30 så tilsvarende ut som de øvrige i plan, men denne ble ikke snittet. 

       

S26, grøft. Strukturen ble avdekket i det sørøstre hjørnet av feltet. Formen var uklar i 

plan, men den syntes å utgjøre en buet grøft som forsvant inn i feltkanten i sør og 

dreneringsgrøften i øst. Strukturen ble grundig renset for å avklare fyllskiftene, før 

den ble snittet. Det ble påvist faser av deponering innenfor en klart avgrenset bue, 

som for øvrig var forstyrret av en dyregang. I grøften ble det påvist tre lag av silt/sand 
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blandet med litt kull og smågrus. Det er uvisst om grøften skal ses i sammenheng med 

andre grøfter som ble avdekket ved utgravningen i 1998. Det er også vanskelig å 

avklare om grøften er et resultat av menneskelig virksomhet eller om den er natur. 

  

4.4.3. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

To prøver av trekull ble vedartbestemt av Helge Irgens Høeg ved KHM. Deretter ble 

prøvene radiologisk datert (AMS) ved Beta Analytic Inc. i Miami, USA. 

 

Kullprøve KP 1 ble tatt fra lag S15 som ligger i tilknytning til hva som er tolket som 

et gammelt bekkeleie, alternativt en overpløyd hulvei. Prøven ble vedartsbestemt til 

bjørk (12 biter), eik (3 biter) og furu (5 biter). Videre ble den radiologisk datert på 

bjørk til vikingtid; 1150 +/- 40 BP, Cal AD 780-980 (Beta-250590, se vedlegg). Det 

daterte kullet kan imidlertid ikke sies å ha optimal kontekst. Likevel kan det ikke 

underslås at en datering til vikingtid rimer godt med utgravningsresultatene fra 1998 

samt tidligere funn i området. 

 

Kullprøve KP 5 ble tatt fra ildsted S13/23. Prøven ble vedartsbestemt til bjørk (1 bit), 

eik (1 bit) og furu (38 biter). Prøvens kontekst anses som god, og også denne ble 

radiologisk datert på bjørk til vikingtid; 1040 +/- 40 BP, Cal AD 900-920 og AD 950-

1040 (Beta-250591, se vedlegg). 
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5. VURDERING AV RESULTATENE, OPPSUMMERING 

Det var i utgangspunktet registrert en struktur tolket som en kisteformet grav (S35) 

beliggende på grensen mellom område L1 (landbruk/ bevaring) og område G1 

(driftsplass). Undersøkelsesområdet var begrenset til sistnevnte område, og formåls-

grensen mellom de to områdene var stukket ut før avdekkingen tok til. Sjakt 10, hvor 

graven var registrert, ble kun påvist i den vestre delen av feltet. Gravminnet ble ikke 

gjenfunnet, og det lå ikke innenfor prosjektets rammer å foreta videre søk inn i 

bevaringsområdet L1. Det er således grunn til å anta at anlegget ligger bevart innenfor 

dette området i nord. 

 

I underkant av 1 dekar ble maskinelt avdekket i dyrket mark. Undergrunnen var i stor 

grad ødelagt av to brede grøfter for vannledning som krysset feltet. Da lednings-

traséene ble registrert på slutten av 1990-tallet, ble det påvist noe skjørbrent stein og 

kull. Jordbruksdrift i nyere tid har satt sitt preg på undersøkelsesområdet i form av 

pløyespor i undergrunnen, og også et hundretalls staurhull (S1) ble observert spredt 

over hele feltet. Forstyrrelsene innebar at det kun var bevart fornminner i deler av 

undersøkelsesområdet. Videre var det periodevis kraftig regnvær, hvilket medførte 

problemer med drenering og oversvømmelse av utgravningsfeltet. 

 

Det ble gjort enkelte løsfunn, hovedsakelig artefakter av jern som ble funnet med 

metallsøker. I flere tilfeller var det ikke mulig å fastslå hva artefakten virkelig 

representerte. Andre og mer definerbare gjenstander var spiker av uviss alder samt 

mulig hesteskosaum og mulig båtsaum. Artefaktene var dårlig bevart, og samtlige ble 

kassert i ettertid. Videre ble det gjort tre løsfunn av keramikk. Det ene funnet utgjør 

trolig stetten til en lampe med grønn glasur. Skåret er trolig fra siste halvdel av 1200- 

eller 1300-tallet, med opprinnelse i Øst-England (57201/1). De to andre skårene er fra 

eldre jernalder. Keramikkskåret C57201/2 har dekor i form av neglinntrykk. Det er 

glattet og finmagret og kan dateres til romertid. Også keramikkskåret C57201/3 er 

glattet og finmagret, men det har ikke dekor. Skåret kan dateres til romertid/ 

folkevandringstid. 

 

I alt ble 24 strukturer dokumentert og beskrevet, jf. kap. 4.4.2. Av disse er 20 anlegg 

tolket som sikre eller mulige stolpehull. Samtlige ligger i den nordre halvdelen av 

feltet. Det var ikke mulig å fastslå at stolpehullene inngikk som del av et større system 

av typen langhus, innhegning eller tilsvarende. Enkelte stolpehull var imidlertid av 

samme karakter og skal sannsynligvis ses i sammenheng. Dette gjelder blant annet de 

to stolpehullene S11 og S12 som var påfallende store og dype, og med skoningsstein. 

Ildstedet S13/23 ligger ca 5 meter sør for disse, og ble radiologisk datert på bjørk til 

vikingtid. 

 

To strukturer ble påvist i den sørlige delen av feltet, herunder den buete grøften S26. 

Kun deler av grøften ligger innenfor undersøkelsesområdet, og den er også forstyrret 

av struktur S17. Det er uvisst om grøften er et resultat av menneskelig virksomhet, 

eller om den er natur. Ved den tilgrensende utgravningen i 1998 ble det undersøkt to 

fotgrøfter kun 20-30 meter øst for grøft S26, og kanskje skal den ses i lys av disse. I 

tilknytning til grøften ble det snittet en lagfølge som i utgangspunktet ble tolket som 

et gammelt bekkeleie (S17 m.fl.). I en tenkt forlengelse av strukturens utstrekning mot 

nordvest finner vi to synlige hulveifar som krysser gravfeltet Lunden, og som løper 

sammen sørøst for gravfeltet. En alternativt tolkning er dermed at struktur S17 
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representerer en overpløyd hulvei. En kullprøve fra lag S17 ble radiologisk datert på 

bjørk til vikingtid, men kullet kan ikke sies å ha optimal kontekst. 

 

Utgravningsresultatene fra 2008 føyer seg inn i det funnbildet som utgravningen fra 

1998 ga i det tilgrensende området mot øst. Her ble det blant annet avdekket spor etter 

gravminner i form av to fotgrøfter i tillegg til et nærmere 30 meter langt, enskipet 

langhus. Det foreligger tre radiologiske dateringer fra undersøkelsen. Også disse er fra 

vikingtid og samsvarer således med de to dateringene fra 2008. Resultatene fra de to 

prosjektene kompletteres av funnene fra registreringen videre mot nord. De fleste 

gjenstandene og strukturene ble registrert på høyde med gravfeltet Lunden i nord, og 

de er regulert til bevaring. Det ble funnet over 30 gjenstander, blant annet jernalder-

keramikk, båtsaumer, en pilspiss fra vikingtid (Rygh 535) og en ringformet spenne. 

Videre ble det blant annet avdekket minst 10 strukturer tolket som graver samt like 

mange stolpehull. 

 

Den synlige delen av gravfeltet Lunden består i dag av flere enn 20 gravhauger. Flere 

gjenstandsfunn samt de nyere registreringsresultatene fra 2006 viser imidlertid at 

feltet har hatt en betydelig større utstrekning enn dagens. At området har vært rik på 

gravminner gjenspeiles i at det gjennom årenes løp er funnet cirka 200 gjenstander på 

prestegården. Funnene stammer fra alle perioder av jernalderen, og det dreier seg 

blant annet om edle metaller og importgods, og flere av gravene må ha vært godt 

utstyrt. Det er for øvrig kjent at et femtitalls, trolig flere, gravhauger i nærområdet er 

overpløyd eller fjernet i moderne tid. Også i tiden etter jernalderen har området hatt en 

sentral betydning. For eksempel er middelalderkirken nevnt i Borgartings kristenrett 

fra 1080 som en av de seks hovedkirkene i Viken. Senere vet vi at den mektige 

slekten Jernskjegg var kirkens beskyttere i tiden 1550 til 1616. 

 

Før undersøkelsen tok til ble potensialet for gravminner innenfor utgravningsfeltet 

ansett som stort. Det var også knyttet spenning til om det kunne skilles ut deler av en 

gårdsbebyggelse, ettersom det i 1998 ble undersøkt et enskipet langhus få meter øst 

for utgravningsfeltet. Store deler av feltet var imidlertid ødelagt av grøfter for en 

større vannledning, og bevaringsforholdene må betegnes som dårlige. Til tross for at 

det ikke ble påvist graver og det ikke kunne skilles ut entydige gårdsbygninger, gir 

utgravningsresultatene viktige bidrag for forståelsen av området i jernalder. Bygda 

Hedrum peker seg ut som et spesielt rikt område med hensyn til gravminner fra 

jernalderen, og da særlig vikingtid. Undersøkelsesområdet kan med rette sies å inngå 

som del av et spesielt rikt kulturmiljø. Én av årsakene til bygdas rikdom i yngre 

jernalder er trolig forbindelsen mellom de jernproduserende bygdene i Numedal og 

handelsplassen Kaupang i Tjølling. 
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7. VEDLEGG 

7.1. STRUKTURLISTE 

Str. 
nr. 

Tolkning Form Dimensjon 
(cm) 

Fagdybde 
(cm) 

Merknad 

S1 Staurhull - - - Flere hundre stykker. Etterreformatoriske 

S2 Stolpehull   32 Skoningsstein 

S3 Stolpehull? Rund 50 - Usikkert 

S4 Stolpehull - - 34 - 

S5 Stolpehull? - - - Sannsynlig stolpehull. Ikke snittet 

S6 Udefinert 
nedgravning 

- 61x64 36 Skjørbrente stein. Kompleks struktur. Se vedlagt 
tegning 

S7 Stolpehull? Rund 39 Ø 20 Ses i sammenheng med S8 

S8 Stolpehull? Rund 43 Ø 29 Ses i sammenheng med S7 

S9 Stolpehull Rund 26 Ø 10 Lå nær stolpehull S28, men ulik i plan/profil 

S10 Stolpehull? Uregel-
messig 

70x56 - Keramikk fra romertid/ folkevandringstid i kanten 
(C57201/3, F30) 

S11 Stolpehull - 70x90 40+ Påfallende stort og dypt. Skoningsstein 

S12 Stolpehull - 73x90 40+ Påfallende stort og dypt. Skoningsstein 

S13/
S23 

Ildsted (?) Regel-
messig 

175x105 12 Datert på bjørk til AD 900-920 og AD 950-1040 

S17 Bekk? 
Hulvei? 

- 370 cm 
bredde 

120 Flere lag. Se tegning/beskrivelse. Kull fra S15 
datert på bjørk til AD 780-980 

S20 Stolpehull Rund 28x29 18 Lå inntil stolpehull S27 

S21 Stolpehull Rund 50 Ø 21 - 

S22 Stolpehull - 33x25 15 Lå nær stolpehull S24 

S24 Stolpehull Rund 25 Ø 13 Lå nær stolpehull S22 

S26 Grøft Buet - - Uvisst om menneskeskapt eller natur 

S27 Stolpehull Rund 16 Ø <10 Lå inntil stolpehull S20 

S28 Stolpehull - 16x14 20 Lå nær stolpehull S9, men ulik i plan/profil 

S29 Stolpehull - <25 <10 - 

S30 Stolpehull - <25 <10 Ikke snittet 

S31 Stolpehull - <25 <10 - 

S32 Stolpehull - <25 <10 - 
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7.2. TILVEKSTTEKST 

C57201/1-5 

Boplassfunn fra jernalder/middelalder fra HEDRUM PRESTEGÅRD (2050/1), 

LARVIK K., VESTFOLD 

1) Lampe av keramikk 

Gjenstandsdel: stett 

Form: konisk 

Antall fragmenter: 1 

Beskrivelse: Keramikkskåret er dreiet og utgjør en hul og konisk formet tut eller 

rør med grønn glasur. Skåret representerer trolig del av en lampe, nærmere 

bestemt stetten som forbinder lampefoten med overliggende skål. En annen 

tolkning er at skåret er del av en rørtut fra en kanne, men førstnevnte tolkning 

virker mer rimelig. Godset er ganske fint, finere enn på 1500- og 1600-talls 

kokepotter. Skåret er vurdert å være fra Øst-England, muligens fra Lincolnshire 

Datering: Trolig fra andre halvdel av 1200- eller 1300-tallet (høymiddelalder) 

Kontekst: Løsfunn 

 

2)  Kar av keramikk 

Antall fragmenter: 1 

Beskrivelse: Glattet og finmagret keramikkskår. Dekor av neglinntrykk 

Datering: Romertid 

Kontekst: Løsfunn, funnet ved opprensing, like under pløyelaget 

 

3)  Kar av keramikk 

Antall fragmenter: 1 

Beskrivelse: Glattet og finmagret keramikkskår 

Datering: Romertid/ folkevandringstid 

Kontekst: Funnet i kanten av stolpehull S10 

 

4)  Kullprøve 

Vedartsbestemt av Helge I. Høeg; Betula/bjørk (12 biter), Pinus/furu (5 biter) og 

Quercus/eik (3 biter). Radiologisk datert til 1150 +/- 40 BP, Cal AD 780-980 

(Beta-250590) 

Vekt: < 1 gram 

Datering: Vikingtid 

Kontekst: Lag S15 som ligger over/fyller gammelt bekkeleie/ overpløyd hulvei 

 

5)  Kullprøve 

Vedartsbestemt av Helge I. Høeg; Betula/bjørk (1 bit), Pinus/furu (38 biter) og 

Quercus/eik (1 bit). Radiologisk datert til 1040 +/- 40 BP, Cal AD 900-920 og 

AD 950-1040 (Beta-250591) 

Vekt: ca 22 gram 

Datering: Vikingtid 

Kontekst: Ildsted S13/23 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med realisering av 

"reguleringsplan for deler av Hedrum kirkegård, inkl. nytt driftsbygg" 

Orienteringsoppgave:  Umiddelbart NØ for driftsbygning på Hedrum 

prestegård, like NV for parkeringsplass, grensende til steinmur i Ø, ca 50 meter 
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SØ for Lunden gravfelt, ca 80 meter VSV for Hedrum kirke. Ny driftsbygning 

for kirken skal være oppført innenfor undersøkelsesområdet. 

Kartreferanse:  M711/N50, 1813 III 

Projeksjon:  NGO1948 Gauss-K; Akse 3 N:  6554220 Ø:  560580 

Lokalitets ID:  91179 

Litteratur:  Rebecca Cannell og Ole Christian Lønaas, 07.01.2010, Rapport fra 

arkeologisk utgravning 
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7.3. FUNN OG PRØVER 

 

 
C-NR. & 

NR. I FELT 
 

 
TYPE FUNN 

 
KONTEKST 

 
MERKNAD 

 
DATERING 

 

C57201/1  
 

F25 

 

1 skår av 
keramikk 

 

Løsfunn 
 

Dreiet, hul og konisk formet 
tut eller rør. 
Trolig del av stetten til en 
lampe. 
Fint gods, grønnglassert. 
Trolig fra Øst-England, 
muligens Lincolnshire. 
 

 

Høymiddelalder, 
siste halvdel 1200-/ 
1300-tallet 

 

C57201/2  
 

F17 
 

 

1 skår av 
keramikk 

 

Kontekst C1002; under 
pløyelaget 

 

Dekor av neglinntrykk. 
Glattet og finmagret. 
 

 

Romertid 

 

C57201/3  
 

F30 
 

 

1 skår av 
keramikk 
 

 

I kanten av mulig 
stolpehull S10 
 

 

Fint gods, glattet og 
finmagret. 
 

 

Romertid/ 
folkevandringstid 

 

C57201/4  
 

KP 1 

 

Kullprøve 
 

Lag S15 som ligger 
over gammelt bekke-
leie/ overpløyd hulvei 
 

 

Betula/ bjørk (12 biter) 
Pinus/ furu    (5 biter) 
Quercus/ eik (3 biter) 

 

1150 +/- 40 BP, 
Cal AD 780-980 
(Beta-250590) 
 

 

C57201/5  
 

KP 5 
 

 

Kullprøve 
 

Ildsted S13/ 23 
 

Betula/ bjørk (1 bit) 
Pinus/ furu    (38 biter) 
Quercus/ eik (1 bit) 

 

1040 +/- 40 BP, 
Cal AD 900-920 og 
AD 950-1040 
(Beta-250591) 
 

 

  

  



 Hedrum Prestegård, 2050/1, Larvik kommune                                                             Saksnr. 2008/7055 

 26 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

7.4. NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER 

 

7.4.1. Vedartsbestemmelser  Rapport ved Helge Irgens Høeg 

 

7.4.2. Radiologiske dateringer  Rapport ved Beta Labs, USA 
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7.5. KART OG TEGNINGER 

7.5.1. Kart over Larvik, Hedrum og Lågen 

 

7.5.2.  Kart over Hedrum prestegård og Lågen 

 

7.5.3. Kart over utgravningsfeltet og strukturer 

 

7.5.4. Tegning av S6, udefinert nedgravning 

 

7.5.5. Tegning av S13/S23, ildsted 

 

7.5.6. Tegning av S17, mulig gammelt elveløp (hulvei) 
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  7.5.1. Kart over Larvik, Hedrum og Lågen. Illustrasjon: K. Wooldridge
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    7.5.2. Kart over Hedrum prestegård og Lågen. Illustrasjon: K. Wooldridge 



 Hedrum Prestegård, 2050/1, Larvik kommune                                                             Saksnr. 2008/7055 

 34 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 
  7.5.3. Kart over utgravningsfeltet og strukturer. Illustrasjon: K. Wooldridge 



 Hedrum Prestegård, 2050/1, Larvik kommune                                                             Saksnr. 2008/7055 

 35 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 
7.5.4. Tegning av S6, udefinert nedgravning. Tegning: K. Wooldridge
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7.5.5. Tegning av S13/S23, ildsted. Tegning: K. Wooldridge 
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7.5.6. Tegning av S17, mulig gammelt elveløp (hulvei). Tegning: Wooldridge 
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