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SAMMENDRAG 
I perioden 29.06−28.07.2015 utførte Kulturhistorisk Museum arkeologiske utgravninger 
av et område på 157,12 m2 i en privat hage ved Kaupangveien 224 i forlengelse av 
overvåkningsarbeid av Vestfold Fylkeskommune. Det gjeldende tiltaket omfattet 
oppføring av ny garasje og tilrettelegging av gårdsplass. Under overvåkningen ble det 
oppdaget flere ulike kulturlag, hvorav utgravningen tok sikte på å få grep om de ulike 
anleggsporene og dokumentere disse forut for tiltaket. Av tidsmessige stramme hensyn 
ble prosjektet utført i to faser, hvorav en utgravningsdel (fase I) i 2 uker etterfulgt av 2 
uker med sålding av oppgravde kulturmasser (fase II). 
 
Det ble avdekket om lag 2/3 av en hustomt med rester av en stolpereist bygning med 
sentralt ildsted og buet veggrøft. Hustomten umiddelbart sør for mulig del av en 
parsellgrøft/veifar. En rekke stolpehull innenfor veggrøfta tyder på at bygningen har hatt 
flere faser eller reparasjoner. Det lyktes det å skille ut 4 grindpar med takbærende stolper 
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Kaupangveien 224 
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Saksnummer (KHM)  
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220257 
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Dag Trygve Enden og Cathrine 
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ØK-kart ØK-koordinater 
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som sammenfaller med orienteringen av veggrøfta. Bygningen har også hatt uttrukne 
stolper mot veggrøften. Stolpene antas å ha hatt en takbærende funksjon. Sentralt 
innenfor den takbærende rekken og veggrøft var et sirkulært ildsted. Det antas at det har 
vært reist en bygning med flettverksvegger uten leirklining på stedet. Likartet bygning 
kan gjenfinnes i vikingtidsbosetningen av Dublin. Fra hustomten foreligger det 5 
makrofossilanalyser og to C14-dateringer av byggkorn. Makrofossilanalysene viser at det 
var store mengder byggkorn i enkelte av de analyserte stolpehullene. Ildsted er datert til 
720−880 e.Kr. (1 218±29 BP) og stolpehull A1772 er datert til 770−880 e.Kr. (1 211±29 
BP).  
 
Rett vest for hustomten ble det utgravd en mindre, tilnærmet rektangulær og stolpereist 
verkstedbygning med en godt bevart finsmie. I den ene enden av et produksjonsrom lå én 
velbevart åttetallsformet, leirkledd dobbelgropsesse. En dårligere bevart, mulig esse 
befant seg inn mot gavlen i den andre delen av rommet. Metallurgiske analyser av digler, 
jordprøver og slagg fra verkstedet, viser at det har foregått en rekke ulike 
arbeidsprosesser her. Det har foregått støping og arbeid med edelmetaller, samt messing 
og bronse av ulike legeringsforhold. Mer tekniske prosesser har også funnet sted i 
verkstedet, som mulig produksjon av niello og rensing av sølv (kuppellering eller 
avdrivning), men derimot i mindre skala. Det har også foregått jernbearbeiding; både 
primærsmiing (rensing av jernlupper) og sekundærsmiing (gjenstandsproduksjon). 
Dermed vitner verkstedskonteksten om en dualitet i metallbearbeiding ved denne 
parsellen.  
 
Fra finsmedverkstedet foreligger det to dateringer. Dateringene indikerer at verkstedet er 
flerfaset eller har hatt lang brukstid, hvorav den tidligste daterte finsmedaktiviteten kan 
legges til 875‒970 e.Kr. (1140±30 BP) og den senere kan legges til 980‒1025 e.Kr. 
(1046±31 BP). Det fremkom ikke andre klare holdepunkter for ulike bruksfaser. Det 
antas derfor at funnet representerer én smie som har blitt anvendt sammenhengende eller 
sesongmessig innenfor deler av dateringstidsrommet 875–1025 e.Kr.  
 
Verkstedet var anlagt i en forsenking etter en gjenfylt, tilnærmet rund brønn av stående 
eikeplank. Dendrokronologiske analyser av eikeplankene i brønnen viser til to ulike 
fellingstidspunkt, vinteren 823/824 e.Kr. og ca. 805 e.Kr. De to ulike fellingstidspunktene 
taler for at brønn er bygd av gjenbrukt tømmer fra to forskjellige, tidligere 
konstruksjoner. Flere gjennomhullinger i eikeplankene, funn av treplugger og plankenes 
form indikerer at trematerialet opprinnelig har tilhørt bygninger. 
 
De velbevarte strukturene og de naturvitenskapelige resultater vitner om at 
utgravningsområdet ligger i en av handelsplassens best bevarte områder, og resultatene 
fra undersøkelsen bidrar til vesentlig ny kunnskap om etableringen og aktiviteten på 
handelsplassen Kaupang. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
KAUPANGVEIEN 224, KAUPANG SØNDRE, 1012/112, 
LARVIK K., VESTFOLD 

AV JESSICA LEIGH MCGRAW 
 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
 
Den 11. januar 2015 ga Riksantikvaren dispensasjon fra kulturminneloven, jf. § 8, 1. ledd 
for etablering av et nybygg og en gårdsplass til bolighuset på eiendommen Kaupangveien 
224 i Larvik, Vestfold. I tilknytning til nybygget, skulle også en spillvannsledning graves.  
Selve utbyggingsområdet ligger sentralt i det som tidligere har vært handelsplassen 
Kaupang (id 19107). På bakgrunn av potensialet for å finne spor etter handels- og 
håndverksvirksomhet og annen aktivitet fra vikingtiden ble tillatelsen gitt med vilkår om 
at gravearbeidene skulle foretas under arkeologisk overvåkning utført av Vestfold 
fylkeskommune.  
 
I tidsrommet 8.–16. juni 2015 ble anleggsarbeidet startet med fjerning av et eksisterende 
uthus, samt trolig påførte masser i det ca. 19x8 meter (157 m2) store utbyggingsområdet. 
Under overvåkningen ble det påvist 26 arkeologiske strukturer, fordelt på 11 stolpehull 
og 15 kulturlag. Det ble også gjort 8 gjenstandsfunn ved overvåkningen. På bakgrunn av 
fornminnenes kompleksitet og bevaringsgrad ble arbeidet midlertidig stanset, da det 
hadde blitt påvist aktivitetsspor fra vikingtiden i en større del av anleggsområdet.  
 
Den 17. juni 2015 ble den befaring av området foretatt av Vestfold fylkeskommune 
(Trude Aga Brun og Christer Tonning) og Kulturhistorisk museum (Steinar Kristensen, 
Dagfinn Skre og Axel Mjærum). Grunneier Dag Trygve Enden var også til stede ved 
befaringen. Ved denne befaringen ble flaten med strukturer diskutert, og det ble benyttet 
sonderbor for å frembringe kunnskap om tykkelsen til kulturlag og strukturer. Det ble 
fastslått at kulturminnene var av stor nasjonal og internasjonal forskningsmessig interesse 
og verdi.  
 
I en uttalelse i brev av den 18. juni 2015 anbefalte Kulturhistorisk museum at det ble stilt 
vilkår om forsvarlig tildekking av kulturlagene i området hvor det skulle etableres 
gårdsplass. Det ble presisert at det ikke måtte foretas ytterligere inngrep i undergrunnen 
her og at det måtte vises aktsomhet ved opparbeiding av gårdsplassen. I området hvor det 
skulle reises et tilbygg, anbefalte KHM at det gis dispensasjon fra lov om kulturminner av 
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9.juni 1978, § 8, 2. ledd, for automatisk fredete kulturminner (deler av id 19107; 
handelsplass fra vikingtid, svartjordsområdet) med vilkår om arkeologisk undersøkelse.   
 
Riksantikvaren fattet vedtak i brev av 22. juni 2015 om tillatelse til inngrep i området og 
videre bygningsarbeid, med vilkår om arkeologisk utgravning av området som berøres av 
tilbygget. Nyetablering av gårdsplass rett vest for tilbygget ble foreslått til bevaring med 
vilkår om forsvarlig tildekking og igjenfylling og at ytterligere inngrep i undergrunnen 
skal unngås. 
 
 

2 DELTAGERE, TIDSROM 
 
Utgravningen ved Kaupangveien 224 ble gjennomført i løpet av 67 dagsverk, hvorav 45 
dagsverk fordelt utover en to ukers utgravningsperiode. Deretter ble det anvendt 20 
dagsverk på vannsålding.  
 
 

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Axel Mjærum Prosjektleder/ KHM 29.6, 6.7 1 
Jessica L. McGraw Feltleder/ KHM 29.6–14.7 13 
Solveig Lyby Assisterende 

feltleder/ KHM 
29.6–28.7 22 

Jani Causevic Assistent/ KHM 6.7–17.7 11 
Brynhildur Baldursdottir Assistent/VFK 29.6–3.7 5 
Joachim Wintervoll Assistent/VFK 6.7–10.7 4,5 
Marit Johansen Assistent/KHM 20.7–4.7 5 
Vibeke Lia Assistent/VFK 6.7–8.7 3 
Rebecca Cannell University of 

Bournemouth, Ph.D-
stipendiat 

  

Zanette Glørstad Vikarierende 
prosjektleder/KHM 

13.07–14.07, 
28.07 

3 

Christer Tonning VFK 30.06 0,5 
Sum   67 
Steinar Kristensen GIS 6.7 0,5 
Magne Samdal GIS 20.7 1 
Graveservice 
Vestfold/Kjetil Skotte 

Gravemaskinfører I 9.7 1 

Graveservice Vestfold/ Gravemaskinfører II 27.7–28.7  
Tabell 1: Oversikt over deltagere, tidsrom og tilhørighet. 
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Figur 1: Geografisk plassering av undersøkelsesområdet. Utgravningsfelt er markert med sort sirkel. 
Kartgrunnlag Statens Kartverk. Tillatelse nr.: NE12000-150408SAS. Produsert av Jessica L. McGraw, 
KHM. 
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3 BESØK OG FORMIDLING  
 
Utgravningen foregikk i bebodd strøk og den ble ofte besøkt av naboer og tilfeldige 
forbipasserende. I tillegg var Kaupangprosjektets guider innom med turister opptil to 
ganger om dagen. I disse tilfellene var det varierende hvor mange som var innom feltet, 
da dette berodde på hvor mange besøkende Kaupangprosjektet hadde om dagen. TV 
Vestfold var også innom på besøk ved én anledning. Prosjektleder Axel Mjærum var på 
befaring både ved oppstart 29.06, samt ved en senere anledning og i følge med Steinar 
Kristensen 06.07. I tillegg var Anitra Fossum fra Vestfold fylkeskommune på besøk 30.6. 
Stedfortredende prosjektleder Zanette Glørstad var på befaring 13.7 i følge med Unn 
Pedersen (IAKH) og Lars Erik Gjerpe (KHM). 
 
Formidling av løpende utgravningsresultater ble også gjort gjennom fire ulike 
blogginnlegg via NORARK med tittel «På sporet av finsmeden».  Denne ble presentert 
som en føljetong i fire deler. De ulike blogginnleggene ble tilgjengeliggjort 20 juli, 21 
juli, 22 juli og 27 juli. Innleggene kan leses under følgende link: 
http://www.norark.no/prosjekter/kaupangveien-224/ 
 
 

 
Figur 2: Foto av eiendommen før uthuset ble revet. Kartgrunnlag Statens Kartverk. Tillatelse nr.: 
NE12000-150408SAS. Produsert av Jessica L. McGraw, KHM. 

 
 

http://www.norark.no/prosjekter/kaupangveien-224/
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Tiltaksområdet er registrert i Askeladden under ID19107, som omfatter den antatte 
utstrekningen av en vikingtids handelsplass (svartjordsområdet). Handelsplassen er 
hovedsakelig lokalisert ved Kaupangkilens NV-side og er avgrenset av knauspartiet kalt 
Bikjholbergene i N-del SØ for våningshuset ved 1029/5. Området hvor gjeldende tiltak 
fant sted, målte 157 m2.  Innenfor dette ble det gravd ut arkeologiske anleggsspor 
innenfor 135 m2, mens resterende 22 m2 ble tildekket igjen for framtidig bevaring. 
Utgravningsfeltet lå i en privat hage i et etablert boligområde og i en privat hage, hvor 
selve hagen ser ut til å ha vært delvis planert ut med tilførte masser.  
 

 
Figur 3: Utsnitt av feltets beliggenhet i forhold til innløpet av Kaupangkilen. Selve utgravningsfeltet er 
markert i rødt med sort sirkel rundt. Kartgrunnlag Statens Kartverk. Tillatelse nr.: NE12000-150408SAS. 
Produsert av Jessica L. McGraw, KHM. 

 
Det er flere ganger tidligere foretatt arkeologiske undersøkelser på Kaupang. I 1867 
kartla antikvar Nicolay Nicolaysen et av gravfeltene omkring handelsplassen, og han 
undersøkte 79 gravhauger. Kort etter århundreskiftet fortsatte professor Gustafson 
utgravningene på gravfeltene. I tiden etter gjorde folk på stedet nye og til dels rike funn 
under jordarbeid. I 1950 startet Charlotte Blindheim sine undersøkelser, som fortsatte 
periodisk frem til 1967.  
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De innledende utgravningene tok sikte på i første omgang å kartlegge gravfeltene i 
området, deretter omfavnet de også et område som er nå kjent som den nordlige delen av 
den parsellerte delen av handelsplassen, i «svartjordsområdet». Benevnelsen favner 
områdets jordkarakter, der kull, aske og annet avfall fra forhistorisk aktivitet har farget 
jorda svart. Det ble også utført mindre utgravninger fram til 1984 innenfor 
svartjordsområdet. Resultater fra utgravningen av deler av handelsplassen ble etterfulgt 
av en publikasjon av Roar L. Tollnes (1998).   
 
Under disse utgravningene ble det funnet to bryggeanlegg, seks hustufter, frankiske 
keramikkskår, perler, mynter, smykker, gjenstander av jern, bly, bronse, sølv og gull, 
fragmenter av veveredskaper, spinnehjul, ferdigprodukter (bl.a. gryter og støpeformer), 
halvfabrikata og avfall av kleberstein, samt et betydelig innslag av glasskår og glasstaver. 
Undersøkelsene har ført til en tilvekst av mer enn 10.000 funn til samlingene ved 
Kulturhistorisk museum.  
 
Nye undersøkelser tiltok i perioden 1997–2006 under ledelsen av Dagfinn Skre. 
Hovedmålet for de nye undersøkelsene var å vinne ny innsikt om handelsplassen, både 
om dens betydning og relasjon med lokalområdet omkring, i tillegg til innlandet innenfor, 
og med det kulturfellesskap den inngikk i omkring Skagerrak, Nordsjøen og Østersjøen. I 
1998 og 1999 ble det utført åkervandring på Kaupang, hvor det ble innsamlet mer enn 
1300 vikingtidsgjenstander fra matjorda. Det ble da funnet spor av et oppløyd 
glassmakerverksted med ca. 150 glassperler og produksjonsavfall.  Selve 
hovedundersøkelsen varte i 3 år, fra 2000 til 2002. I løpet av denne, ble det undersøkt et 
større, sammenhengende område, hvor det ble funnet spor etter omfattende 
håndverksvirksomhet og bebyggelse fra den tidligste og midtre del av vikingtiden. 
 
Det innsamlede funnmaterialet fra undersøkelsene av Kaupang belyser handelsplassens 
handels- og kulturkontakter med utlandet. Mot Birka i Mälardalen peker funn av 
ringspenner og bronsebeslag, mot Russland og Orienten funn av arabiske mynter, mot 
Rhin-egnene glass- og keramikkfunn, mot Frankerriket, Irland og England mynter, 
smykkesaker og skålvekter. Det foreligger også funn av norske eksportartikler, bl.a. 
kleberkar, skifer for bryneproduksjon og jern.  
 
Utgravningsfeltet ved Kaupangveien 224 ligger SSV for de store forskningsgravningene 
fra 1999–2006 og inneklemt mellom flere, mindre undersøkelser som har foregått i 
forbindelse med gang- og sykkelvei, tilkobling av avløp og utskifting av spillvannsrør 
mm. 
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Nr. 
 

”Tittel”/tiltak, rapport Gård gbnr Forfatter Rapp. 
dato 

1 
 

Graving - grøft, vannlekkasje Kaupang 
søndre 

1012/2 S. 
Kristensen 

23.10.2000 

2 
 

Graving - grøft, dok. – 
profilvegger 

Kaupang 
søndre 

1012/35, 
37 

Kathrine 
Stene 

28.3.2002 

3 
 

Utskifting - spillvannrør Kaupang 
søndre 

1012/2, 7 Bjarne 
Gaut 

Juni 2001 

4 
 

Dreneringsgrøfter – 
profilvegger 

Valby 1027/12 Kathrine 
Stene 

24.9.1999 

5 
 

Graving - grøft, tilkobling – 
avløp 

Kaupang 
nordre 

1029/1 S. 
Kristensen 

19.12.2001 

6 
 

Graving - grøft, vann/avløp Kaupang 
nordre 

1029/1, 
5, 16 

Øystein Lia 2.5.2001 

7 
 

Graving - grøft, tilkobling – 
avløp 

Kaupang 
nordre 

1029/14 S. 
Kristensen 

29.1.2001 

8a 
 

Registrering – gang-
/sykkelvei, Kaupangveien (fv 
154) 

Dreng: 
Kaupang S 
og N: 

1010 
1012, 
1029 

Lars Pilø 1999 

8b 
 

Forundersøkelse – gang-
/sykkel-vei, Kaupangveien 
(fv 154) 

Kaupang 
søndre: 
Kaupang 
nordre: 

1012 
1029 

Jes 
Martens 

09.2.2000 

8c 
 

Utvidelse - gang-/sykkelvei, 
Kaupangveien (fv 154) 

Kaupang 
søndre 

1012 Bjarne 
Gaut 

Juni 2001 

9 
 

Gang-/sykkelvei og avløp Dreng: 
Kaupang 
nordre: 

1010 
1029 

IAKK 
v/Skre. 
Flere forf. 

21.12.2000 

10 
 

Gang-/sykkelvei og avløp – 
Vedlegg 

Dreng: 
Kaupang 
nordre: 

1010 
1029 

IAKK 
v/Skre. 
Flere forf. 

21.12.2000 

Tabell 2: Rapporter fra tidligere tiltak og utgravninger ved Kaupang. 
 
 
Nr. 
 

”Tittel”/tiltak, 
rapport 

Gård gbnr Forfatter Rapp. dato 

  1 
 

Sikringstiltak, 
Vestfoldbanen 

Østby 1036/6 A. Mjærum 9.7.2004 

  
2a 
 

Gang-/sykkelvei, Rv 
303 

Huseby 1032/1, 
22, 48 

Evy Berg 1.10.1998 

  
2b 
 

Gang-/sykkelvei, Rv 
303 

Huseby: 
Lunde: 

1032/ 2, 
20 
1033/1 

H. G. Resi og 
Isa Trøim 

Juni 1998 

  3 
 

Prøvegraving - husplatå Huseby 1032/21 Svante Norr Sept. 1999 
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Nr. ”Tittel”/tiltak, 
rapport

Gård gbnr Forfatter Rapp. dato

  4 
 

Åkervandring Kaupang 
nordre 

1029 Lars Pilø Sept. 1999 

  5 
 

Åkervandring Kaupang 
søndre: 
Kaupang 
nordre: 

1012 
1029 

Lars Pilø April 1999 

  6 
 

Graving av prøveruter Kaupang 
nordre 

1029 Lars Pilø Sept. 1999 

  7 
 

Kulturlagets 
utbredelse/tykkelse 

Kaupang 
søndre: 
Kaupang 
nordre: 

1012 
1029 

Lars Pilø 1999 

  8 
 

Profilboring, 
kvartærgeologi 

Svartjorda - K.M.Bukholm Høsten 
1999 

  9 
 

Hovedundersøkelsen Kaupang 
søndre 

1012/9, 
10 

Lars Pilø (red) 2003 

10 Hovedundersøkelsen – 
vedlegg 

Kaupang 
søndre 

1012/9, 
10 

Lars Pilø (red) 2003 

Tabell 3: Rapporter fra tidligere tiltak og utgravninger ved Kaupang og Tjølling. 



Kaupang Søndre 1012/112., Larvik k.  Saksnr. 14/6350 
 
 

15 Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

 
Figur 4: Grov oversikt over de ulike undersøkelsene ved vestlige del av Kaupangkilen i perioden 2000-
2006 og deres plassering i forhold til gjeldende undersøkelse. Kartgrunnlag Statens Kartverk. Tillatelse 
nr.: NE12000-150408SAS. Produsert av Jessica L. McGraw, KHM. 
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
 
Med bakgrunn i de ovennevnte omstendigheter rundt gravningen (kap.2), gjorde følgende 
problemstillinger seg gjeldende: 
 

 Hvilke aktiviteter er gjenspeilt i strukturene og hvordan er de (ulike/like) 
aktivitetenes utbredelse? 

 Antall stolpehull funnet ved overvåkning peker mot tilstedeværelsen av mulige 
huskonstruksjoner. Det vil da være aktuelt å identifisere mulige konstruksjoner, 
samt hvilke aktiviteter disse kan knyttes opp mot. 

 Samstemmer de identifiserte funn og strukturer inn med det øvrige mønsteret fra 
tidligere utgravninger på Kaupang?  

 
De aktuelle problemstillinger la grunnlag for løpende prioriteringer og tilpasning av disse 
i forhold til angitt tidsløp for utgravningen. 
 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 
Hovedparten av utgravningsfeltet ble renset for hånd. Dette ble gjort for å skjelne mulige 
systemer i strukturen og å fjerne flekkvise rester av matjorda. Det ble deretter etablert et 
digitalt utsatt rutesystem med 1x1 m store graveenheter, hvorpå rutenettet ble satt opp i 
forhold til faktiske himmelretninger (N-S orientering). Dette ble gjort for 
etterprosessering av funn for produksjon av spredningskart. Innenfor rutenettet ble lag og 
strukturer gravd stratigrafisk i henhold til rute, kontekst og relasjon. Mindre og 
avgrensede strukturer (stolpehull, ildsted og groper) ble snittet ved formgravning. Alle 
utgravde kulturmasser ble lagret i ekstra sterke søppelsekker av typen Raja 60x90L - 
100my, hvorpå sekkene ble stripset og markert med kontekst-, rute- og lagnummer.  
 
Alle fremkomne strukturer ble fortløpende innmålt, nummerert og kort beskrevet. 
Området med særlig høy konsentrasjon med strukturer av stratigrafisk kompleksitet, ble 
gravd med graveskje og i henhold til single-context metoden for å avklare deres interne 
relasjon og for å undersøke flatene imellom for flere anleggsspor. Alle strukturene ble 
undersøkt, snittet og fotografert i plan og profil. Nær alle strukturene ble også tegnet i 
plan og profil på et eget skjema, men på bakgrunn av tidspress ble noen av strukturene 
kun dokumentert gjennom innmåling, foto, profilsnitt og kort beskrivelse. 
Tidsbegrensede faktorer og løpende tolkninger la grunnlag for endringer i metodikk 
underveis, hvorpå når, hvordan og hvorfor dette fant sted, legges fram fortløpende 
gjennom gjeldende rapport. 
Strukturer, prøver, profiler og overflatefunn ble innmålt og gitt løpende nummerserie 
generert fra Intrasis3.1.0. Det ble tatt ut jordprøver fra nær alle sikre arkeologiske 
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kontekster, hvorpå makrofossilprøver ble tatt ut fra profil av samtlige stolpehull. I tillegg 
ble det tatt ut et utvalg av jordprøver under flategravning av kulturlag. Det ble også tatt ut 
8 mikromorfologiske prøver (3x30 cm søyle og 5x15 cm søyle) fra profiler av grøfter 
(totalt 3 stk.), 1 stk. av mulig rest av gulvlag i hus, 3 stk. av finsmedkontekst og 1 stk. fra 
avfallsgropa. Det ble også tatt strategiske jordkjerneprøver av Ph.d-stipendiat Rebecca S. 
Cannell av ulike kontekster på grunnlag av strukturenes plassering og relasjon innbyrdes. 
Jordkjemiske analyser og XRF-analyser av jordkjerneprøver ble utført av Rebecca 
Cannell. Resultater av dette er omtalt i avhandlingen (Cannell 2017).  
 
All jordmasse ble såldet i etterkant av selve utgravningens tidsløp. Dette innebar at 
sålding av jord fra prioriterte kontekster måtte gjøres på forhånd, både når det angikk 
hvilken maskevidde (2mm/4mm) det skulle anvendes og utplukk av massematerialet 
(brent bein og brent leire). Samtlige kontekster fra metallverkstedet og tilknyttet 
avfallsgrop ble vannsåldet igjennom nettingduk med 2 mm maskevidde, mens øvrige 
kontekster som hovedregel ble såldet gjennom duk med 4 mm maskevidde. 
 
Ved etterarbeid ble flotterte makrofossilprøver avsendt og analysert av Söfi Ostman ved 
Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) ved Umeå Universitet (jf. avs. 11.3.3). Fra dette 
ble 4 prøver sendt for C14-datering ved Ångstrøms Laboratory i Uppsala (jf. avs. 11.3.1). 
Tre mikromorfologiprøver ble analysert av Dr. Richard MacPhail (UCL) for 
mikroskopering av tynnslip, hvor studiet av lag, sedimenter og jordpartikkelspredning 
innad i lagene ble analysert for tolkning av bruk, faser og aktivitet (jf. avs. 11.3.4). 
Metallurgiske analyser av uvaskede jordprøver fra metallverksted, samt et utvalg av 
støpeformer og digelmaterialet og slagg/smieavfall ble utført av Arne Jouttijärvi ved 
Heimdal Archaeometry (jf. avs. 11.3.5). Osteologiske analyser av beinmaterialet ble 
utført av Rudolf Gustavsson ved SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) (jf. avs. 
11.3.6). Dendrokronologiske analyser av eikeplank fra brønnen ble utført av Aoife Daly 
ved Dendro.dk i Danmark (jf. avs. 11.3.2). For fullstendige rapporter fra de 
naturvitenskapelige analysene, se vedlegg (kap.11.3). 
 
Utgravningen, med funn og prøver, ble ført inn i KHMs Aksesjonsprotokoll under 
A2015/212. Det ble brukt digitalt speilreflekskamera i felt av typen Nikon 1 S1 med Wu-
1b med tilhørende fotostang for fotodokumentasjon og bildene ble lagt inn i 
Universitetsmuseenes Fotoportal ved KHM under Cf34910. Fotodokumentasjon under 
etterarbeidet (funn ect.) er lagt inn i basen under Cf34954.  
 
Innmåling i felt ble utført av feltleder og assisterende feltleder daglig. Det var allerede 
etablert tre fastpunkter i området. Innmålingen var problemfri med hensyn til gode 
siktlinjer og målevinkler. Det ble målt inn 142 strukturer, inkludert stein tilhørende 
konstruksjoner. I tillegg ble det målt inn sjaktgrenser og moderne forstyrrelser. Prøver, 
funn og snitt ble målt fortløpende etter hvert som undersøkelsene framskred.    
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Det ble brukt en Trimble S3 totalstasjon med fjernkontroll (robotic) ved innmåling på den 
enkelte lokalitet. 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 TPS til Intrasis-
programvaren skjer ved at målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en 
Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive 
Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre 
bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10.  
 
Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 
geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 
museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 
lagring og eventuell distribusjon. 
 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
I henhold til ovennevnte situasjon, ble det igangsatt en to-faset undersøkelse, hvorav det 
ble avsatt 10 dager til utgravning og 10 dagsverk til sålding av oppgravde jordmasser. Da 
matjordslaget allerede var fjernet under overvåkning, ble undersøkelsen igangsatt ved 
opprensing og retting av samtlige profilvegger i feltets sørøstlige del. I denne delen av 
tiltaksområdet, ble det registrert flere kulturlag og stolpehull av stratigrafisk kompleksitet 
under overvåkningen. Det ble derfor prioritert å rense flaten ytterligere for å skille ut og 
definere klarere avgrensinger mellom de ulike strukturene. Som nevnt innledningsvis, var 
den vestlige delen av feltet foreslått til bevaring ved forsvarlig tildekking og igjenfylling 
med forbehold om at ytterligere inngrep i undergrunnen ikke skulle finne sted. Dette 
området ble dermed ikke prioritert i en inngående finrensing. Det foreligger derimot 
grunndokumentasjon i form av innmålinger, foto og korte beskrivelser av lag og 
strukturer. I etterkant av dette ble området tildekket med filtduk og jordmasser.  
 
Perioden med våtsålding foregikk rett sør for Lamøyveien og ved skogholtet på vestsiden 
av Bikjholberget. Det ble bygd et såld i overkant av en eksisterende åpen dreneringsgrøft 
med to såldeplasser. Stedet ble valgt pga. tilgang på vann, god avrenning og fordi det ble 
antatt at det ikke var bevart kulturminner i grøften. Som et ekstra sikkerhetstiltak mot å 
skade kulturminner i nærområdet ble det lagt presenning på bakken før såldingen startet. 
De ferdig såldet massene ble transportert med gravemaskin og hjullaster tilbake til 
tiltaksområdet mot slutten av feltarbeidet. I den forbindelse ble også såldestasjonen og 
presenningen fjernet.  
 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER OG METODEVALG 

Gjeldende utgravning foregikk innenfor forholdsvis knappe tidsrammer. Dette medførte 
at man måtte ta vesentlige hensyn til tidsbruken ved valg av metoder, samtidig som man 
måtte tilpasse planen om en single context-basert undersøkelse. I utgangspunktet ble det 
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valgt å grave i ruteenheter for å innhente spredningsinformasjon ut av kulturlaget. 
Kulturlaget viste seg imidlertid å bestå av flere stratifiserte sjikt, samtidig som det dukket 
opp flere anleggstyper innen sjiktene. Dette gjorde det nødvendig å fjerne stratifiserte 
sjikt i en helhet (i ruter) for å kunne videre grave ut de enkelte anlegg/anleggene. 
Tilnærmingen gjorde det vanskelig å fange opp en helhetlig og overførbar stratigrafi på 
tvers av rutesystemet underveis. Dette medførte at man til dels endret metodisk strategi, 
slik at enkelte kulturminner ble flategravd med gravskje i henhold til dets stratigrafi uten 
hensyn til rutesystemet. Dette førte til at noe funnspredningsinformasjon gikk tapt. 
Samtidig medførte den komplekse stratigrafien også økt tidsbruk. Dette innebar igjen at 
andre strukturer måtte nedprioriteres for å overholde prosjektets tidsramme. 
 
I tillegg var det ikke rom for noe utvidelse av tiltaksområdet i de tilfeller hvor 
konstruksjoner og lag gikk inn i sjaktkantene. I etterkant kan dette medføre begrensinger i 
tolkningsrommet av gjeldende kulturminners karakter og sammensetning. Nevneverdig 
her er stolpebygningen som var avgrenset av den buede grøften. Fra sørlige 
feltavgrensing er avstanden til berget rundt 2,5 meter. Topografiske elementer (berg i 
dagen) fungerer dermed som en naturlig avgrensing for stolpehusets lengde utenfor 
tiltaksområdet. Det er dermed trolig at utgravningen har favnet og dokumentert 2/3 av 
hustomtens flate. En undersøkelse av hele husflaten ville likevel ført til en bedre 
forståelse for husets interne inndeling og aktivitetsfaser.   
 
Samtidig bør det nevnes at det kan rettes kildekritikk til at vannsåldingen ikke foregikk 
parallelt med utgravningen. Dette kunne ha gjort det enklere å funksjonstolke ulike lag 
underveis, som igjen kunne ført til omprioriteringer i metodevalg.  
 
Ved utgravning av brønnen oppstod det problemer med sig fra omkringliggende masser. I 
kombinasjon med dårlig plass for manøvrering av gravemaskin på området når snittet ble 
dypt, oppstod det en HMS-relatert risiko for personell i forbindelse med videre 
utgravning. Kombinasjonen av tunge sandmasser, tilsig av grunnvann og dypt snitt 
vanskeliggjorde en forsvarlig sikring av undersøkelsesområdet. Brønnen ble dermed kun 
delvis undersøkt og utgravning ble avbrutt på bakgrunn av disse metodiske utfordringene, 
samt tidsmangel.  
 

5.5 ORGANISERING AV C-NUMMER 
Nedenfor følger en tabell med oversikt over de tildelte C-numre for utgravningen og 
hvilke kontekster C-numrene er knyttet oppunder. Det ble utskilt forskjellige kontekster 
basert på tolket samhørighet, hvorav kontekstene ble tildelt egne C-nummer. Funn og 
prøver fra metallverkstedet med tilhørende avfallsgrop er katalogisert under C60180. 
Hustomt I med veggrøft og strukturer med tolket tilhørighet er katalogisert under 
C60181. Trematerialet og funn fra brønnen er katalogisert inn under C60182. Funn og 



Kaupang Søndre 1012/112., Larvik k.  Saksnr. 14/6350 
 
 

20 Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

prøver fra resterende kontekster er samlet inn under C60183. Samtlige er innlemmet i 
Gjenstandsbasen (MUSIT) ved KHM.   
 
 
Kontekst Tildelt C-nummer 
Metallverksted og avfallsgrop (A290 og A225) og 
tilknyttet kontekster C60180/1-191 

Stolpebygd hus og relaterte kontekster (Hustomt I, SF) C60181/1-193 
Brønn C60182/1- 20 
Øvrige kontekster C60183/1- 19 

Tabell 4: Oversikt over anvendte C-nummer og hvilke kontekster de er tilknyttet.  

 
I organiseringen av C-nummer for utgravningen, ble det hensiktsmessig å innlemme funn 
og prøver fra parsell og kulturlag (A1500) i østlige del av felt inn under C60181. 
 
 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

I alt ble det påvist 131 arkeologiske strukturer, hvorav 4 ble avskrevet ved nærmere 
undersøkelser. I tillegg ble det målt inn 29 stein med tilknytning til arkeologiske anlegg.  
Steinene var i hovedsak plassert innenfor grøfter eller kantstilt i tilknytning til groper, 
nedgravninger, ildsteder eller stolpehull. Av de resterende 109 strukturer, ble det 
identifisert 38 stolpehull, 21 pinnehull, én avfallsgrop, ett ildsted, en smie med esser, 2 
brønner, hvorav én er usikker da denne ikke ble undersøkt og 30 arkeologiske lag av ulik 
art, hvorav 10 er nærmere definert. Disse er 3 avfallslag, 1 definert gulvlag, 2 kullag, 1 
planeringslag, 2 steinlag og rest av 1 dyrkningslag.  
 
Videre er 15 jordlag ikke gruppert nærmere enn kulturlag. De resterende 4 kunne ikke 
funksjonsbestemmes nærmere av ulik grunn, hvorpå ett ikke ble undersøkt og 3 besto av 
forstyrrede, flekkvise lag av mer uklar og blandet art, som kan være rest av eldre 
dyrkningslag blandet med nyere matjord.  
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Figur 5: Sammenstilling av de ulike typer strukturer og deres prosentandel av total antall utgravde ved 
Kaupangveien 224. Arkeologisk stein er fjernet fra diagrammet. Produsert av Jessica L. McGraw. 
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Figur 6: Oversiktskart av registrerte strukturer, feltområdet og moderne forstyrrelser. Produsert av Jessica 
L. McGraw via ArcMap, ver.10.3.1. 
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6.2  METALLVERKSTED – KONSTRUKSJON OG TILHØRENDE KONTEKSTER 
 
Sentralt i utgravningsområdet og delvis beskåret av et moderne trappefundament i østlige 
del, var en større, sirkulær nedgravning (2,6 x 2,9 m.) med fyll av gråbrunt, humøs og 
kullspettet silt. I plan var flere stein synlig i fyllskiftet, hvor noen skjørbrent, men flere 
ubrente. I nordlige kant av nedgravningen syntes fyllskiftet å være mer kullblandet. 
Grovrensing av flaten ble utført og det fremkom en svak kullrand i nedgravningens 
nordlige. Dette skulle vise seg å være deler av et avsatt lag med avfall etter 
metallvirksomhet. Det ble også definert to større stolpehull i nordlige kant av 
nedgravningen. 
 
Det ble lagt et snitt med gravemaskin i nedgravningens sørlige del, hvorpå det ble fjernet 
et tynt jordsjikt i første omgang. Umiddelbart fremkom kullrike lag og kanten av en 
struktur som skulle vise seg å være del av en esse. Bruk av gravemaskin ble avbrutt og 
videre undersøkelse foregikk ved manuell gravning. Tidlig ved opprensing ble det gjort et 
funn av en barre av kobberlegering i kontekst med noen smeltedigelfragmenter ved den 
nordlige kanten av det kullholdige laget. Funnsammensetningen antydet at 
finsmedvirksomhet hadde foregått i området. Barren ble funnet i en mindre grope tolket 
som en esse (A2260). 
 
 

 
Figur 7: Arbeidsbilde av barre av kobberlegering in situ (Cf24910_169.jpg). Ved kant av barren, ligger ett 
smeltedigelfragment, samt et ubrent hasselnøttskall (nederst t.h.). Hasselnøttskallet er C14-datert til 875-
970 e.Kr. (1 sigma). Foto: Kulturhistorisk museum. 
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Ved videre utgravninger fremkom en kompleks stratigrafisk lagdeling og flere ulike 
strukturer. Dette viste seg å være et intakt metallverksted med avfallslag/arbeidsflater og 
en esse. I umiddelbar tilknytning til essa var det flere ulike lag som er tolket som 
avfalls/aktivitetslag. Lagsjiktene var av ulik tykkelse, men jevnt over tynne. Noen var 
mer sandblandet, enkelte mer humusholdig og noen mer leirholdig. Derimot var alle 
kullblandet og inneholdt samme funnsammensetning av smieavfall og brent bein, om enn 
i ulik kvantitet. Selve metallverkstedet vær plassert i en forsenkning skapt av en 
underliggende brønn, som løpende undersøkelser skulle vise seg å være en plankefóret 
konstruksjon med vertikalt stående treverk. Metallverkstedet var plassert tilnærmet 
sentralt innenfor flere stolpehull og var godt avgrenset. Ut fra disse observasjonene 
holdes det for sannsynlig at metallarbeidet har foregått innendørs og i en mindre bygning. 
 
Den underliggende brønnen var gjenfylt med grovkornet sand (A3200) før 
metallverkstedet ble etablert. Derimot er det usikkert om igjenfyllingen har skjedd da 
brønnen gikk ut av funksjon eller med hensikt om opprettelse av verkstedet. Sandlaget 
var lik det omkringliggende sandlaget over hele feltet, bortsett fra innslag av kullbiter og 
småfragmenter av brent bein, noe som tilsier at igjenfyllingen besto av omrotet 
undergrunnssand med innslag av kulturpåvirkede masser. I profil var dette laget 
gjennomgående, og det lå følgelig i underkant av hele den sentrale delen av 
verkstedsanlegget.    
 
 

 
Figur 8: Planfoto av metallverkstedet etter opprenset flate. Kant av åttetallsformet esse sees i forgrunnen i 
nedre kant av bilde (Cf34910_249.jpg). Foto: Kulturhistorisk museum. 
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I umiddelbar tilknytning og rett vest for metallverkstedet, ble det avdekket en avlang 
struktur (A225) med en lengde på 4,7 og opp mot 1,3 meter bred. Den nordlige delen av 
strukturen var avgrenset innenfor feltkanten, men beskåret i sørlige del av 
grunnmursfundamentet fra det tidligere uthuset. Ved fjerning av et dyrkningslag fra 
middelalder/nyere tid (A637) i sørlige del av felt, ble det ikke funnet en videre sørlig 
utstrekning av A225, så strukturen er avgrenset med de mål angitt ovenfor. Før 
utgravningen ble igangsatt, antok man at dette kunne være et veifar/veiløp, hvorpå det da 
ble lagt et tverrsnitt gjennom strukturen av VFK. I snittet ble det ble funnet noen få 
smeltedigelfragmenter og slagg. Profilen viste også til en intern lagdeling her. 
Preliminære undersøkelser ble utført med jordbor i forsøk av å få et inntrykk av hvor 
kompleks og tykk stratigrafien kunne vise seg å være i A225.  
 
Det ble raskt tydelig at lagenes tykkelse og karakter opptrådde ujevnt gjennom 
strukturens lengde og med lokale sandlommer i lagene. Både tverrsnittet lagt av VFK, 
samt jordborundersøkelsene, viste derimot til to hovedtendenser: avfallsgropa var lagdelt, 
men lagene hadde intern variasjon og lokal stratigrafi på langs og tvers av gropas 
utstrekning. Samtidig indikerte det at gropa besto av flere fyll, hvorav samtlige er 
sekundært deponert. Både lagenes interne forhold i gropa og funnsammensetning tydet på 
at A225 var en avfallsgrop. Det ble ikke prioritert å følge de ulike deponeringene ved 
utgravning. A225 ble istedenfor gravd ut innenfor et rutesystem (1x1 meter), hvor 
samtlige deponeringer ble vannsåldet som ett og samme lag mot slutten av utgravningen. 

 
Figur 9: Kartutsnitt av metallverksted og avlang avfallsgrop. En samling av stolpehull mellom verkstedet 
og avfallsgrop er tolket som et inngangsparti. Produsert av Jessica L. McGraw via ArcMap, ver.10.3.1.  
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IntrasisId Subclass Bredde Lengde Diam. Dybde Bunn i 
profil 

Sider i 
profil 

Form 
i flate Stolpeavtrykk Skoningsstein 

267 Stolpehull     31 18 avrundet ujevne rund  -   -  
275 Stolpehull     39 45 flat rette rund  -  x 
282 Stolpehull     27 15 flat buete rund  -   -  
324 Stolpehull     66 39 flat ujevne rund  -   -  
816 Stolpehull     29 19 flat skråe rund  -   -  
1588 Stolpehull     32 35 flat ujevne rund  x  x 
1794 Stolpehull 42 39   49 spiss buete rund  -  x 
1851 Stolpehull 18 20   8 ujevn ujevne oval  -   -  
1857 Stolpehull 27 30   14 avrundet ujevne oval  -   -  
2202 Stolpehull     26 27 spiss skråe rund  -   -  
2400 Stolpehull     21 29 avrundet rette rund  -  x 
2412 Stolpehull     19 33 spiss ujevne rund  -  x 
2445 Stolpehull 36 40   21 avrundet buete oval  -   -  

Tabell 5: Oversikt over nærliggende stolpehullene ved metallverksted og mot vestlige del av felt. Stolper 
med tolket samhørighet til metallverkstedet er markert i blått. Resterende er nærliggende stolpespor. 
 
Det ble lagt to tverrsnitt, begge gjennom gropas bredde, hvorpå profilen viset at den 
hadde en jevnt, buet form mot bunn. Gropas bredeste og dypeste parti var umiddelbart 
utenfor metallverkstedet, hvor en ansamling av stolper kan representere en inngang til 
verkstedet. Flere mindre stolpespor gikk også parallelt i lengderetningen av avfallsgropa, 
men det kan ikke fastslås i hvilken sammenheng disse stolpehullene skal forstås.  
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Figur 10: Kartutsnitt av metallverksted med illustrering av tolket tilhørighet og funksjon av nærliggende 
strukturer. Produsert av Jessica L. McGraw via ArcMap, ver.10.3.1. 

 

6.2.1 ESSE OG FASER 
Essa besto av to skarpt avgrensede groper som til sammen dannet en åttetallsform. 
Essekonstruksjonen hadde en totallengde på 1,4 meter og en bredde på 0,55 meter.  Vis-
a-vis denne og på et høyere stratigrafisk nivå, fremkom en mindre grop (A2260) med en 
messingbarre (C60180/1). Også denne gropa skal trolig forstås som en mulig esse, men 
den var langt dårligere bevart og svært grunn. Derimot var den svært kompakt og fylt 
med kull. Den delte dermed likheter med A3112. A2260 hadde en bredde på 40 cm., en 
lengde på 60 cm. og en dybde på 8 cm.   
 
Den åttetallsformede essa besto av sammenknyttede groper. Den ene gropa (A3112) 
hadde en grunn nedskjæring og var inntil 15 cm dyp, mens den andre gropa (A3097) 
hadde en dypere nedskjæring og var inntil 35 cm dyp. Den grunne delen av essa hadde en 
slak og jevnt skrånet parti ned mot essas dypeste del. Den grunneste delen av essa var 
bolleformet, avrundet og fyllmassene var svært kompakte. I den dypeste gropa var 
fyllmassene mindre kompakte. Innenfor essas avgrensning var det også flere lag (se 
matrise), hvor selve tykkelse og karakter av lagene varierte i noe grad mellom A3112 
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(grunneste del) og A3097 (dypeste del). Derimot kledde de samme lagene både essas 
dype og grunne del.  
 
Essa var gjenfylt av kullblandet brungrå, grusholdig silt, lik lagene som dekket hele smia 
(A2425 og A2426). Dette laget ble adskilt som et eget lag (A2759). Mot bunn av dette 
laget var jordmassene mer kullrike, men uten noen klar overgang mellom disse. Under 
A2759 hadde begge gropene en jevn fóring av et rødoransje leirelag (A3031) (fig.13). 
Laget dekte hele avgrensningen av essa i en tilnærmet jevn tykkelse. Det var ikke mulig å 
observere noen faser eller lagskiller innad i leirelaget under utgravning. Leirelaget fulgte 
essa både i form og i flate og fóret slik både den dypeste (A3097) delen og essas 
grunneste parti (A3112). Dette tyder det på at laget var intensjonelt påført som en del av 
essekonstruksjonen.  
 
Overflaten av leirelaget var i særlig grad svertet av kull og dette er sannsynligvis spor 
etter essas yngste fase. Lag A2759 dekket i større grad den dypeste gropa av essa 
(A3097), mens kun et tynt jordsjikt av A2759 lå over A3112. Ved fjerning av leirelaget 
fremkom ytterligere et kullag (fig.14) og dette var tykkere og langt mer kompakt i essas 
grunne del (A3112) enn i A3097. Samme observasjon kunne gjøres med overliggende 
leirelag A3031. Dette vil si at det både var kullag over og under leirelaget i essa og 
samtlige var mer kompakt i A3112.  
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Figur 11: Kartutsnitt av smie med omtalte anleggsnummer. Øvreliggende lag A2425 og A2426 er ikke 
inkludert, da disse dekker hele smia. Inkludert i kartutsnittet er også dateringer.  
Produsert av Jessica L. McGraw via ArcMap, ver.10.3.1. 

 
Figur 12: Oversiktsfoto av metallverkstedet med nærliggende stolpehull formgravd (Cf34910_184.jpg). 
Retning mot NNØ. Foto: KHM, UiO. 
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Det knyttes derimot noe usikkerhet til hvorfor leirfóringen ble anlagt i essa i etterkant av 
at den hadde vært i bruk en periode. Kullaget mot bunn kan representere en slags 
isoleringskappe mot underliggende sandlag (A3200). Det nedre kullaget er trolig essas 
eldste bruksfase. Denne tolkningen samsvarer med at det ikke ble funnet eldre leirelag i 
bunnen av gropa.  Det kan imidlertid ikke utelukkes at kullaget er rester av en tidligere 
bruksfase, hvor man senere har ikledd essa ny leirfóring. Dette kan i så fall ha skjedd som 
en følge av bruksendringer eller en omorganisering av arbeidet. Man kan eksempelvis ha 
endret belgtype og følgelig hatt behov for å bygge om essa. Det ekstra leirelaget ville i så 
fall ha isolert essen ytterligere. Det er også mulig å tolke de forskjellige lagene i essa som 
endringer i arbeidsorganisering/bruk eller vekslende smiehåndverkere.  
 
Ved østlig del av A3097 var kanten beskåret av et moderne trappefundament, så 
avgrensing av metallverkstedet i denne delen forblir uavklart. Orienteringen av essa i 
bygningen og tilknyttede lag tilsier likevel av kun en liten del av metallverkstedet er 
fjernet av de moderne forstyrrelsene. 
 
 

 
Figur 13: Planfoto av essa (nederst i bilde) og leirelaget (A3031) som fremtrer. Kullholdige avfallsslag 
sees øverst til høyre i bilde (Cf34910_274.jpg). Retning mot N. Foto: Kulturhistorisk Museum. 
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Figur 14: Planfoto av kullag mot bunn av essa (A3112 og A3097) etter fjerning av leirelaget 
A3031(Cf34910_286.jpg). Retning mot N. Foto: Kulturhistorisk museum. 

 
De ulike nivåforskjellene mellom A3112 og A3097 kan tyde på at det har blitt utført ulike 
prosesser i de ulike gropene. Den grunne og mer hardpakkede delen (A3112) av essa kan 
være stedet hvor oppvarming av metaller har foregått, mens essas dypere del har fungert 
som en avfall- og oppsamlingsgrop for utrensing av utbrent kull og slaggansamling fra 
essa underveis i smiingen. Analysen av en mikromorfologisk søyle tatt fra den dypeste av 
gropene (PX3279), viser til at gropa er fylt med avfall tilknyttet metallarbeid (MacPhail 
2016: 10). I dette er grove kullbiter, silikatholdig og smeltet slagg, jernslagg og aske. Det 
brente materialet i gropa har forhøyet magnetisk susceptibilitet og forhøyede 
fosfatverdier. SEM/EDS analyser viser til at jorda er mettet med kobber, bly og sink på et 
mikroskopisk nivå.  
 
I kullaget, og særlig i nedgangen mot den dypeste gropa (A3097), var det flere 
fragmenter av oppbrukne støpeformer av leire, samt fragmenterte smeltedigler. Mot 
bunnen av den dypeste gropa (A3097) lå det også en større mengde svært fragmentariske 
digeler. Dette tilsier at enkelte smeltedigler har sprukket under bruk og blitt renset ut av 
essa. I forlengelse av denne tolkningen, tyder også tilstedeværelsen av 
støpeformsfragmenter funnet rett ved kanten av A3112 og i hellingen mellom A3112 og 
A3097, at selve støpeaktiviteten har foregått ved essa – enten ved preparering/herding av 
støpeformene (1. gangs brenning) eller ved selve støpingen av gjenstander. 
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Figur 15: Ortofoto av metallverkstedet generert fra Agisoft. Bildene er tatt etter maskinsnitt. Produsert av 
Steinar Kristensen, KHM. 

 
 

6.2.2 AVFALLSSLAG I VERKSTEDET – ARBEIDSFLATER  
Det ble dokumentert flere ulike lag i nordlige del av verkstedet og rett vest for essa. Noen 
av de øvre lagene (A2425 og A2426) er trolig fra en gjenfyllingsaktivitet av 
metallverkstedet, da disse overlagra både essekonstruksjon og de mulige arbeidsflatene. 
Mellom lag A2426 og A2612, var en mindre flekk av varmepåvirket leire (A2635) lik 
leirelaget som fóret essa. Denne så ut til å være tilfeldig deponert, men lå stratigrafisk 
inneklemt mellom A2426 (under) og A2612 (over). Siltleiren kan enten ha vært til bruk 
for reparering av leirfóringen av essa eller produksjon av støpeformer. A2635 besto av 
svært finkornet siltleire, var godt avgrenset og deponert på A2612. Den er også lokalisert 
i nærheten til essa (se fig.16) og ved kant av verkstedets langvegg. Det er mulig at A2635 
er rest etter et lite lagerdeponi av leire til bruk i smievirksomheten.  
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Figur 16: Kartutsnitt med nevnte deponering av leireflekk A2635. Produsert av Jessica L. McGraw via 
ArcMap, ver.10.3.1. 

 
Topplagene (A2425 og A2426) inneholdt også støpeavfall med smeltedigler og 
støpeformsfragmenter. Innslaget var imidlertid mindre enn i de underliggende lag og i 
essa. Topplagene var også delvis kullblandet, men innslaget av kull var langt mindre enn 
for to lag (A2612 og A2713) som representerer in situ arbeidsflater. Begge lagene var 
kullrike og grusholdige, mens A2713 inneholdt flere, men små varmepåvirkede stein. Lag 
A2612 lå stratigrafisk rett over lag A2713 og skilte seg kun ved å være mindre kullrikt og 
med mer grovkornet sand. Derimot inneholdt de øvre lagsjiktene (A2425 og A2426) 
større slaggbiter, hvorav flere er mer lik slagg fra bearbeiding av jern enn finsmedslagg.  
 

6.2.3 STRATIGRAFI OG MATRISE 
Ved utgravningen av metallverkstedet ble lagskiller i stor grad fulgt og adskilt ved 
flategravning. Det var imidlertid utfordrende å adskille de kullholdige avfallslagene i 
NV-del av verkstedet fra hverandre og det var ofte kun små forskjeller mellom dem. 
Forskjellen mellom disse lagene lå i stor grad i andelen av grus og kull. Matrisen som er 
opprettet er dermed veiledende.  
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Figur 17: Matrise med stratigrafiske relasjoner i metallverkstedet. Illustrasjon: Jessica L. McGraw. 
Matrisen er utarbeidet gjennom programmet Harris Matrix Composer. 
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6.3 BRØNN 

 
I underkant av metallverkstedet fremkom en brønn. Brønnkonstruksjonen ser ut til å ha 
bestått av stående treplank, hvorav deler av plankene (spesielt i Ø-del og nær i underkant 
av moderne trappefundament) var vestlig forskjøvet mot senter av brønnen, slik at enkelte 
treplank lå delvis horisontalt over andre, vertikale stående treplank. Trolig kan dette være 
skapt av naturlig sig i sand- og leiregrunnen. 
 

 
Figur 18: Brønn i underkant av metallverkstedet. Til høyre i bildet sees vertikale, stående eikeplank til en 
dybde på 2 meter under overflaten av sandundergrunnen. Retning mot N. (Cf34910_0452.jpg). Foto: KHM, 
UiO.  
 
Det gråbeige sandlaget i overkant av treverket synlig på foto ovenfor, er sannsynligvis 
rest av lag A3234 og A3200, hvor både gikk i underkant av metallverkstedet. I profilen 
ser man også at eikeplankene stikker opp og går på tvers av lagdelingen mellom A3234 
og A3122 (grått leirelag). Dette sannsynliggjør tolkningen om at A3234 kan være 
jordmasser som er anvendt for igjenfylling av brønnen. Det antyder også at brønnen har 
stått åpen når den ble gjenfylt.  
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Undersøkelsen av brønnen ble utført på 2 dagsverk og med bruk av gravemaskin. Av 
sikkerhetsmessige årsaker var det ikke mulig å avgrense selve nedgravningen for brønnen 
i profil under utgravningen. Prioriteringene lå i å skaffe et overordnet inntrykk av 
brønnens konstruksjon, samt å innhente trematerialet for dendrokronologisk analyse. Med 
bruk av gravemaskin, ble 50 % av brønnen utgravd ned til en dybde på 2,1 meter under 
den avdekte feltflaten. Det fremkom treplank ned til dette nivået. Ut fra observasjonene 
som ble gjort av brønnkonstruksjonen og trevirket i felt antas det at det ble gravd ned mot 
brønnens bunnnivå. 
 
Fra brønnen ble det innhentet 18 treplanker av eik, hvorav også noen mindre og 
avrundede trebiter – sannsynligvis avkapp av staur/pinner. Av andre gjenstander, ble det 
funnet en liten del av et tau av hamp (C60182/20) og et ubrent skinnebein av ukjent dyr 
(C60182/21). Gjennomsnittsmål av de bevarte plankene av eik er 136 cm. (lengde), en 
bredde på 14 cm. og en gjennomsnittstykkelse på 4 cm. Den lengste, bevarte eikeplanken 
målte 1,78 meter (C60182/17) og hadde en bredde på 14,7 cm. Nær alle hadde 
verktøysspor synlig i flatene (fra øksehogg) og flere hadde gjennomhullinger. Det ble 
også innhentet en tilformet løs treplugg (C60182/19). I noen tilfeller var treplugger bevart 
i gjennomhullingen av plank. 
 
Denne gjennomhullingen tyder på at plankene har opprinnelig vært festet eller fiksert i en 
slags konstruksjon. Pluggene kan være sekundære og blitt tilformet da treverket skulle 
gjenbrukes i brønnkonstruksjonen.  
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Museumsnr Frimerkebilde Gjenstand Stl. (cm.) Stbr. (cm) Stt. (cm.)
C60182/1 planke av eik

85 10,5 3

C60182/2 planke av eik 138,5 12,5 3,5

C60182/3 planke av eik 150,5 13,3 3,8
C60182/4 planke av eik 156 13,7 4
C60182/5 planke av eik 98,7 19 4,3
C60182/6 planke av eik 93,8 15,7 7
C60182/7 planke av eik 106 11,5 4
C60182/8 planke av eik 120 12,7 4
C60182/9 planke av eik 170,5 12,1 3,5
C60182/10 planke av eik 129,1 12,5 3,6
C60182/11 planke av eik 159,5 13,8 3
C60182/12 planke av eik 150 13 3,3
C60182/13 planke av eik 170,2 21,9 6
C60182/14 planke av eik 152,7 19,5 4,5
C60182/15 planke av eik 150,5 12,5 3
C60182/16 planke av eik 106,7 15,5 4,5
C60182/17 planke av eik

178,5 14,7 4,2

C60182/18 planke av eik
 -  -  - 

C60182/19 plugg 4,5 2,9  - 
 

Tabell 6: Listeutdrag av katalogiserte treplank fra brønnen med mål av den enkelte plank. Generert fra 
MUSIT, Gjenstandsbasen, KHM. 
 
 

 
Figur 19: Eikeplank C60182/13. Gjennomhulling med bor markert med røde bokser 
(Cf34954_020_C60182_13.jpg).  Målestokk er 50 cm. Foto: Vegard Vike, KHM, UiO. 
 

 
Figur 20: Eikeplank C60182/15. Gjennomhulling med bor markert med rød boks 
(Cf34954_029_C60182_15.jpg).  Målestokk er 50 cm. Foto: Vegard Vike, KHM, UiO. 
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Figur 21: Eikeplank C60182/16. Gjennomhulling med bor markert med rød boks 
(Cf34954_031_C60182_16.jpg).  Foto: Vegard Vike, KHM, UiO. 

 
 

 
Figur 22: Eikeplank C60182/17. Gjennomhulling med bor, samt spor etter øksing av overflaten er markert 
med rød boks (Cf34954_033_C60182_17.jpg).  Foto: Vegard Vike, KHM, UiO. 

 
 

 
Figur 23: Detaljfoto av eikeplank (C60182/17) med del av treplugg i gjennomhulling 
(Cf34954_034_C60182_17.jpg). Foto: Vegard Vike, KHM, UiO. 
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Figur 24: Detaljfoto av treplugg (C60182/19) og i rest av plank (Cf34954_040_C60182_19.jpg). Foto: 
Vegard Vike, KHM, UiO. 

 
 
Fra brønnen foreligger det tre dendrokronologiske dateringer tatt fra tre ulike treplank. 
Disse er B5, C4 (C60182/3 og C60182/10) og B8 (C60182/6). Korrelasjon i 
dendrokurven mellom to av prøvene (fra B5 og C4), viser at begge eikeplankene er trolig 
splittet ut fra samme trestamme (Daily 2015). Derimot er treplankene fra to ulike steder i 
stammen og sammenlagt utgjør de en relativ god dendrodatering for et fellingspunkt lagt 
til 805-806 e.Kr. Eikeplank B8 er splittet ut av en annen trestamme som har et 
fellingstidspunkt lagt til 823-824 e.Kr. Den dendrokronologiske analysen tilsier at 
plankene i brønnen er fra to forskjellige fellingstidspunkt med et tidsrom på 18 år 
imellom. Dette er en ytterligere bekreftelse på at treplankene er gjenbruk og at de 
opprinnelig kan også være fra minst to forskjellige konstruksjoner. 
 
 

6.4 HUSTOMT VED PARSELL/VEILØP 
Ved den østlige enden av feltet, fremkom restene etter et stolpebygd hus som var 
omsluttet av en buet grøft. Huset hadde et sentralt plassert og ovalt ildsted (A1281). Dette 
ildstedet lå med en avstand på 2,5 til 2,0 meter fra langsidene av den buede grøften 
(A1103 og A1984). Huset hadde en Ø-V-orientering med kortsiden vendt mot 
Kaupangkilen og følger slik det øvrige mønsteret fra tidligere undersøkelser på 
handelsplassen.   
 
Bredden av bruksflaten i huset ligger på 5,5 m (målt fra innsiden av grøfta) med en 
dokumentert lengde på 6,7 meter innenfor feltet. Det dokumenterte arealet av hustomtens 
bruksflate ligger slik på 36,85 m2. Nedenfor vil de ulike anlegg tilknyttet hustomten 
omtales i egne avsnitt. 
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Figur 25: Oversiktskart over hustomt I med strukturnummer. Produsert av Jessica L. McGraw. 
 

6.4.1 VEGGRØFT 
Veggrøfta hadde ulik dybde og varierte mellom å være ca. 15–20 cm på det dypeste og 5–
10 cm på det grunneste. Den var på sitt dypeste i den nordligste (Ø-V gående) langside, 
der den gikk parallelt med parsell/veiløpet. Bredden på veggrøfta varierte mellom 32 cm 
på det smaleste mot inntil 50 cm på det bredeste. Grøfta hadde jevn buet form ved husets 
kortende og retter langsider. Den hadde et gjennomgående og heterogent fyll, primært av 
matavfall (bein med ulik brenningsgrad), så vel som fragmenterte skjørbrent stein, kull og 
aske. I vannsålding fremkom også små mengder av brente (og ubrente) flintfragmenter, 
samt noen få fragmenter av vevtyngder. Under gravning ble det også observert små 
fragmenter av mindre leireklumper, samt noen få biter med brent leire. Det fremkom 
imidlertid ikke noen tydelige konsentrasjoner av disse funnkategoriene.  
 
Veggrøfta ble snittet i fire ulike seksjoner og fulgt ved formgraving i flaten. Mot nordlige 
del og ved hustomtens langside, gikk grøfta parallelt med veiløp/parsell (se fig. 
nedenfor). Grøfta hadde opptil 5 markante utposninger ved innsiden av grøfta, hvorav 2 i 
nordlige langside og 3 vis-a-vis i sørlige langside. Samtlige var plassert ved innsiden og 
mot husflaten ved de buede partiene av grøfta. Stolpehullene i kant av veggrøfta kan ha 
hatt en bærende funksjon.     
 



Kaupang Søndre 1012/112., Larvik k.  Saksnr. 14/6350 
 
 

42 Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Under utgravning av veggrøften, fremkom flere pinnehull. Identifisering av et mulig 
system i spor etter pinnehull ble forsøksvis gjort under utgravning, men dette viste seg å 
bli vanskelig etter hvert som grøftfyllet ble fjernet på grunn av den løse grovkornete 
sanda i undergrunnen. Derimot ble det påvist en rekke pinnehull som satt forholdsvis tett 
i nordlige langside av veggrøfta – et parti hvor den også var dypere og bedre bevart. 
Pinnehullene ble tolket som spor etter stående pæler fra en flettverkskonstruksjon og 
husets vegg. 
 

 
Figur 26: Planfoto av hustomt med buet veggrøft. Rundt ildsted synlig sentralt i forgrunn 
(Cf34910_100.jpg). Retning mot NNV. Foto: Kulturhistorisk museum, UIO. 

 
Selve fyllmassen av grøfta ser ut til å være dominert av avfall som normalt assosieres 
med ildstedskontekster (jf. McPhail 2016). Den mikromorfologiske analysen identifiserte 
brent bein av ulik brenningsgrad og anrikede fosforverdier. I mikromorfologien (PX3282) 
ble det funnet få indikasjoner på avsatt bygningsmateriale i grøfta (jf. McPhail), især 
tilstedeværelse av leirklining o.l. Det ble det påvist mindre fragmenter av marin leire 
iblandet grøftas fyll, som kan være spor etter leirklining på vegger (se kap. 8). I tillegg til 
dette, viste analysene at grøfta ikke inneholdt noen vannavsatte lag, noe som antyder at 
grøfta har aldri stått åpen eller vært eksponert for vær/vind. Dette ville være å forvente i 
tilfeller hvor grøfta trolig har fungert som drenering rundt hustomt, som f.eks. på 
Heimdalsjordet, Gokstad. Dette, i kombinasjon med grøftas homogene fyll og mangel på 
konkret lagdeling, antyder at grøfta ikke skal forstås som en parsellgrøft, lik de som er 
påvist på Kaupang ved tidligere gravninger. Også innenfor gjeldende utgravningsområde, 
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fremkom del av det som trolig skal forstås som et parselløp i nordøstlig del av felt. Denne 
vil bli nærmere omtalt nedenfor. 
 
 

 
Figur 27: Planfoto av hustomtens buede framdel. To innskutte grøfter som går inn i hverandre etter 
fjerning av steinlag A836. Mulig inngangsparti i flere faser? (Cf34910_101.jpg). Retning NNV. Foto: 
Kulturhistorisk museum, UIO. 

 

6.4.2 STOLPEHULL, HUSTOMT I 
Totalt fremkom 24 sikre stolpehull innenfor den buede grøfta. I tillegg ble det utskilt en 
rekke pinne/staurhull som trolig er fra vegger/rominndeling. Vestlige gavldel av huset var 
forstyrret av anleggelse av en parafintank, som hadde blitt fjernet forut for utgravningen. 
Denne så ut til å ha forstyrret enkelte mindre stolpe/pinnehull i sørlige kant av 
nedgravningen for parafintanken, blant annet beskåret kanten av AS2376, som er tolket 
inn i grindparet AS349-AS2376.   
 
Mengden stolper indikerer tydelig at huset har hatt flere faser. Derimot har den buede 
grøften/veggrøften vært et stabilt element, og dette sannsynliggjør at de mange stolpene 
er utskiftninger/reparasjoner i løpet av bygningens bruksfaser. På bakgrunn av feltets 
begrensede utgravningsområde, kan det ikke helt utelukkes at enkelte av stolpene tilhører 
en annen bygningsfase der bygningen har hatt en annen orientering. Det er imidlertid få 
holdepunkter for dette i felt, og orienteringen vil i så fall ha brutt med den overordnede 
orienteringen av bygninger på kaupangen.   
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Intrasis
Id Subclass Bredde 

(cm.)
Lengde 
(cm.)

Diameter 
(cm.)

Dybde 
(cm.)

Bunn i 
profil

Sider i 
profil

Form i 
flate Avtrykk Funksjon Skoning

338 Stolpehull 30 22 10,5 avrundet buete rund  - rominndeling (?)  - 
349 Stolpehull 31 23 10 avrundet buete oval  - takbærende  - 
358 Stolpehull 32 27 skrå skråe rund  - takbærende  - 
368 Stolpehull 28 50 13 avrundet ujevne kvadratisk  - rominndeling (?)  - 
395 Stolpehull 25 20 12 avrundet buete rund  - rominndeling (?)  - 
520 Stolpehull 26 19  -  - oval vegg
956 Stolpehull 34 18 avrundet buete rund  - takbærende x
1441 Stolpehull 28 50 12 spiss ujevne kvadratisk  - rominndeling (?)  - 
1772 Stolpehull 60 75 23 ujevn skråe rund  - vegg  - 
1784 Stolpehull 37 39 11 flat avrundet rund  - vegg  - 
1872 Stolpehull 30 18 flat ujevne rund  - takbærende x 
1917 Stolpehull 23 10 avrundet buete rund  - takbærende  - 
1944 Stolpehull 25 12 avrundet ujevne rund  - rominndeling (?)  - 
2071 Stolpehull 39 34 avrundet ujevne rund  - vegg/inngang x
2081 Stolpehull 30 22 avrundet ujevne rund  - vegg x
2362 Stolpehull 21 12,5 avrundet buete rund  - vegg  - 
2376 Stolpehull 19 13 spiss skråe oval  - takbærende  - 
2668 Stolpehull 24 12 spiss ujevne rund  - rominndeling (?)  - 
2678 Stolpehull 23 24 spiss skråe rund  x rominndeling (?)  - 
2745 Stolpehull 18 20 17 avrundet buete oval  - rominndeling (?)  - 
3000 Stolpehull 34 27 8 flat buete ujevn  - vegg  - 
3062 Stolpehull 27 53 26 avrundet buete ujevn  - rominndeling (?) x
3074 Stolpehull 51 42 32 avrundet avrundet oval  - takbærende  - 
3302 Stolpehull 28 18 avrundet buete rund  - takbærende x  
Tabell 7: Oversikt over alle påviste stolper innenfor den buede veggrøfta med spesifikasjoner og tolket 
funksjon.  

 
De fleste stolpehull var forholdsvis lik i homogent fyll av gråbrun, humusholdig, 
grovkornet sand. Fyll var også tidvis leirholdig, samt i noen tilfeller så stolpen ut til å 
være leirfóret (fig. 28). Av de 24 stolpehullene, var det seks som hadde skoningsstein, 
mens stolpeavtrykk var kun synlig i ett av stolpehullene. Dybden på de takbærende 
stolpehullene varierte mellom 10 og 27 cm, men med et gjennomsnitt på 18,25 cm. På 
bakgrunn av stolpehullenes plassering innad grøften, den relative systematiske avstanden 
seg imellom, likhetstrekk og deres plassering i forhold til det sentrale ildstedet, ble det 
utskilt fire grindpar med takbærende funksjon. 
 
 

 
Figur 28: Profilbilde, grindpar AS358 (t.v., Cf34910_017.jpg) og AS3074 (t.h., Cf34910_282.jpg). 
Takbærende stolper i hustomt. Foto: KHM, UiO. 
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Forutsatt at tolkningen av veggrøftens tilhørighet til hustomt I er riktig, og at dette er spor 
etter husets vegger, har huset hatt en maksimal bredde på 5,5 meter, mens det ser ut til å 
avrundes mot nordlige gavl. Avstanden mellom det vestligste og østligste grindparet er 4 
meter, og grindbredden mellom de takbærende parene er sammenfallende (2,3/2,4 m.). 
Stolpefagdybden og grindbredden er angitt fra sentrum av de takbærende stolpene 
mellom par og avstand i grindrekken. 
 
Det kan heller ikke utelukkes at flere uttrukne stolpehull som lå i tilknytning til veggrøfta 
også kan ha hatt en takbærende funksjon. To av disse stolpene har vært spesielt kraftige 
(AS1772 og AS2081), og har ligget ved punktene der grøften begynte å bue i gavldelen. 
Disse to stolpene var også relativt dype i profil, hvorav AS2081 hadde steinskoning. 
Stolpenes dimensjoner og dybder tyder på at disse har bidratt til å bære taket. 
Beliggenheten tilsier imidlertid ikke at disse to stolpene har vært et uttrukket grindpar i 
det samme systemet som de indre takbærende stolpeparene.  
 
 
Type Søndre stolperekke (fra V 

mot Ø) 
Grindbredde  Nordre stolperekke (fra V 

mot Ø) 
Par AS2376 2,4 m. AS349 
Grindavstand til 
neste stolpehull i 
rekken 
(stolpefagdybde) 

1,4 m.   1,2 m. 

Par AS3074 2,3 m. AS358 
Grindavstand til 
neste stolpehull i 
rekken 
(stolpefagdybde) 

1,3 m.   1,3 m. 

Par AS1917 2,4 m. AS956 
Grindavstand til 
neste stolpehull i 
rekken 
(stolpefagdybde) 

1,8 m.   1,5 m. 

Par AS1872 2,3 m. AS3302 

Tabell 8: Oversiktstabell med grinbredde og stolpefagsbybde mellom takbærende stolper, hustomt I. 
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Figur 29: Forenklet kartutsnitt av hustomt I fremvist kun med takbærende stolper, veggrøft og ildsted. 
Produsert av Jessica L. McGraw.  
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Fra hustomt I foreligger det 5 makrofossilanalyser, hvorav 2 fra takbærende stolper, 2 fra 
veggstolper, samt 1 makrofossilanalyse fra ildstedet (kap. 8.3). Fra stolpehull, er prøvene 
valgt ut med hensikt for spredning innad konstruksjon, samt i forsøk for å se om 
makrofossilanalyser kan belyse rominndeling/funksjonsangivelse av ulike deler av huset.  
 
 
Struktur Kontekst Prøve 

nr. Innhold 

A358 Stolpehull, 
takbærende, hustomt I PM935 

636 agnekledd bygg (Hordeum vulgare Var. 
Vulgare), 24 havre (Avena sp.), 960 ubest. 
kornfrag. (Ceralia frag.),  

A1772 
Stolpehull (A1772) 
hustomt I (utposning 
av veggrøft) 

PM1806 

120 agnekledd bygg (Hordeum vulgare Var. 
Vulgare), 161 kornfrag. (Ceralia frag.), 2 mulig 
havre (Avena sp.), 2 melde (Chenopodium sp.), 1 
starr (Carex sp.), 1 hasselnøttskall (Corylus 
avellana), 2 mure (Galium sp.),  1 Rødt hønsgress 
(Persicaria lapathifolia), 1 syre (Rumex sp.) 

A2081/2668 

Stolpehull 
(A2081/2668) hustomt 
I (utposning av 
veggrøft)  

PM2677 
1 Havre (Avena sp.), 3 korn (Ceralia), 9 kornfragm. 
(Ceralia frag.), 2 agnekledd bygg (Hordeum 
vulgare Var. Vulgare). 

A3302 Stolpehull, 
takbærende, hustomt I PM3311 5 korn (Ceralia), 8 kornfrag. (Ceralia frag.) 

Tabell 9: Makroresultater fra jordprøver av stolpehullsfyll i tabellform. 

  
Fra veggstolpen AS1772 og takbærende AS358 – begge i husets NØ-hjørne, ble det 
påvist et svært høyt antall korn (se tab. 9). I AS1772 ble det også påvist ugressorter. I den 
østligste takbærende stolpen (A3302) og en veggstolpe (A2081) ved sørlige del av 
veggrøft, ble det funnet langt færre korn og skal trolig sees som bakgrunnsforstyrrelser 
fra aktiviteten i huset. Sett i sammenheng med de kornfylte stolpehullene i NØ-del av 
huset, antyder makroanalysene at det har vært et kornlager i denne delen av huset. Med 
en gjennomsnittlig størrelse på 5–8 mm (lengde) og bredde på 3–4 mm, er selve kornene 
større enn hva som er vanlig, noe som enten kan tyde på import av kornsorter med høy 
kvalitet eller tilgang til særdeles fruktbare og nærliggende kornavlinger. En mulighet er 
også at kornene har blitt lagret i huset som såkorn, og at man har spart på de større og 
spiredyktige kornene for sikring av god avling.     
 

6.4.3 ILDSTED, HUSTOMT I 
Husets sentrale ildsted (A1281) hadde en utstrekning på 87x84 cm og fremsto semiovalt. 
Ildstedet var svært grunt, men hadde et tydelig lag av brent siltholdig leire mot bunn. 
Massene i ildstedet var dratt utover og nokså dårlig bevart. Det lå likevel en tydelig 
konsentrasjon av skjørbrent stein, brent leire og kull i strukturen. Ved 
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makrofossilanalysen ble det funnet noen byggkorn (3 stk.), mulig murefrø (1 stk.) og 2 
fragmenter av hasselnøttskall. 
 
 

 
Figur 30: Planbilde av ildsted A1281 (Cf34910_241.jpg). Foto: KHM, UiO. 

 
Det foreligger to dateringer av hustomt I. Dateringene strekker seg over et stort tidsspenn, 
men antyder en samtidighet mellom ildsted og veggstolpen ved veggrøfta. Høyst 
sannsynlig har bygget vært reist i første halvdel av vikingtiden. 
 
 
Struktur Kontekst Innhold Datering (kal. 1 sigma) 

A1772 

Stolpehull 
(A1772) Hus I 
(utposning av 
veggrøft) 

120 agnekledd bygg (Hordeum vulgare Var. Vulgare), 
161 kornfrag. (Ceralia frag.), 2 mulig havre (Avena 
sp.), 2 melde (Chenopodium sp.), 1 starr (Carex sp.), 1 
hasselnøttskall (Corylus avellana), 2 mure (Galium 
sp.),  1 Rødt hønsgress (Persicaria lapathifolia), 1 syre 
(Rumex sp.) 

770-880 e.Kr. (1 211 ± 29 BP) 

A1281 Ildsted (A1281) 
Hus I 

3 bygg (Hordeum vulgare), 1 mure (cf. Galium), 2 
hasselnøttskall (Corylus avellana), 720-880 e.Kr. (1 218 ± 29 BP) 

Tabell 10: C14-dateringer fra hustomt I. Dateringsgrunnlaget er uthevet med fet skrift. 
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6.4.4 ANDRE STRUKTURER I TILKNYTING TIL HUSTOMT I 
 
Ytterligere omkringliggende kontekster bidrar til å øke forståelsen av aktivitetene ved 
hustomten. En mindre nedgravning (A2385) ble avdekket ved undersøkelsen av 
nærliggende parsellgrøft/veifar (A463).  
 
Grop A2385 var skåret ned i parsellgrøft rett ved utkanten av A1103. Denne viste seg å 
være fylt med kull og brente beinfragmenter. De brente beinfragmentene var mer 
konsentrert mot bunn i gropa og det ble dermed besluttet å ta inn gropas fyll som en 
prøve. Fra gropa alene ble det innsamlet 516,1 gram brent bein, hvorpå alt ble osteologisk 
analysert. Av dyrebein, var det kun 25,9 gram som kunne artsbestemmes nærmere. 
Hoveddelen av beinene kommer trolig fra én og samme hodeskalle med underkjeve av 
storfe (Bos taurus). I tillegg lå det bein av svin (Sus domestica), sau/geit (Ovis/Capra) og 
hare (Lepus sp.) og beinfragmenter av store og mellomstore klovdyr (Mega- og 
Mesoungulat), drøvtyggere (Ruminantia) og pattedyr (Mammalia). 0,8 gram var også 
fiskebein, der 0,3 gram er nærmere artsbestemt til å være fra sild (Clupea harengus) og 
torsk (Gadus morhua). 
 
I kombinasjon med funn av totalt 308 korn, hvorav 108 agnekledd bygg, 184 frag. av 
ubestemt korn, 6 rug og 10 havre i samme grop, er det sannsynlig å anta at gropa 
inneholder matavfall, og videre at denne kan kobles til bruk hustomt I. Fra 
makroanalysen bemerkes det også at korn fra A2385 er av lik størrelse som korn i 
stolpefyll fra hustomt I (Östman 2016). Derimot har en del av kornene spiret1. En mulig 
tolkning her er at byggkornene i A2385 har vært utsatt for en malteprosess, hvor 
byggkorn tilsettes vann (støpe) for å få i stand en begynnende spiring. Dermed utvikles 
det enzymer som bryter ned uoppløselig stivelse og proteiner i kornet, noe som er 
forberedelser for malteprosessen i ølbrygging. Kornene fra grop A2385 skiller seg slik fra 
korn på innsiden av hus I. 
 
 

6.4.5 PARSELLGRØFT/VEIFAR 
 
Ved feltavgrensingens nordvestlige del, fremkom et anlegg tolket som en parsellgrøft 
(A463). Denne var derimot ikke avgrenset innenfor feltområdet. Parsellgrøften besto i 
hovedsak to ulike lag, hvorav et kullrikt grus- og sandlag i øvre del og et lavere sjikt med 
et leirelag av marin blåleire (A1390). Parsellgrøft/veifar så ut til å respektere del av 
veggrøft til hus I. Under utgravning av parsellgrøften fremkom tre ulike lag, hvorav et 
øvre kullholdig lag (A1009) av kullrikt grusholdig sand. Dette laget lignet fyllet i 
veggrøfta. Under dette fremkom et leirblandet lag (A1390), som i hovedsak lå konsentrert 

 
1 Fra svensk «groddad» 
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inntil feltavgrensingen mot NNØ. Mot bunn og umiddelbart over den sterile grovkornede 
undergrunnsanden, men over A1390, fremkom et nær rent leirelag av marin blåleire 
(A1751). Sistnevnte lag var konsentrert i den NNV delen av parsellen her.  
 
 

 
Figur 31: Kartutsnitt av nevnte lag i parsellgrøft. Inkludert i utsnittet i NØ-hjørne av felt, er et anlegg som 
trolig ytterligere en brønn. Denne ble ikke undersøkt. Produsert av Jessica McGraw. 

 
 
Ved undersøkelsen av parsellgrøften, ble det tatt en mikromorfologisk prøve der lagene 
gikk inn i feltavgrensingen. Denne viste at de lagene i grøfta er resultater av forskjellige 
aktiviteter. Av særlig interesse, var leirelag A1751 som er tydelig deponert og har vært 
frostutsatt forut for dumping. Det har derimot også vært frostutsatt in situ (MacPhail 
2016). Dette laget har dermed vært eksponert og trolig deponert mellom bygninger. 
Videre inneholder de øvre lagene ulikt avfall, hvorav både små fragmenter av jern og 
brent ildstedsmaterial og husholdsavfall med forhøyede fosfatverdier. Tilstede er også 
organisk fosfat og forteller om aktivitet tilknyttet fjøs- og dyrehold i nærområdet.  
 
 

6.5 ØVRIGE KONTEKSTER 
 
Flere kulturlagsflekker eller mulige nedgravninger ble også påvist i vestre del av felt. Da 
området lengst vest og mot sykkelstien skulle tildekkes med veiduk og fylles igjen 
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under anleggsarbeidet, ble disse strukturene kun dokumentert ved foto, innmåling og 
korte beskrivelser. Ett unntak her er grøft A432 og en graverute av kulturlag A2212. 
Grøft A432 var svært lik AV1103 (veggrøft, hustomt I), var u-formet og så ut til å bue 
vestover. En mindre del av grøfta ble derfor utgravd for å innhente ytterligere kunnskap 
om grøften. Dens karakter og utforming tilsa at grøften kunne være spor etter ytterligere 
en hustomt. I forbindelse med innmålingen ble det påvist enkelte stolpehull i dette 
området, men det ble ikke utført videre undersøkelser i området som nå er tildekket. 
Følgelig foreligger ikke detaljkunnskap om dette mulige husområdet. 
 

 
Figur 32: Kartutsnitt med forslag for mulig hustomt II i vestre del av felt. Produsert av Jessica L. McGraw. 

 

7 FUNNMATERIALE 
Det fremkom et relativt rikt gjenstandsmateriale i forbindelse med utgravningen og 
såldingen av jordmasser. Hoveddelen av materialet er produksjonsavfall fra 
finsmedvirksomhet (slagg, teknisk keramikk, brent leire) og fragmenter av bryner, 
avskallinger av bryner (trolig fra bruk eller produksjon). Det ble funnet mye ildflint, i 
tillegg til deler av en større flintknoll. Det ble også innsamlet en god del jernnagler, 
spiker, roer, kramper, mindre jernstifter, samt enkelte jernbeslag av ukjent type. Av disse 
er et utvalg av eksempler med bevart jernkjerne utplukket for konservering og 
magasinering. Utvalget er gjort i etterkant av røntgen. Udiagnostiske fragmenter av 
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gjennomkorrodert jern er, etter røntgenfotografering, kassert. I tillegg er det en del 
mindre avfallsmaterialet vasket frem gjennom behandling av jordprøver (hammerskall, 
avklipp og smeltedråper). Det ble også innsamlet brent bein fra gravde kontekster, hvorav 
1/5 av dette er analysert ved SAU i Uppsala (se kap. 11.3.6)    
 
Det fremkom også mindre tallrike funnkategorier, slik som gjenstander i andre metaller 
enn jern, glassperler, skår fra glassbegere, klebersteinsskår og vevtyngdefragmenter. En 
god del flint, både i ubrent og brent tilstand, vitner om en utstrakt bruk av ildflint ved 
denne parsellen.  
 

7.1 METALL 
Av særlige gjenstandsfunn, fremkom beslag av gull (fig. 33) i avfallsgrop A225 rett ved 
metallverkstedet. Det ble også funnet et sfærisk vektlodd med jernkjerne omsluttet av en 
kobberlegeringskappe (C60180/3) i samme grop som en messingbarre (C60180/2). 
 

 
Figur 33: Foto av C60180/1, tynt beslag av gull med dekor av spiraler i påloddede gulltråder - perletråd. 
Spiralene er utført med såkalt «falsk» granuleringsteknikk. Kanten har påloddet, tvunnet gulltråd. Funnet i 
avfallsgrop (A225) til metallverksted. 

 
Det ble også funnet et lite fragment av en dirhem av sølv (C60181/1) i hustomt I. 
Fragmentet er for lite til sikker bestemmelse av når mynten ble slått.  Av andre funn er 
avklipp og fragmenter av kobberlegering, sammensmeltet bly i dråpeform og klumper og 
uidentifiserbare fragmenter av begge metaller. Dette ble i hovedsak funnet i 
metallverkstedet. 
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Av jern ble det funnet en god del fragmenter av nagler og uidentifiserbare fragmenter. Et 
utvalg av dette er katalogisert. Av katalogiserte gjenstander av jern er verktøy 
(kappmeisler, verktøysnål), bruksgjenstander (nagler, sigd, bolt, fiskekrok, krampe), nål 
til beltespenne og nål av skålspenne. Disse er i hovedsak funnet i metallverksted og 
hustomt I. For detaljer, henvises det til tilveksttekst. 
 
 

7.2 TEKNISK KERAMIKK 

7.2.1 SMELTEDIGLER 
 
Fra metallverkstedet alene, er det innsamlet 295 fragmenter av smeltedigeler med en 
samlet vekt på 243,1 gram. Fra avfallsgrop A225 er det innsamlet 116 fragmenter med en 
samlet vekt på 167 gram. Den overordnede gjennomsnittsvekten per fragment er da 1 
gram på tvers av kontekstene. Visuell identifisering av ulike former for teknisk keramikk 
ble gjort med grunnlag i Unn Pedersens verk I smeltedigelen. Finsmedene i 
vikingtidsbyen Kaupang (Pedersen 2010), Bjarne Lönborg (1998), Söderberg (2004, 
2006) og Justine Bayley (1992). Brorparten av digelfragmentene ser ut til å tilhøre typen 
fingerbølformet og samstemmer slik godt med det øvrige og tidligere digelmaterialet fra 
Kaupang (se Pedersen 2010: 164–175). 
 
Et overveiende antall av smeltediglene fra metallverkstedet og avfallsgropa er av tynt og 
grålig gods. Et flertall er sterkt forglasset på utsiden med gråsort til olivengrønn farge 
med innslag av kobberrøde sjatteringer. Både større randskår og bunnskår er representert, 
hvorpå den fragmenterte digelens opprinnelige størrelse kan anslås. I noen tilfeller er det 
flere skår som passer sammen og utfyller hverandres bruddflate. I disse tilfeller, er 
fragmentene limt sammen. Bunnskårene viser både til svakt konkave og sterk konkave 
bunn, noe som igjen gir indikasjoner på digelenes størrelse og godsomfang.  
 
De metallurgiske analysene viser til to trender i digelmaterialet, hvorav de ser ut til å 
kunne inndeles i tre typer basert på ulik magring. En gruppe består av digler magret med 
kvarts og feltspat, én type magret med nær kun kvarts, mens én type ser ut til å være 
magret kun med feltspat. Leiren er muligens av lokal type og de metallurgiske analysene 
kunne ikke bekrefte bruk av kaolinholdig leire. Det ser også ut til å være et skille mellom 
diglene funnet i avfallsgrop A225 og i metallverkstedet A290. Det er en større overvekt 
av digler magret med kvarts og feltspat i A225, med 8 skår utav 14 analyserte. I A225 var 
tre skår av 15 analyserte trolig utelukkende magret med kvarts, noe som ikke gjenfinnes i 
digelmaterialet fra innsiden av metallverkstedet.  
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Figur 34: Samlebilde av et utvalg av gjenstandsfunn fra metallverkstedet. Skår av smeltedigler (t.h.), 
forkullet hasselnøttskall (nederst, t.v.), støpeformsfragmenter med avtrykk (i midten, t.v) og avklipp og 
produksjonsavfall av kobberlegering, samt et fragment av mulig beger av hvitmetall (øverst, t.h.).  

 
De metallurgiske analysene av smeltedigelsskår viser at man har jobbet med sølv, 
messing, bronse og rødgods i verkstedet (Jouttijärvi 2017). Ett skår (fra A3097) hadde 
inneslutninger av gull i revner av skåret. De har dermed også jobbet med gull, om enn i 
mindre grad enn ulike kobberlegeringer. 
 
Det ble funnet 3 fragmenter av uvanlig gods av en digeltype, som har en tydelig lagvis 
inndeling synlig i tverrsnittet. Utsiden av digelskåret er lys beige og i ett svært tynt lag, 
mens midtre del har et lys rosa/lilla lag og et mørkere gråsort lag, mens innsiden en 
mørkere beige. Metallurgiske analyser av ett av skårene viser til høyt nivå av sølvsulfid, 
og det indikeres at digelen kan ha vært anvendt til fremstilling av niello (Jouttijärvi 
2017:13).  
 

7.2.2 AVDRIVNINGSDIGLER/«SCORIFIERS»  
Avdrivningsdigeler er keramiske plater som anvendes til raffinering av edelmetaller – i 
hovedsak sølv (Lønborg 1998, Söderberg 2004), og de blir gjerne kun anvendt en gang. 
Hovedparten av denne gruppen av teknisk keramikk ser det ut til å være av en plateformet 
type med lav rand. Et av funnene består av to ulike skår som passer sammen og den 
sentrale flaten er totalt forglasset (grågrønn) og nærmest noe oppblæret. Dette kan tyde på 
kraftig og konsentrert oksygentilførsel på en liten del av flaten. De fleste av de større 
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fragmentene ble funnet i avfallsgropa (A225) utenfor verkstedet, mens i avfallsslagene i 
verkstedet er skårene mer fragmentariske. 
 
Slike digeler kjennetegnes ved en forslagget/forglasset flate med en motstående og flate 
av dårlig brent leire, som er grålig sintret og ikke rødbrent. Dette forteller at 
varmepåvirkingen har kommet ovenfra, noe den forglassede overflaten viser og dette 
samstemmer visuelt sett med fragmentene som er blitt funnet i metallverkstedet. Diglene 
kan noen ganger være magret med beinaske (beinmel). Beinasken fungerer som 
absorpsjonsmiddel for metalloksider – en teknikk som omtales som kupellering. Men 
trekull er også egnet å bruke, derimot med lavere absorpsjonsegenskaper.  
 
Spor etter slike prosesser har tidligere blitt identifisert ved undersøkelsen av et verksted 
med en kupellasjonsesse fra sen vikingtid på Gotland (Gustaffson & Söderberg 2006) og 
digelmaterialet ved flere kjente sentralplasser fra vikingtid (Söderberg 2004). Det er også 
identifisert ved Viborg Søndersø på Jylland (Jouttijärvi og Andersen 2005:359–360). 
Denne gruppen av teknisk keramikk kan være vanskelig å identifisere med sikkerhet, men 
SEM/EDX/EDS-analyser har blitt anvendt for å belyse disse digelenes funksjon. For en 
tilnærmet sikker identifikasjon av dette materialet, ble det utført preliminære analyser 
med en håndholdt XRF av Vegard Vike og Jessica McGraw. Det ble også utført røntgen 
av teknisk keramikk, da spor etter kontakt med edlere metaller vil framvises gjennom 
denne metoden. Derimot kan ikke røntgen fastslå hvilke metaller fragmentene har vært i 
kontakt med, slik XRF vil gjøre. 
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Figur 35: Røntgenbilde av ulike typer gjenstander og teknisk keramikk til sammenligning. Fra avfallsgrop 
A225, R1651. Illustrasjon av Vegard Vike, KHM.  

 
Ifølge Söderberg, skal fragmenter av slike digeler analyseres positivt for tilstedeværelse 
av Cu, Pb og Zn, noe dette digelmaterialet har utvist ved testanalyser. I visse tilfeller kan 
også spor etter det rensede metallet påvises (f.eks. Ag), men et fravær av dette er mer 
normalt, da det tilsier at raffineringsprosessen sies å ha vært vellykket (pers. komm. 
Anders Söderberg). De nærmere metallurgiske analysene av ett fragment utav 5 antatte 
digelfragmenter utført av Jouttujärvi (2017) støtter opp under tolkningen av at fåtall 
fragmenter kan sies å være fra skår fra avdrivningsdigler. Derimot baseres dette på nivået 
av bly i punkt- eller område analyser av digelfragmenter. Når dette igjen er kun bevart i 
bruddstykker, vil metallinnholdet uansett fordeles ulikt utover gjenstanden ved bruk. 
Dette gjør det vanskelig å utelukke at fragmentet kan ha vært anvendt til 
småskalakupelering. 
 
Det er en pågående diskusjon om hvilket ledd av en raffineringsprosess avdrivningsdigler 
kan knyttes til (Söderberg 2006). Gjeldende tolkninger er analyseverktøy (testing av 
sølvkvalitet/renhetsgrad) eller småskalakupellering (rensing av metall) for å fjerne ikke-
ønskede metaller fra en legering og skille ut rent sølv. Det er mulig at dette materialet 
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omfatter flere ulike prosesser i analyse/rensing/avdrivning av metaller og de ulike 
prosessene kan være overrepresentert/underrepresentert i ulike kontekster til ulik tid. 
Siden skårene fra Kaupangveien 224 forekommer i mindre bruddstykker var det 
vanskelig å foreta en identifikasjon av ulike typer på visuelt grunnlag. 
 
 

 
Figur 36: Kronologisk sammenstilling av kontekstuelt funnmaterial i kombinasjon med avdrivningsdigler 
(«testplater» eller «varmeplater») eller «scorifiers». Illustrasjon tatt fra Anders Söderberg (2004). 

 
Sammenstillingen av funn av avdrivningsdigler i Skandinavia indikerer at digler magret 
med beinaske er et «middelalderfenomen», mens tidligere versjoner benevnes som 
keramiske «testplater» – digler anvendt som analyseverktøy for å sjekke metallets 
renhetsgrad (Söderberg 2004). Det går også ut ifra fremstillingen at tilstedeværelsen av 
denne formen for teknisk keramikk i stor grad kan knyttes til vektloddproduksjon i 
vikingtid og myntslagning i middelalderen. Avdrivningsdigler kan følgelig knyttes til en 
metalløkonomisk sfære, hvor både en vektbasert og en myntbasert økonomi er sentral. 
 

7.2.3 INNPAKNINGSMATERIALE AV LEIRE – LODDEPAKNINGER 
Kun 3 fragmenter (C60180/87-89) kan med en grad av sikkerhet identifiseres til å være 
fra loddepakninger. Dette er i hovedsak innpakningsmaterialet av leire som kan være til 
bruk i sveising, lodding, forkobring eller herding. I dette tilfellet gjelder funnene spor 
etter prosessen av å lodde – derav loddepakning. Leire pakkes rundt en gjenstand. 
Deretter varmes den opp i essa og det er viktig at pakningen er helt tett, så prosessen kan 
være vellykket. Når prosessen er gjennomført, knuses pakningen for å få ut det ferdige 
produktet. Slike pakninger er for engangsbruk og vil da kunne gjenfinnes som små 
fragmenter. Dette gjør også identifikasjon av materialgruppen vanskelig. Det er ikke gitt 
at disse fragmentene er fra en loddeprosess, da fragmentene er svært små. De skiller seg 
derimot fra digler og slagg. Slike pakninger er en forholdsvis nylig identifisert 
materialgruppe innenfor finsmedverktøyer (Pedersen 2010: 203). Et av kjennetegnene er 
negative avtrykk av rette snorer på en dårlig brent side med en forglasset utside. Derimot 
er de ikke så kraftig sintret at de har fått en glassert utside (motstående fra flaten med 
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avtrykk). Den består av den samme grålige sjattering som ved innsiden. Tverrsnitt av 
fragmentene viser til delvis svampaktig gods (luftbobler), noe som bekrefter at skåret har 
vært utsatt for høy varmepåvirkning ved utsiden. Fravær av en forglasset utside kan 
antyde at loddeprosessen ikke har vært vellykket, men at pakningene har sprukket 
istedenfor. Pakningene viser til påfallende likhet med tidligere funn fra Kaupang (se 
C52519/11880, /10558, /10315, /12856a og /12728a).  
 

7.2.4 STØPEFORMER AV LEIRE 
Det høye antallet (1,2 kg.) av fragmenterte støpeformer, tyder på at en av 
metallverkstedets hovedfunksjoner var støping. Kun 12 fragmenter har i noen grad bevart 
avtrykk etter produksjon av en gjenstand – oftest av smykker. Barrer av edle metaller 
støpes også, men da gjerne i støpeformer av kleber eller annen bergart. Identifikasjonen 
av støpeformsfragmenter uten avtrykk etter gjenstandsstøp er belagt med følgende 
kriterier:  
 

- dårlig brent, lys oransje og umagret, fin leire. Fragmentet kan ha en mindre flate 
av matt, grålig leire som kan representere del av innsiden av støpeformen. 
Fragmentene er alltid porøse med nær melne overflater, noe som antyder at leira 
kan ha blitt utsatt for svak og indirekte varme over noe lengre tid – enten ved 
forvarming før gjenstandsstøp eller i forbindelse med støpingen.      

 
Støpeformer av leire er alltid engangsbruk, hvorpå disse brytes opp (etter avkjøling) for 
tilgang til det ferdig støpte objektet. Materialgruppen fremstår her svært fragmentert og et 
fåtall har bevart avtrykk, noe som trolig er årsaket av støpeformenes opprinnelige dårlige 
brenningsgrad. Mesteparten av fragmentene har lite til nær ingen synlig magring, men 
karakteriseres av lysbeige/rødbrent med grålige partier. Trolig har de ulike 
fargesjatteringene på ett og samme fragment sammenheng med ulik varmetilførsel, 
hvorav de grå partiene er fra innsiden av støpeformen, mens de rødbrente er fra utsiden 
av støpeformen. Avgrensingen mellom disse sonene er også ofte ganske skarp. 
 

7.3 GLASS – PERLER OG SKÅR FRA BEGER 
Det fremkom 12 perler i forbindelse med undersøkelsen, samtlige av glass. Foruten en blå 
glassperle med del av en jerntein i (C60181/47), som kan være fra produksjon, ble det 
ikke funnet spor etter glassbearbeiding.  
 
Perlematerialet fra utgravningene ved Kaupangveien 224 samstemmer godt med det 
øvrige perlematerialet fra tidligere undersøkelser på Kaupang (pers. komm. Gry Wiker).  
Foruten noen få unntak (se tilveksttekster) kan glassperlene plasseres diagnostisk i et 
relativt tidsrom rundt midten av vikingtiden (850-900 e.Kr.), med en hovedvekt på ca. 
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850 e.Kr. Noen få perler kan trolig også typologisk plasseres til sen vikingtid (950 e.Kr.). 
For detaljer, se tilveksttekst.    
 

7.4 RAV 
Det foreligger ett stykke rav (C60183/9), som sannsynligvis er produksjonsavfall. I 
tillegg til dette er en liten skiveperle av rav (C60181/44). 
 

8 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

8.1 RADIOLOGISK DATERING 
Det er foretatt 4 stk. C14-dateringer fra utgravningen ved Kaupangveien 224, hvorav 2 
stk. fra finsmedverkstedet og 2 stk. fra hustomten. Samtlige analyseresultater har 
forholdsvis brede dateringsrammer når det angår nyanseringer av samtidighet eller 
aktivitetsforløp. Men det er to hovedmomenter som kan utheves fra C14-resultatene. De 
to dateringene fra hustomten er svært godt sammenfallende. Dateringene som er 1 
sigmakalibrert, antyder at det er to ulike bruksfaser innenfor denne parsellen, hvorav 
hustomten i feltets østlig del etableres i første halvdel av vikingtiden (tidligst 720 e.Kr.) 
med bruksperiode inntil midten av vikingtiden (senest 880 e.Kr.). 2-sigmakalibreringen 
har noe bredere rammer og kan forskyve etableringen tilbake til tidligst 690 e.Kr.  
 
 
Lab.nr. Pr.nr. S. id Kontekst Dateringsgrunnl

ag Ukal. Dat Kal. dat (1 
sigma) 

Kal. dat (2 
sigma) 

Ua-53942 P100068 A2260 Finsmedverksted
/ved barre 

Uforkullet 
hasselnøttskall 1 140 ± 30 875-970 e.Kr. 770-990 e.Kr. 

Ua-53943 P100070 A3112 Finsmedverksted
/esse 

Forkullet 
hasselnøttskall 1 046 ± 31 980-1025 e.Kr. 890-1030 e.Kr. 

Ua-53944 P1806 A1772 Hus I, stolpehull 

Agnekledd bygg 
(Hordeum 
Vulgare Val. 
Vulgarel) 

1 211 ± 29 770-880 e.Kr. 690-890 e.Kr. 

Ua-53945 P2611 A1281 Hus I, ildsted Bygg (Hordeum 
Vulgare) 1 218 ± 29 720-870 e.Kr. 690-890 e.Kr. 

Tabell 11: Oversikt over radiologiske dateringer fra utgravningen. 

 
Dateringsresultatene fra finsmedverkstedet er også vide og bare delvis sammenfallende. 
De åpner opp for at smia har hatt flere bruksfaser eller en lang brukstid. Det er størst 
sannsynlighet for at det daterte materialet er fra siste halvdel av vikingtiden (875-1025 
e.Kr.), men en av dateringene kan strekke seg helt tilbake til år 770 e.Kr. (2 sigma). 
Umiddelbart gir dateringene et inntrykk av at finsmedverkstedet og hustomten i østlig del 
ikke er samtidige. De dendrokronologiske analysene gir også holdepunkter for at 
hustomten skal forstås samtidig med brønnen, og følgelig er det indikasjoner på at 
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finsmien først etableres etter at langhuset går ut av bruk. Men de brede tidsrammene gir 
også tolkningsrom for at hustomten og finsmedverkstedet kan ha vært i bruk samtidig. 
 

8.2 DENDROKRONOLOGI 
Det ble sendt 3 prøver til dendrokronologisk analyse og datering. Samtlige prøver er tatt 
fra eikeplank i brønnen. Prøvene ble tatt av arkeologisk konservator Vegard Vike. Etter 
påfølgende analyse, er samtlige prøver lagt tilbake og pakket for magasinering med 
plankene som hver prøve ble tatt fra. 
 
Samtlige prøver hadde kjerneved, hvorpå kun èn kunne sikkert bekreftes å ha ytre 
barkring bevart.  
 
 

Museumsnr Frimerkebilde Gjenstand Stl. 
(cm.) 

Stbr. 
(cm) 

Stt. 
(cm.) Prøvenummer Dendrokronologisk 

datering/fellingsår 
C60182/3 

 
planke av eik 150,5 13,3 3,8 B5 805-806 e.Kr. 

C60182/8 
 

planke av eik 120 12,7 4 B8 823-824 e. Kr. 

C60182/10 
 

planke av eik 129,1 12,5 3,6 C4 805-806 e.Kr. 

Tabell 12: Tabell med resultater fra dendrokronologiske undersøkelser av de nevnte eikeplankene fra 
brønnen. Prøven med sikker bekreftelse av ytre barkring er markert med fet skrift. 

 

8.3 METALLURGISK ANALYSE 
Av digelmaterialet, ble det gjort metallurgiske analyser av et utvalg på 31 digelskår, 
hvorav 15 digelskår fra avfallsgrop A225 og 16 digelskår fra metallverksted A290. 
Utvalget ble foretatt av Arne Jouttijärvi ved Heimdal Archaeometry. Av de metallurgiske 
analysene, fremkom en rekke resultater som tilsier at flere ulike arbeidsprosesser, både av 
jernsmiing og finsmiing, har forekommet i samme verksted. For diskusjon av resultater, 
se kap. 6.1.1.  For detaljer, se analyserapport.  
 
 

8.4 MAKROFOSSILANALYSE 
Til sammen ble det avsendt 9 floterte jordprøver til makrofossilanalyse ved Umeå. 
Samtlige prøver er fra ulike kontekster og utvalgt med hensikt for sammenligning på 
tvers av konteksttyper. De rikeste forekomstene av makrofossiler er, som forventet, 
funnet i stolpehull tilhørende hus I. Det antas at det har blitt lagret korn i en del av 
bygningen og da i nordvestlige hjørne.   
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Lab. Nr. Struktur ID Kontekst Prøve nr. Volum Innhold 

16_043_001 A358 Stolpehull, Hus I PM935 20 ml 
636 agnekledd bygg (Hordeum vulgare 
Var. Vulgare), 24 havre (Avena sp.), 960 
ubest. kornfrag. (Ceralia frag.)  

16_043_002  A1772 Stolpehull (A1772) Hus I 
(utposing av veggrøft) PM1806 25 ml 

1 starr (Carex sp.), 161 kornfrag. (Ceralia 
frag.), 2 mulig havre (Avena sp.), 2 melde 
(Chenopodium sp.), 1 hasselnøttskall 
(Corylus avellana), 2 mure (Galium sp.), 
120 agnekledd bygg (Hordeum vulgare 
Var. Vulgare), 1 Rødt hønsgress 
(Persicaria lapathifolia), 1 syre (Rumex 
sp.) 

16_043_003  A225 
Avfallsgrop (A225) 
Avfallsgrop til 
finsmedverkstedet  

PM2200 15 ml 2 melde (Chenopodium sp.), 2 bygg 
(Hordeum vulgare), 3 ubest. (Indet.) 

16_043_004 A1281 Ildsted (A1281) Hus I PM2611 15 ml 
1 mure (cf. Galium), 2 hasselnøttskall 
(Corylus avellana), 3 bygg (Hordeum 
vulgare). 

16_043_005  A2081/2668 
Stolpehull (A2081/2668) 
Hus I (utposning av 
veggrøft)  

PM2677 10 ml 
1 Havre (Avena sp.), 3 korn (Ceralia), 9 
kornfragm. (Ceralia frag.), 2 agnekledd 
bygg (Hordeum vulgare Var. Vulgare). 

16_043_006  A2385 
Avfallsgrop med brent 
bein og korn (A2385) 
Skjærer parsell/veiløp  

PM100055 25 ml 

10 havre (Avena sp.), 7 starr (Carex sp.), 
184 kornfrag. (Ceralia frag.), 4 
hasselnøttskall (Corylus avellana), 1 ubest. 
(Indet.), 1 soleie (Ranunculus sp.), 6 rug 
(Secale cereale) 

16_043_007  A3234 

Lag i underkant av 
verkstedsbygning 
(A3234) (under sandlag 
A3200). Finsmedverksted  

PM100050 5 ml 1 havre (Avena sp.), 1 hasselnøttskall 
(Corylus avellana), 1 ubest. (Indet.)  

16_043_008  A3097 
Dypeste grop av essa 
(A3097) 
Finsmedverksted 

PM3108 25 ml 1 einer (Juniperus communis), 1/2 gress 
(Poaceae) 

16_043_009  A3302 Stolpehull (A3302) Hus I PM3311 75 ml 5 korn (Ceralia), 8 kornfrag. (Ceralia frag.) 

Tabell 13: Oversikt over analyserte makrofossilprøver og resultat. C14-datert materiale står med fet skrift. 

 
 

8.5 MIKROMORFOLOGIANALYSE 
 
I alt ble det tatt 7 stk. mikromorfologiprøver fra ulike kontekster fra utgravningen. Av 
disse ble det gjort et prioritert utvalg av tre prøver for avsending til analyse. Resultater fra 
disse foreligger i egen rapport i analyseresultater (jf. 10.3.4). For detaljer i 
analyseresultater, se avsnitt av presenterte kontekster, samt sluttdiskusjon. 

Prøvenummer Kontekst Status Type 
PX1771 A225   Avfallsgrop 

PX3164 A290/3122   Nedgravning/gjenfyll av brønn 
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Prøvenummer Kontekst Status Type

PX3279 A290/3097 Analysert Ved esse, opprensingsgrop i 
metallverksted 

PX3280 A463 Analysert Parsellgrøft/veiløp 

PX3281 A463   Parsellgrøft/veiløp 

PX3282 A1984 Analysert Sørlige del av veggrøft  

PX100047 A2492   Nedsunket gulvlag i hus (?) 

Tabell 14: Oversikt over mikromorfologisøyler fra utgravninger og hvilke som er analysert. 

 

8.6 OSTEOLOGI 
Beinmaterial fra tre ulike kontekster ved Kaupangveien 224 ble valgt ut for osteologisk 
analyse. Blant dette er brent bein fra metallverkstedet, fra hustomtens ildsted (A1281) og 
en mindre avfallsgrop (A2385) ved ytre kant av veggrøft (A1103). Dette utgjør til 
sammen 3726 fragmenter med en samlet vekt på 1,01 kg. Av dette er kun 65 fragmenter 
artsbestemt, mens resterende er klassebestemt. Alt beinmaterialet er av dyrebein, og 
følgelig er ingen menneskebein påvist i den osteologiske analysen.  
 
Flere av avfallslagene i metallverkstedet, samt selve essa, inneholdt en større mengde av 
brent bein. En av hovedproblemstillingene her var å undersøke om beinmaterialet herfra 
kunne peke mot en annen bruk eller spor etter andre aktiviteter, som kunne belyse hvorfor 
lagene inneholdt så store mengder, samt om det var noen forskjeller i det osteologiske 
materialet innbyrdes og på tvers av lagene. 
 
 
Struktur Type Strukturnr. Kontekst Vekt (g.) Antall fragmenter 

telt/estimert 
Maskevidde, 
såld 

A290 Lag - A2426 2426 Metallverksted 127,3 310 2 mm 
A290 Lag - A2425 2425 Metallverksted 27,6 69 2 mm 
A290 Lag - A2713 2713 Metallverksted 12,8 32 2 mm 
A290 Lag - A2612 2612 Metallverksted 18,2 45,5 2 mm 

A290 Lag i essa - 
A2759 2759 Metallverksted 80,9 202,25 2 mm 

A290 Grop - A2260 2260 Metallverksted 83,6 209 2 mm 
A290 Lag - A3031 3031 Metallverksted 78,9 197,25 2 mm 
A290 Esse - A3112 3112 Metallverksted 98 245 2 mm 

A2385 Grop 2385 Avfallsgrop 516,1 1922 
111 gr. (0,5 
mm), 405 gr. 
(4 mm) 

A1281 Ildsted i hus 1281  Hustomt I 2,8 29 0,5 mm 

Tabell 15: Oversikt over det analyserte osteologiske materialet, kontekster og maskevidden anvendt for 
utplukking.  
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Figur 37: Diagram over artsfordeling innad de ulike kontekstene. Hentet fra rapport (SAU rapport 16:3, 
ved Rudolf Gustavsson). 

 
 
 
 
De osteologiske analysene på tvers av kontekster viser til, av de beinfragmentene som 
kunne artsbestemmes, at svin er arten som opptrer hyppigst. Av 65 artsbestemte 
fragmenter, er 33 bestemt til svin. Svin er derfor også den eneste arten som har gitt flere 
aldersindikatorer, hvorpå det ser ut som om dyrene har blitt slaktet før de har oppnådd 
full slaktevekt. Det er forskjell i beinmaterialets anatomisk fordeling i metallverkstedet 
og øvrig husholdning (grop og ildsted).  
 
Artsfordelingen i det analyserte materialet er slik 20% ku/okse, 62% svin og 18% får/geit. 
Et lite antall er fiskebein, fugl og et fragment av en hare. Fragmenter av hjortedyr er også 
påvist. Bearbeidede fragmenter av gevir (60180/107-112) tyder på tilgang til dyr som 
feller horn eller gevir.  
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Figur 38: Diagram med anatomisk fordeling av beinfragmenter fra lag i metallverksted. Hentet fra rapport 
(SAU rapport 16:3, ved Rudolf Gustavsson). 

 
Diagrammet ovenfor viser at det er en stor forskjell i anatomisk fordeling blant 
beinmaterialet i metallverkstedet og de øvrige analyserte kontekster. I verkstedet er det et 
høyere antall bein fra ekstremiteter (for- og bakbein), som er de mindre kjøttfattige 
delene av dyret. Det er også forskjeller i denne fordelingen innbyrdes i lagene i 
verkstedet, hvor lag A2426, A2612 og A3031 inneholder en høyere andel fragmenter av 
for- og bakbein enn de øvrige lagene.  
 
De osteologiske analysene viser derfor til noen ulike tendenser: kjøttfattige bein som 
normalt regnes som slakteavfall, forekommer hyppig i metallverkstedet, mens kjøttrike 
deler av dyret forekommer i grop A2385 og ildsted A1281. Dette indikerer et tydelig 
skille mellom husholdning og produksjon.  
 
 



Kaupang Søndre 1012/112., Larvik k.  Saksnr. 14/6350 
 
 

65 Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

9 SAMMENFATNING AV UTGRAVNINGSRESULTATER, TOLKNING OG 
DISKUSJON 

 
Ved Kaupangveien 224 ble det skilt ut to kontekster som har gitt helt ny og sentral 
kunnskap om handelsplassen Kaupang.  
 

9.1 HUSTOMT 1 
Det første av disse to sentrale funnene er et langhus – trolig med flettverksvegger. Denne 
hustomten representerer en godt bevart stolpebygning i en SØ-NV plassert orientering. 
C14 analyser av byggkorn fra en veggstolpe i huset, samt fra det sentrale ildstedet, tilsier 
at hustomtens bruksfase kan plasseres innenfor 720/770-880 e. Kr. Av gjenstandsfunn er 
det få typologiske dateringer tilgjengelig. Her kan kun glassperlematerialet trekkes inn. 
Den relative kronologien om når de ulike perlene opptrer i Kaupangmaterialet tilsier et 
tidsrom på 770-960 e.Kr., men med et tyngdepunkt til det som klassifiseres av Gry Wiker 
som SPIII (835-980 e.Kr.) (Wiker in prep.) Derimot er det også noen fra tidlig 700-tallet, 
samt enkelte som er atypisk for vikingtid og kan være fra merovingertid/eldre jernalder 
(pers. komm. Gry Wiker). De radiologiske dateringene sammenfaller og ser ut til å støtte 
opp under en samtidighet mellom ildsted og spor fra huskonstruksjonen.  De rike 
makrofossilresultatene fra utvalgte stolpefyll peker mot at det har blitt lagret korn i husets 
nordligvestlige del. Gjenstandsfunn peker mot at det også har foregått tekstilproduksjon, 
muligens mot SØ-hjørnet av huset.  
 
Det ble utskilt 4 par takbærende stolper i hustomt I, men flere nærliggende stolpehull 
tilsier at bygningen kan ha hatt flere faser. Derimot kan de også peke mot spor etter ulike 
rominndelinger, hvorpå husets romlige organisering kan ha skiftet over tid. En buet grøft 
ser ut til å være avtrykk etter bygningens vegg. Stolpeplasseringen og deres forbindelse 
til grøfta er i stor grad så sammenfallende at de må forstås å tilhøre en konstruksjon. De 
mikromorfologiske analysene kunne ikke bekrefte grøftas karakter som avtrykk fra vegg i 
mangel på leirklining. Derimot ble det foreslått at tilstedeværelsen av marin leire 
innblandet i grøftfyllet, samt et lag av dette i nærliggende parsellgrøft, kan være spor etter 
tetning for vegg (jf. MacPhail 2016). Samtidig er det ikke en absolutt sannhet at 
flettverkskonstruksjoner må ha en ytre isolasjon av leirklining. Under de store 
utgravningene av vikingbosetningen av Dublin, hvorpå under særlig gode 
bevaringsforhold, ble hele grunnfundament av bygninger med flettverkskonstruksjoner 
påtruffet. Nedre del av stående flettverksvegger, innganger og takbærende stolper fra 
huskonstruksjoner i Dublin, vitner alle om et fravær i bruken av leirkling:    
 
“...Subsequent large-scale excavation [in Dublin] has only confirmed the absence of daub 
in the Dublin buildings,...despite no scarcity of burnt foundations at the site where,...one 
whole building level was burned by a fire, which appeared to have consumed all the 
houses of plot 1 to 12 in Fishamble Street...no baked or burnt daub was found. In 
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Fishamble Street, little trace of clay either in dissolved or collapsed form was ever found 
in the interstices between the woven wattle walls, nor in the space between double walls. 
The evidence suggests that the majority of the Dublin houses were not daubed,” 
(Wallace 1992: 32) 
 
 

 
Figur 39: Foto av Hus 10 (Fishamble Street) i vikingtidsbosetning av Dublin. Legg merke til 
bevaringsgraden av stående flettverksvegger uten leirklining. Hentet fra Wallace (1992, s. 6, Pl. VI) i 
«Viking-Age buildings in Dublin. Medieval Dublin Excavations, 1962-81.”   
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.  
Figur 40: Plantegning av typisk hustype I i vikingtidsbosetning av Dublin, med sentralt ildsted av oval 
form og intern rominndeling. Hentet fra Wallace (1992, s.100) i «Viking-Age buildings in Dublin. Medieval 
Dublin Excavations, 1962-81.”   
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Dette stolpehuset viser en påfallende likhet til én av hustypene fra Dublin (Type 1), som 
er av den større hustypen påvist i vikingbosetningen av Dublin. Paralleller mellom 
vikingbosetningen i Dublin og Kaupang har tidligere blitt belyst (Wallace 1992, 2016, 
Skre 2007). I dette tilfellet ble det avdekket et godt bevart stolpehus med påvist veggrøft. 
Ved sammenligning av dokumenterte husflater fra vikingtidens Dublin, belyst ved 
eksempel hentet fra hus 10, Fishamble street, er det påfallende likheter i den interne 
rominndelingen som ved hustomt I i Kaupangveien. Ildstedet ligger i husets midtakse, 
hvorav mindre stolper markerer rominndelinger inntil hver langside. På tegning ovenfor 
av hus 10 fra Fishamble street, er det også spor etter noen kraftigere stolper langsmed 
veggen, særlig ett av hjørnene av kortvegg, som trolig har hatt en takbærende funksjon. 
Slik er det også paralleller med hustomten i Kaupangveien 224. 
 
I mangel på leirklining i den mikromorfologiske analysen, kunne det ikke bekreftes at 
veggrøften er avtrykk etter en vegg. Til sammenligning er analyser fra veggrøft/takdrypp 
av et langhus ved et gårdsanlegg utgravd ved Jarlsberg, Vestfold anvendt, hvor 
fragmenter av tydelig leirkling ble funnet (MacPhail 2016, Viklund et. Al 2013). Dette er 
derimot boplasser av en helt egen karakter enn ved Kaupang. Ved Kaupang har det trolig 
vært mindre bygninger av en lettere form og konstruksjon tilpasset boplasstetthet og 
håndverksaktivitet på markedsplassen. Det er også tydelig avsatt ildstedsmaterialet i 
veggrøfta. Dette er trolig fra såkalte «floor-sweepings» og indikerer rensing av gulvflater 
fra innsiden av huset ut mot veggene. «Floor-sweepings» er en tradisjon med utraking av 
aske/ildstedsmaterial i husets gulvflate. Dette er noe man kjenner til fra utgravningene av 
vikingbosetningen i Dublin (Wallace 1992, 2016). På grunn av askens basiske PH-verdi, 
har ildstedsavfall bakteriehemmende egenskaper og kan slik ha blitt spredd utover gulv 
og mot veggpartier for å redusere bakterievekst. 
 
Isolasjon i form av tettpakket, tørket høy og/eller huder kan ha vært alternative 
isolasjonsmaterialer for veggene av bygningene. I urbane markedsplasskontekster, er det 
også en tendens til at bygningene er mindre og står langt tettere enn ved 
gårdskomplekser. Det kan være dette medfører mindre behov for kraftig isolasjon av 
vegger. Når man igjen diskuterer dette opp mot helårs- eller sesongbetonte boplasser, kan 
det være tendenser i parallellene av andre kjente handelsplasser fra vikingtiden (Hedeby, 
Birka, York mm.), at det er andre premisser eller strategier som styrer behovet for 
helisolerte bygninger og hvilken type isolasjon som ble anvendt. Ved Kaupang, slik som 
ved Dublin, er bruk av leirklining helt fraværende i det arkeologiske materialet, og kan 
bekrefte bruk av en annen form for isolasjon av bygningene. 
 
Det ble også påvist en annen hustomt i nordvestdel av feltet. Som nevnt ble området 
avsatt til bevaring her. Kun en liten del ble utgravd og den mulige hustomten ved vestlig 
del ble følgelig ikke nærmere undersøkt. Derimot tyder innmålinger og dokumentasjon på 
at det imidlertid at kan ligge flere bygninger av Dublin-typen på Kaupang. 
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Parsellgrøften ved husveggen så ut til å respektere bygningens plassering og kan dermed 
forstås tilknyttet til bygningen. Et deponert lag av marin blåleire (A1751) mot bunn av 
parsellgrøfta, har vært frostutsatt både før og etter det ble deponert her. Dette tilsier at 
leira har blitt brakt til parsellen og kan ha vært tiltenkt bruk i bygningskonstruksjon 
(MacPhail 2016). I mangel på en avgrensning av dette laget og denne delen av 
parsellgrøfta i sin helhet innenfor feltet, er det vanskelig å fastslå parsellgrøftas funksjon 
med sikkerhet. Jordlagene i den antyder likevel bakgrunnstøy fra mer hverdagslige 
aktiviteter med spor etter mat – og ildstedsavfall, samt fjøs og dyrehold.  
 
Av andre aktiviteter, antyder funn av vevtyngdefragmenter i veggrøft, samt en hel 
vevtyngde i fragmenter (C60181/23) fra et stolpehull i SØ-del av huset (AS1872), at det 
har foregått tekstilproduksjon i huset. Spor etter metallvirksomhet kan derimot også sees i 
gjenstandsmaterialet fra hustomten, hvorav 8 fragmenter av smeltedigler fremkom. Disse 
funnene kan være knyttet til fra nærliggende finsmedaktivitet, i løpet av eller etter husets 
brukstid.     
 
 

9.2 FINSMIE 
Det andre sentrale funnet er et metallverksted. Denne lå rett vest for hustomt I og øst for 
mulig hustomt II. Metallverkstedet lå slik inneklemt mellom to mulige hustomter. 
Finsmedverkstedet var avgrenset innenfor en mindre, tilnærmet rektangulær og 
stolpereist verkstedsbygning. I den ene enden av et produksjonsrom lå en godt bevart 
tilnærmet åttetallsformet esse ved én av kortsidene av bygningen og en annen mindre 
grop vis-a-vis og i andre kortvegg av bygningen. Sistnevnte skal trolig også forstås som 
en esse. Utenfor verkstedet lå en avfallsgrop langsmed husveggen. Denne var fylt med 
avfall etter metallarbeid.  
 
Selve finsmedverkstedet var anlagt i en mindre forsenking som var blitt skapt av en 
underliggende, kollapset og plankefóret brønn. I verkstedet ble det funnet en rekke 
støpeformsfragmenter, men få med bevart avtrykk. En større mengde teknisk keramikk, 
hvor både smeltedigler, mulige avdrivningsdigler («scorifiers»), samt smeltedråper, 
avklipp og små, brutte deler av barrer av kobberlegering ble funnet i avfallslag og i essa. 
Essa besto av én grunn og en dypere grop. Den dypeste gropa ser ut til å ha vært en 
oppsamlingsgrop for utraking av essa underveis i støpearbeidet. Den mikromorfologiske 
analysen viser at grop A3097 består av avfall tilknyttet metallarbeid, hvor metaller som 
bly, kobber og sink er avsatt i de analyserte jordlagene. Det ble også identifisert 
planteaske og silikatholdig, forglasset slagg. Små spor av sink i dette plantemateriale 
tyder videre på at smedhåndverkerne kan ha anvendt marine planter som flussmiddel 
(MacPhail 2016). Flussmiddel har primært en reduksjonsegenskap og brukes for å 
forhindre at overflaten av flytende metall oksiderer. Det kan også anvendes for å 
absorbere urenheter, som så kan skrapes vekk fra overflaten. Flussmiddel kan også være 
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behjelpelig i prosesser som lodding, brasing og sveising av metaller. Mikromorfologiske 
analysen bekreftet også at verkstedet har de høyeste fosfatverdiene utav de tre analyserte 
mikromorfologiske prøvene ved Kaupangveien 224.   
 
Metallurgiske analyser av digler, jordprøver og slagg fra verkstedet, viser at det har 
foregått en rekke ulike arbeidsprosesser her. Det har foregått støping og arbeid med 
edelmetaller, samt messing og bronse av ulike legeringsforhold. Mer tekniske prosesser 
har også funnet sted i verkstedet, som mulig produksjon av niello og rensing av sølv 
(kupellasjon eller avdrivning), men derimot i mindre skala. Det har også foregått 
jernbearbeiding; både primærsmiing (rensing av jernlupper) og sekundærsmiing 
(gjenstandsproduksjon). Verkstedskonteksten ved denne parsellen vitner om en dualitet i 
metallbearbeiding.  
 
Det foreligger to dateringer av metallverkstedet, hvorav den eldste finsmedaktiviteten 
peker mot 875–970 e.Kr. og den yngste dateringen faller innenfor tidsrammen 980–1025 
e.Kr. Selve finsmedaktiviteten ved denne parsellen faller dermed innenfor 875–1025 
e.Kr. Dette støttes videre oppunder dendrokronologiske dateringer av eikeplank fra 
brønn, hvorav den yngste viser til et sikkert fellingstidspunkt til vinter 823–824 e.Kr., 
mens de øvrige to kan plasseres til et fellingstidspunkt på 805–806 e.Kr. I samsvar med 
den arkeologiske tolkningen av brønnmaterialet, støtter de dendrokronologiske 
dateringene opp under at treverket trolig er gjenbrukt i brønn og ikke felt for brønnens 
konstruksjon.  
 

9.3 KONKLUSJON 
Sammenlagt viser utgravningsresultatene i Kaupangveien til et sammensatt, men godt 
bevart bilde av markedsplassens utvikling og karakter her. Ved å studere de eldre 
grevskapskartene fra 1700-tallet, kan en se at gjeldende utgravningsfelt har en sentral 
beliggenhet innenfor udyrket mark, trolig beitemark (fig. 42). Beliggenheten i et 
nåværende bebygd område innebærer også at det ikke har blitt pløyd på Kaupangveien-
lokaliteten i moderne tid. Disse forholdene har sannsynligvis bidratt at arealet som ble 
gravd ut i 2015 var langt mindre forstyrret enn områdene hvor det ble gjennomført 
forskningsgravninger i 2000-2006. At det ligger flere velbevarte områder mellom husene 
i Kaupangveien underbygges av resultatene fra de geofysiske undersøkelsene (fig. 41). I 
nærområdet til Kaupangveien 224 er det påvist anleggespor, hvorav flere er dype og kan 
være brønner (pers. komm Christer Tonning). Vi er dermed i et område av Kaupang hvor 
det er et stort potensial for å grave frem usedvanlig godt bevarte anleggsspor som belyser 
aktiviteten på Kaupang, men som også tilfører viktig kunnskap til den norske og 
internasjonale vikingtidsforskingen.  
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Resultatene av gjeldende utgravning forstås nettopp som et uttrykk for de gode 
bevaringsforholdene, og de har muliggjort en undersøkelse av en finsmie og 
bygningsspor som har bidratt til vesentlig ny kunnskap om skandinavisk vikingtid. 
 
 

 
Figur 41: Sammenstilt kartutsnitt av feltområdet, eldre gravninger og geofysikk fra hagen sør for 
bolighuset. Geofysikken er pålagt tolkninger og er utarbeidet og delt av Christer Tonning ved VFK. 
Sammenstilling av kartutsnitt er produsert av Jessica McGraw. 
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Figur 42: Større kartutsnitt av utgravningsområdet (i oransje), feltundersøkelsene fra 2000-2006 (i rødt), 
samt ulike prøvetakningssoner og sjakter overlagt grevskapskart fra ca. 1700. Grevskapskartet er 
digitalisert av Christer Tonning (VFK) og Lars Gustavsen (NIKU). Utsnitt produsert av Jessica L. 
McGraw. 
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

IntrasisId Type Beskrivelse Bredde 
(cm.) 

Lengde 
(cm.) 

Diam. 
(cm.) 

Dybde 
(cm.) 

225 Avfallsgrop 

Grålig, kullspettet og sandblandet silt. 
Mye fragmenter av smeltedigler mm. 
Brent bein observert i fyll. Ingen klare 
lagskiller, men innhold av skjørbrent 
stein og blandede masser. Trolig 
utkast/avfallsgrop fra nærliggende 
smie/verksted. 

140 440   28 

259 Avskrevet 
Avskrevet som stolpehull - trolig rest 
av kulturlag. Ingen nedskjæring i 
profil. 

        

267 Stolpehull 

Stolphull skodd med leire. Tydelig 
avgrenset med mørkere fyll av 
nedbutt organisk og kull. Fragmentert 
skjørbrent stein i fyllet.  

    31 18 

275 Stolpehull 

Gråbrun og steinholdig sand. 
Leireholdig. Kullspettet fyll. Tydelig 
steinskoning ved begge sider av 
nedgravningen til stolpen. 
Skoningssteinene er relativt små, men 
ligger rett i overgangen mellom 
fyllmasse og steril i nedskjæringen. 

    39 45 

282 Stolpehull 

Mørkebrune, leirholdig og grusholdig 
sand. Klebrig masser. Kullbiter synlig i 
fyllet. Brente bein observert under 
snitting. I tillegg er det brent leire i 
fyll - trolig vevtyngdefragmenter. 
(sjekk om det er støpeformer!) 

    27 15 

324 Stolpehull 

Leireholdig i topp og mot bunn av 
stolpehull. Stolpen ser ut til å ha vært 
satt direkte på stein/berg. Homogene 
masser, men noe kullholdig. Mer grus 
og sand mot bunnen enn topp. 
Mørkere brun i farge. Plassert rett ved 
metallverksted (A290) ved nordlige 
del.  

    66 39 

338 Stolpehull 
Ligger rett ved AS349. Humusholdig 
med kullsot. Skjørbrent stein i fyll. 
Funn av skår fra klebersteinskar.  

30 22   10,5 

349 Stolpehull 

Tre lag synlig - 1.Jordblandet sand; 
brunfarget. 2. Lysebrun sand. 3.- 
kullholdig lag med innhold av synlige 
trekullbiter og brent bein.  Lagskiller i 
stolpehull kan tyde på avsviing i 
bunn, med fóring i sider (av lysere 
brun sand).  

31 23   10 

358 Stolpehull 
Mørkt kullblandet, men mer kull i 
toppen. Litt sandblandet. - lik fyll i Ø-
V gående grøft i nordlige del.  

    32 27 



Kaupang Søndre 1012/112., Larvik k.  Saksnr. 14/6350 
 
 

76 Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

IntrasisId Type Beskrivelse Bredde 
(cm.)

Lengde 
(cm.)

Diam. 
(cm.)

Dybde 
(cm.)

368 Stolpehull 

Like masser (kullblandede organisk 
nedbrutte) som nærliggende 
kulturlag (A1500). Ved snitting viste 
dette seg å være to mindre 
avrundede forsenkninger. Tydelig 
nedskjæring i profil. Noe brent bein i 
fyllmassen.  

28 50   13 

378 Lag_kulturlag Rest av AU545         

387 Avskrevet Flekk av kulturlag - avskrevet som 
mulig stolpehull         

395 Stolpehull 

Struktur ble delvis gravd bort under 
overvåkning. Fyll består av sortbrun 
humøs sand/stein. Mulig skoningstein 
i vestlige del, som er skjørbrente. Lik 
fyll som nærliggende stolpehull.  

25 20   12 

403 Pinnehull Mørkere, kullblandet og grusholdig 
sand 18 12   8 

412 Pinnehull Mørkere, kullblandet og grusholdig 
sand 10 12   5 

418 Lag_kulturlag 

Opprinnelig målt inn som mulig 
stolpehull, men ved nærmere 
undersøkelse ble dette regnet som en 
flekk tilhørende nærliggende 
kulturlag AU545. Kun 5 cm dybde i 
profil og er da mye grunnere enn 
øvrig undersøkte stolpehull. 

        

427 Pinnehull   13 11   7 

432 Veggrøft (?) 

Del av grøft i vestlige del av felt. 
Avtegner seg som en svak, lysere 
brungrå grøft av kullspettet, sand og 
leirholdig fyll. Brente beinfragmenter 
synlig i plan. Funn av keramikk og en 
glassperle i overflaten. En rute 
stikksåldet og beinfragmenter samlet 
inn. Fortsetter trolig lengre vestover, 
da grøftens bueform tilsier dette. Ikke 
videre undersøkt. 

        

463 Grøft 

Del av parsellgrøft (?) ved NØ-del av 
felt og i en Ø-V orientering. Består av 
flere lag og er ikke avgrenset innenfor 
feltkanten, noe som gjør 
subklassering usikker. Strukturen 
består av i hovedsak tre ulike lag, 
hvorav et kullblandet lag (A1009) 
etterfulgt stratigrafisk av et 
underliggende leirholdig lag (A1390). 
Over A1009 ligger et mer torvaktig 
lag (A885), som kan være tilvekst av 
markoverflate etter parsellen gikk ut 
av bruk. Dette var delvis synlig i 
profilkant av felt over hustomt også.  

        

520 Pinnehull   26 19     



Kaupang Søndre 1012/112., Larvik k.  Saksnr. 14/6350 
 
 

77 Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

IntrasisId Type Beskrivelse Bredde 
(cm.)

Lengde 
(cm.)

Diam. 
(cm.)

Dybde 
(cm.)

531 Avskrevet 
Avskrevet som stolpehull - trolig rest 
av kulturlag. Ingen nedskjæring i 
profil. 

        

545 Lag_gulvlag 

Flekkvis bevart. Grusholdig, kull og 
sotholdig. Mer kompakt noen steder. 
Noe skjørbrent stein enkelte steder, 
kan være stolpehull. Brent bein. Delvis 
blandet med dyrkningslaget over. Ser 
ut til å ligge innenfor den ovale 
grøfta. 

        

637 Lag_dyrkningslag 
Fossilt dyrkningslag - mørkere 
humøst lag. Ved sørlige 
feltavgrensing mot betongtrapp. 

        

672 Lag_lag 

Fremstår som et lysere brunlig lag av 
kullflekket, siltholdig sand. Klebrighet 
tilsier at sanden er leirholdig. Små 
fragmenter av brent bein synlig i 
overflaten. 

        

693 Lag_steinlag 

Lag med stein med et fyllskifte rundt i 
vestlige del av felt. Ligger stratigrafisk 
over A672 (kulturlagsflate). Strukturen 
er kun dokumentert ved foto. Ikke 
gravd. 

        

730 Lag_kulturlag 

Lag med kull og brent bein. Ikke 
avgrenset mot sjaktkant, men med 
tydelig oval form. Tydelig avgrenset 
mot undergunn. 

        

816 Stolpehull 

Mørkere brun og steinblandet sand 
med noe grovere sand. Klebrig 
konsistens på masser. Inneholder 
synlig brent bein, kullbiter og noen 
fragmenter av brent flint. Ligger ved 
grøft (A432, veggrøft?) i vestlige del 
av feltet, som kan markere ytterligere 
en hustomt.   

    29 19 

839 Lag_lag 

Noe blanda masser, mørkt brunt med 
en del skjørbrent stein. Sot og brent 
bein. Ligger over del av veggrøft 
A1103 og inntil moderne 
trappefundament. 

        

853 Lag_kulturlag 
Trolig del av AU545, likhetstrekk, men 
med mørkere humøs og kullholdige 
masser.  

        

885 Lag_lag 

Et tynt lag av fet, organisk siltholdig 
og humøs jord. Ligger over parsell og 
hustomt. Kun observert ved feltkant 
og noe ut i feltet, men mesteparten 
av dette var fjernet ved overvåking. 
Mulig gammel markoverflate? 
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IntrasisId Type Beskrivelse Bredde 
(cm.)

Lengde 
(cm.)

Diam. 
(cm.)

Dybde 
(cm.)

943 Brønn 

Mulig brønn fra middelalder/nyere 
tid. Tydelig sammensunket og synlig i 
profil i overkant av parsell/vei. Flere 
større stein synlig i topp - 
jordborprøve ned i dybden viser at 
strukturen er vannmettet. Funn av 
teglstein i topp og sees som en 
moderne forstyrrelse på kulturlagene 
fra vikingtid. 

        

956 Stolpehull 

Stolpehull oppdaget under graving av 
AU545. Snittet langs R925 (sørlige 
grense). Mye skjørbrent stein i. Består 
av mørke kullholdige masser. Brent 
bein funnet i fyll. Lik AS858. 

    34 18 

1004 Pinnehull  Mørk, kullholdig, grov sand 11 11     

1009 Lag_kulturlag 

Består av mørkt, kullspettet og 
humøst lag. Grusholdig og med 
grovkornet sand. Laget ser ut til å 
være jevnt spettet med brent bein og 
kull. Laget karakteriseres av innhold 
av brent flint. 

        

1056 Lag_steinlag 

Lag ved kant av parsellgrøft (NØ-
hjørne). Består av større stein med et 
sotet kullag rundt. Tydelig avgrenset, 
men ser ut til å ligge delvis i nedkant 
av tilsynelatende steril (guloransje 
sand). Ligger rett i underkant av A885 
(tykt nedbrutt torvlag). Laget tilhører 
en struktur som ser ut til å delvis 
skjære AG463 (parsell).   

        

1077 Lag_lag 
Leirelag ved utsiden av A290. Tynt lag 
med grå leire (lik A3122?) mellom 
avfallsgrop A225 og A290.  

        

1103 Veggrøft 

Periodevis svært klar avgrensing og 
består av en semi-oval grøft som 
omkranser ansamling med stolpehull. 
Grøfta er fylt med mørkesorte, 
kullspettete masser (noe brent bein, 
vevtyngder og litt flint) i fyllet. I det 
nordlige hjørne er grøfta overlagra av 
lag A1342 og her er også grøfta 
forstyrret av senere pløyespor. Det 
som skiller massen i A1342 og 
veggrøft A1103 fra hverandre er mer 
leire i grøft (og holder mer på 
fuktigheten) enn A1342. Grøfta 
varierer noe i dybde mellom 12 -15 
cm. Veiløp/parsell A463 løper 
parallelt med veggrøftas nordlige 
langside, før grøfta antar en gradvis 
bue mot sør (under A1342) inntil den 
buer seg tilbake mot øst. Etter den 
nordligste bued ved kortsiden av 
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IntrasisId Type Beskrivelse Bredde 
(cm.)

Lengde 
(cm.)

Diam. 
(cm.)

Dybde 
(cm.)

huset, brytes grøfta på tvers av en 
moderne forstyrrelse i en bredde på 
38 cm. Forstyrrelsen er forårsaket av 
et rør tilknyttet en parafintank som 
ble fjernet forut for gravningen. 
Fortsettelsen på grøfta fremkommer 
etter forstyrrelsen under A839, som er 
et mørkebrunt lag med en god del 
skjørbrent stein i. Noe brent bein 
observert i laget og delvis flekket 
med kull. Laget skjæres tydelig av et 
moderne trappefundament, men funn 
av porselen i topp av lag A839 
bekrefter en forstyrrelse. Grøft er 
avgrenset igjen ved fjerning av 
øvreliggende A839 og ser ut til å 
fordele seg ved en innskutt 
inngangsgrøft ved sørlige hjørne i 
kortsiden (A3009 og A1984). Grøfta er 
dermed målt inn med ulike 
strukturnummer. Fyllmassen i 
veggrøftas del i A1984 er noe 
mørkere og mer klebrig, samtidig 
som den er her noe dypere i 
nedskjæringen. Tydelige inntrukne 
stolper ved kanten av grøfta, noe som 
er markert ved en ansamling med 
flere stolper (A3062, A3074 og 
A2081). Mikromorfologiprøve PX3282 
tatt fra grøfta i et snitt gjennom 
inntrukne stolpehull AS2362. Hele 
veggrøfta har en jevn buet kortside, 
hvorav bredden mellom langsidene 
av grøfta utgjør 5,2 meter.  

1281 Ildsted 

Tilnærmet ovalt ildsted. Består av 
kullrik og sotholdig sand blandet med 
oransjebrent leire. Noen skjørbrente 
stein.  

        

1342 Lag_kulturlag 

Ujevnt og delvis utydelig kulturlag. 
Massen er brun jordblandet sand 
blandet med sot. Når det tørker blir 
laget grått. Noen biter med kull og 
brent bein. Tolket som at dette laget 
ligger over AV1103, vegggrøft. Laget 
har blitt kuttet av parafintanken og 
ledning fra den inn til det fjernede 
uthuset. 
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IntrasisId Type Beskrivelse Bredde 
(cm.)

Lengde 
(cm.)

Diam. 
(cm.)

Dybde 
(cm.)

1390 Lag_kulturlag 

Lag i parsellgrøft AG463. Består av 
grusholdig og kullblandet leirelag. 
Laget ser tilnærmet homogent ut 
over hele og ligger direkte i 
underkant av AL1009. Karakteriseres 
av brent bein, men i mye mindre 
omfang enn A1009. Tydelig påført lag 
og trolig en blanding av marin leire 
med noe sand. Få funn i laget (noen 
fragmenter av vevtyngder??). Ser ut til 
å være kulturpåvirket i mye mindre 
grad enn A1009. Mulig dermed 
A1009 er et gradvis akkumulert lag, 
hvor A1390 er påført og derav et 
resultat av én hendelse.  

        

1441 Stolpehull 

Like masser (kullblandede organisk 
nedbrutte) som nærliggende 
kulturlag (A1500). Ved snitting viste 
dette seg å være to mindre 
avrundede forsenkninger (A368 og 
A1441). Tydelig nedskjæring i profil. 
Noe brent bein i fyllmassen. A1441 
fremstår mindre og noe grunnere i 
profil. 

28 50   12 

1500 Lag_kulturlag 

Ligger under A545 (blanding av 
A1500 og mulig A637 (eldre 
dyrkningslag). Gulvlaget ser ut til å 
samme utbredelse som A545, men er 
mer leirblandet i bunn (men fortsatt 
kullholdig og med brent bein).  

        

1554 Grøft 

Småfragmenter av hvitbrent bein 
synlig i overflaten. Ikke tydelig 
avgrenset mot omkringliggende 
masser, men holder mer på fuktighet. 
Ikke gravd. Avtegner seg som et svak 
avrundet fyllskifte av mer kullholdig 
sand. Vanskelig å avgrense tydelig 
mot nord og inntil sjaktkant, der den 
blander seg delvis med kulturlag 
A2212. Ingen tydelig nedskjæring lik 
grøft A432, men følger delvis samme 
form (u-form) og buer tilbake 
vestover.  

        

1588 Stolpehull 

Mørkebrun, kullspettet og noe 
steinblandet sand. Tydelig 
skoningsstein ved vestllige del. I profil 
fremstår nedgravningen til stolpen 
nærmest traktformet, men dette kan 
være grunnet det dypere 
stolpeavtrykket (se foto), hvor selve 
nedgravningen er rund og konveks.  

    32 35 

1595 Pinnehull Rundt pinnehull av mørk, sotet 
leirholdig sand.   -   -   -   -  



Kaupang Søndre 1012/112., Larvik k.  Saksnr. 14/6350 
 
 

81 Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

IntrasisId Type Beskrivelse Bredde 
(cm.)

Lengde 
(cm.)

Diam. 
(cm.)

Dybde 
(cm.)

1689 Pinnehull Rundt pinnehull av mørk, sotet 
leirholdig sand.   -   -   -   -  

1693 Pinnehull Rundt pinnehull av mørk, sotet 
leirholdig sand.   -   -   -   -  

1695 Pinnehull Rundt pinnehull av mørk, sotet 
leirholdig sand.   -   -   -   -  

1696 Pinnehull Rundt pinnehull av mørk, sotet 
leirholdig sand.   -   -   -   -  

1697 Pinnehull Rundt pinnehull av mørk, sotet 
leirholdig sand.   -   -   -   -  

1698 Pinnehull Rundt pinnehull av mørk, sotet 
leirholdig sand.   -   -   -   -  

1699 Pinnehull Rundt pinnehull av mørk, sotet 
leirholdig sand.   -   -   -   -  

1751 Lag_kulturlag 

Leirelag i bunn av parsell. Opptrer 
flekkvis langsmed deler av parsell 
innenfor sjaktkanten, men mer 
sammenhengende sentralt i parsell. 
Ser delvis ut til å sammenblandes 
med veggrøft (AV1103) i denne 
delen, men kan ikke gjenfinnes i snitt 
av veggrøft i denne delen. Delvis 
kullspettet, men svært mye mindre 
enn overliggende A1390 og øvre 
A1009. Noen få biter brent bein 
synlig. Laget er tykkere i vestlige del 
og i nordre del der den løper inn i 
sjaktkanten (se profiltegning av 
sjaktkant). Laget er noe fetere enn 
A1390 og er mye renere og finsortert. 
Mulig både A1751 og A1390 skal sees 
på et og samme lag - med en gradvis 
overgang seg imellom. Svært lik i 
sammensetning, hvorav A1390 
muligens er øvre del av A1751 og 
kulturpåvirket, mens nedre del 
(A1751) kan være fra parsellgrøftas 
etablering. 

        

1772 Stolpehull 

Tydelig avgrenset stolpehull i plan. 
Betsår av brunsort, grålig fyll . 
Grovere sandlinser igjennom (trolig 
bioturbasjon). Humøse masser 
(nedbrutt organisk) med brent bein, 
brent flint og et fragment av 
vevtyngde i. Mulig uttrukket 
takbærende. Fragmentert skjørbrent 
stein i fyll.  

60 75   23 

1784 Stolpehull 

Tydelig utposning av veggrøft 
AV1103 inn mot hustomt. Fremstår 
som en sirkulær, avgrenset og kullfylt 
avtrykk, men i profil er det nær ingen 
nedskjæring igjen. Tydelig adskilt fra 
jordfyll i grøft, både i plan og profil.  

        



Kaupang Søndre 1012/112., Larvik k.  Saksnr. 14/6350 
 
 

82 Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

IntrasisId Type Beskrivelse Bredde 
(cm.)

Lengde 
(cm.)

Diam. 
(cm.)

Dybde 
(cm.)

1794 Stolpehull 

Steinskodd stolpehull mellom 
metallverksted og avfallsgrop. Står i 
gruppe med to andre og mindre 
stolpehull (A267 og A2445). Består av 
mørkgrå leirblandet sand. 
Kullspettede fyllmasser. Større 
skoningsstein, hvorav den ene 
(nærmest metallverkstedet), ser ut til 
å ha vært varmepåvirket. 
Nedskjæringen til avfallsgropa går 
kant-i-kant med nedskjæring til 
stolpehullet, dermed samtidig.  

42 39   49 

1851 Stolpehull 

Mørkebrun fyllmasse med noe 
kullspett. Består av klebrig og 
siltblandet sand. Grunt, men tydelig 
avgrenset i flate og mot bunn. 

18 20   8 

1857 Stolpehull 

Lik fyll som A1851. Mørkebrune, 
siltholdige og klebrige masser. Noe 
grov sand. Tydelig avgrenset i plan og 
profil og noe dypere enne A1851. 
Begge stolper kan markere et 
inngangsparti mot metallverkstedet.  

27 30   14 

1872 Stolpehull 

Stolpehull i SSØ-hjørnet av felt 
nærmest berg i dagen. Stolpehull er 
tydelig og fylt med mørkegrå og 
kullblandede masser. Noe brent bein i 
stolpehull. Funn av flere fragmenter 
av en vevtyngde, som tilsammen 
utgjør en nær komplett vevtyngde. 
Stolpehullet er satt på berg (skodd i 
bunn).  

    30 18 

1879 Avskrevet Flekk av kulturlag - avskrevet som 
mulig stolpehull         

1898 Lag_kulturlag 

Svært lik A637 (dyrkningslag), men 
noe mer utflytende og blandet med 
den grusholdig lys sand 
(undergrunn). 

        

1917 Stolpehull 

Grunt stolpehull. Fremstår som en 
jevn og avrundet fordypning av 
mørkere og kullfylte masser, noe 
sandblandet og noe grus i fyllet. 
Mulig intern konstruksjon i hus? 

    23 10 

1924 Lag_kulturlag 
Lik A637 (dyrkningslag), men noe 
mørkere og litt mer kullfylt. Noe lik 
A1898. 

        

1944 Stolpehull 

Stolpehull har svært like fyllmasser 
som kulturlaget (A1500). Består av 
sotet og kullfylt, mørk leireholdig 
sand. Nær sort og fet konsistens i 
fyllmasse. Fragmentert skjørbrent 
stein i fyll med noen flintfragmenter 
og brent bein.  

    25 12 
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1984 Veggrøft 

SV-del av A1103. Periodevis svært 
klar avgrensing og består av en semi-
oval grøft som omkranser ansamling 
med stolpehull. Grøfta er fylt med 
mørkesorte, kullspettete masser (noe 
brent bein, vevtyngder og litt flint) i 
fyllet. I det nordlige hjørne er grøfta 
overlagra av lag A1342 og her er også 
grøfta forstyrret av senere pløyespor. 
Det som skiller massen i A1342 og 
veggrøft A1103 fra hverandre er mer 
leire i grøft (og holder mer på 
fuktigheten) enn A1342. Grøfta 
varierer noe i dybde mellom 12 -15 
cm. Veiløp/parsell A463 løper 
parallelt med veggrøftas nordlige 
langside, før grøfta antar en gradvis 
bue mot sør (under A1342) inntil den 
buer seg tilbake mot øst. Etter den 
nordligste bued ved kortsiden av 
huset, brytes grøfta på tvers av en 
moderne forstyrrelse i en bredde på 
38 cm. Forstyrrelsen er forårsaket av 
et rør tilknyttet en parafintank som 
ble fjernet forut for gravningen. 
Fortsettelsen på grøfta fremkommer 
etter forstyrrelsen under A839, som er 
et mørkebrunt lag med en god del 
skjørbrent stein i. Noe brent bein 
observert i laget og delvis flekket 
med kull. Laget skjæres tydelig av et 
moderne trappefundament, men funn 
av porselen i topp av lag A839 
bekrefter en forstyrrelse. Grøft er 
avgrenset igjen ved fjerning av 
øvreliggende A839 og ser ut til å 
fordele seg ved en innskutt 
inngangsgrøft ved sørlige hjørne i 
kortsiden (A3009 og A1984). Grøfta er 
dermed målt inn med ulike 
strukturnummer. Fyllmassen i 
veggrøftas del i A1984 er noe 
mørkere og mer klebrig, samtidig 
som den er her noe dypere i 
nedskjæringen. Tydelige inntrukne 
stolper ved kanten av grøfta, noe som 
er markert ved en ansamling med 
flere stolper (A3062, A3074 og 
A2081). Mikromorfologiprøve PX3282 
tatt fra grøfta i et snitt gjennom 
inntrukne stolpehull AS2362. Hele 
veggrøfta har en jevn buet kortside.  
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2071 Stolpehull 

Stolpehull i grøft ved inngangsparti. 
Består av sotfylt og mørke masser, 
noe grus og oppsprukne skjørbrent 
stein i fyllmassen. Tydelig i profil og 
mot bunn. Skoningsstein i kant av 
stolpehull. Mer kullholdige masser 
mot bunn - kan indikerer avsviing av 
stolpe ved oppføring av bygning. 

    39 34 

2081 Stolpehull 

Stolpehull med skoningstein i bunn. 
Skråstilt mot innside av hus (mot NØ). 
Fyll av mørkebrune masser av 
leirholdig og humøs silt med grov 
sand. Ligger rett ved et mindre 
stolpehull (A2668) med like masser. 
Brent bein og brent flint observert i 
fyll under gravning. Utgjør med 
AS3062 og AS3074 en samling av tre 
stolpenedskjæringer tett ved veggrøft 
A1984 ved sørlige langside av hus.  

    30 22 

2202 Stolpehull 

Stolpehull noe diffus og vanskelig å 
avgrense ved sider. Ser ut til å være 
delvis leirefóret i noen partier og 
består av mørkere sotet masser. Brent 
bein, fragmentert skjørbrent stein og 
kull observert.  

    26 27 

2212 Lag_kulturlag 

Kulturlag rundt grøft. Lys grå og 
brent bein med kull. Ser ut til at grøft 
A432 skjærer A2212, men kulturlaget 
utpeker seg ved å være lysere i 
gråtonen og mindre kullhodlig enn 
grøfta. 

        

2260 Esse (?) 

Mulig esse? Svært grunn, men 
fremstår i bunn som en bolleformet, 
kullblandet og leirholdig grop. 
Messingbarre funnet i topp. 
Kompakte masser og svært 
kullholdig, men få kullbiter med 
bevart trestruktur.  

 62  40   16  

2322 Pinnehull 
Rundt pinnehull av mørk, sotet 
leirholdig sand. Ligger i tilknytning til 
veggrøft A1103 

        

2323 Pinnehull 
Rundt pinnehull av mørk, sotet 
leirholdig sand. Ligger i tilknytning til 
veggrøft A1103 

        

2352 Pinnehull 

Rundt pinnehull av mørk, sotet 
leirholdig sand. Ligger i tilknytning til 
vestlige del (A1984) av veggrøft 
AV1103 

7 7   6 

2357 Pinnehull Rundt pinnehull av mørk, sotet 
leirholdig sand.          
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(cm.)

Lengde 
(cm.)
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2362 Stolpehull 

Består av mørke sortbrune masser - 
leirholdig, men mye grov sand, Ligger 
rett ved del av veggrøft A1984 
(sørlige del av AV1103). Snittet som 
en del av veggrøft her (3C3026). 
Tydelig avgrenset nedskjæring i 
profil, men noe utydelig i plan. 
Vanskelig å skille ut fra veggrøft - 
fremsto kun som en utposning, men 
ser klar ut i profil. Like fyllmasser som 
øvrige veggrøft. Lag A1500 ser delvis 
ut til å ligge over, men vanskelig å 
skille nedskjæring i profil mellom 
laget og nedskjæring av stolpe. 

    21 12,5 

2376 Stolpehull 

Lite stolpehull oppdaget i 
nedskjæringen til fjernet parafintank. 
Kan være forstyrrelser fra tank, men 
samme fyll som nærliggende stolper. 
Mørk sortbrun og kullholdig fyll. 
Noen få biter brent bein synlig i plan. 
Ingen skoning eller leirfóring. Mulig 
fra intern rominndeling. Spiss i bunn 
med skrå sider. 

19     13 

2385 Grop 

Ser ut til å være depot/avfallsgrop. 
Beskjærer parsell utenfor veggrøfta. 
Fylt med kullblandet grus, med et lag 
av brent bein i bunn. Store mengder 
bein funnet i gropa - mulig fra 
opprensing av ildsted i hus? Skjærer 
lag A1009 i parsell. 

 54  43    19 

2398 Pinnehull 
Rundt pinnehull av mørk, sotet 
leirholdig sand. Ligger i tilknytning til 
veggrøft A1103 

        

2399 Pinnehull 
Rundt pinnehull av mørk, sotet 
leirholdig sand. Ligger i tilknytning til 
veggrøft A1103 

        

2400 Stolpehull 

Består av mørkbrun leirholdig 
jordmasser med kullbiter. Grov sand i 
fyll. Tydelig skoning rundt hele 
stolpen, hvorav de fleste av steinene 
ligger i fyllmassen (sporadisk), noe 
som kan tyde på at stolpen har blitt 
trukket opp og fjernet - dermed 
forårsaket at skoningssteinene har 
kollapset innover i nedgravningens 
fyll. 

    21 29 

2412 Stolpehull 

Fyll i nedgravning består av mørkere 
brun, grov sand. Mye kull i fyllet. 
Tydelig skoningsstein ved begge 
sider av nedskjæringen. Fyllet er 
leirholdig og klebrig i konsistens.  

    19 33 
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2423 Lag_lag 

Trolig nedskjæring til underliggende 
brønn i nedkant av smia. Fremstår 
som uregelmessig, men tilnærmet 
sirkulær i plan. Ved snitting med 
maskin fremstod laget raskt som mer 
tydelig avgrenset og besto av grå, 
homogent leire. Det ble deretter gjort 
en ny innmåling av det grålige 
leirelaget (A3122) og er dermed 
videre beskrevet under dette 
nummeret. Punktnavn A2423 er 
beholdt pga. høydekvoter på lagets 
opprinnelige synlige markering. 

        

2425 Lag_avfallslag 

Mulig siste gjenfyll av smia - består av 
kullblandet grusholdig sand. Mørkere 
brun i farge, med innslag av humøs 
og fetere jord.  

        

2426 Lag_kulturlag 

Øverste lag av smie/brønn. Tilnærmet 
lysere brun i farge med noe kullbiter 
sporadisk i laget. Noen moderne funn 
i topp (spiker, dreneringsrør osv.). Lag 
oppstått fra nedfall av 
bygningsmasser (uthus) og 
representerer dermed en noe 
forstyrret kontekst.   

        

2445 Stolpehull 

Rundoval stolpehull. Ved inngang til 
metallverksted og i samling med 
A1794 og A267 (nordlige del av 
inngang). Tilnærmet likt fyll med 
nærliggende, men noe lysere og mer 
kullfattig. Avrundet bunnform og 
tilnærmet avrundede sider.  

36 40   21 

2492 Lag_gulvlag 

Tilnærmet nedsenket gulvlag i sørlige 
del av hus. Svært kompakte 
leiremasser som er kullflekket og 
blandet med grovkornet sand. Under 
gravning ble det påvist noen 
pinnehull i laget. Gulvlaget er ikke 
avgrenset innenfor feltområdet, men 
ser ut til å fortsette og er synlig i 
profilkant.  

        

2593 Esse 
Nedgravningen til essa. Avgrenset og 
avlang struktur. Skjærer tydelig 
gjennom A2426. 

        

2612 Lag_kulturlag 

Lag av gråflekket leire iblandet en del 
kull. Mer kompakt enn overliggende 
2425 og dekker nordlige flate i smia.  
Funn av flere smeltedigelfragmenter 
og dårlig brent støpeformer. Selve 
nedgravning til esse (A2593) ser ut til 
å skjære dette laget, men 
nedskjæring ikke synlig i 
overliggende A2425. A2612 kan trolig 
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tolkes som opprensningslag 
forbundet med en bruksfase av 
A2593 (A3112). 

2635 Lag_kulturlag 

Mindre flekk av lys leire. Ser ut til å 
ligge over de utdratte kullsjiktene i 
verkstedet. Svært tynt, men deler 
likheter i egenskaper med lag av leire 
(A3031) i essa.  

        

2668 Stolpehull 

Like fyllmasser som nærliggende 
A2081. Består av mørkebrune 
jordmasser med humøs, klebrig 
siltholdig sand. Kull i fyllet. 

    24 12 

2678 Stolpehull 

Tydelig stolpeavtrykk. Profilen viser 
delvis rette vegger på stolpen, med 
avspisset bunn. Består av nedbrutte 
organiske masser med noe brent bein 
og kull. Brunsvart i farge. Stolpe nær 
mulig inngangsparti.  

    23 24 

2713 Lag_kullag 

Kullag i verksted - trolig utdratte sjikt 
fra opprensing av essa. Inneholder 
smeltedigler og slagg (noen få 
smeltedråper observert ved 
utgravning). Sandlaget i underkant 
versktedets siste fase (A3200) er ikke 
varmepåvirket rundt dette kullaget, 
noe som sier at kullsjiktene er ikke 
brent in situ. Mulig laget er 
opprensingslag fra kullaget under 
lerifóringen av essa. Tydelig dratt 
utover og mot nordlige- og vestlige 
kant, hvor avfallsgropa ligger like ved.  

        

2745 Stolpehull 

Lite stolpehull. Tydelig i plan og 
profil. Består av humøse og 
kullholdige masser og delere slik 
likheter i fyllmasse som nærliggende 
stolpehull. I profil har 
stolpenedskjæringen tydelig spiss 
bunn. Ligger rett ved ildsted og er 
trolig en stolpe oppført for 
gryteoppheng eller lignende. Eneste 
stolpehull med spiss bunn i hus og 
deler slik likhet med pinnehull 
iforhold til bunnform.  

18 20   17 

2759 Lag_avfallslag Brungrå, grusholdig lag. Følger form 
av esse - trolig gjenfylling av essa.          

3000 Stolpehull 

Grunt stolpehull/nedsenkning ved 
veggrøft i sørlige del. Lik masse som 
selve veggrøft (svært kullblandet, 
mørkebrune masser) med noe 
fragmenter brent bein i fyll. Fremsto 
som en liten utposning av veggrøft i 
denne delen. Ved snitt så denne ut 
som en mindre forsenkning ved 

34 27   8 
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grøfta, men en tydelig separat enhet 
og slik adskilt fra forsenkning av 
veggrøft.   

3009 Veggrøft 

Mulig inngangsparti i hus. Fremstår 
som en V-formet og inntrukket 
inngang og ligger under A1984 (del 
av veggrøft ved sørlige). Ligger 
tydelig under, men går i ett med 
veggrøft A1103 ved nordlige side. 
Stolpehull AS2071 skjaærer tydelig 
A1103. 

        

3030 Pinnehull 
Mørk, sotet rundt avtrykk etter 
pinnehull. Ligger i tilknytning til 
ildsted A1281 

        

3031 Lag_lag 

Lyst oransje, kullflekkete leirelag som 
dekker esse og utkastgrop. Ligger 
under A2759. Følger avgrensingen av 
underliggende esse A3112 og A3097. 
Svært kompakt og hardpakket - laget 
fremstår som leirefóring. Ytterligere 
kullsjikt i underkant (A3097 og 
A3112). Mulig at leirefóringen 
representerer siste fase og A3112 og 
A3097 (kullag) første bruksfase - er 
leirefóringen mulig reperasjon? 
Avgrensingen av laget i sørlige og 
grunne del kunne følges/sees fra øvre 
nivå (ved fjerning av A2759).  

        

3062 Stolpehull 

Ujevn form i flate. Består av nær like 
masser som omkringliggende rest av 
gulvlag (A2392). Antatt før snitting 
mulighet for dobbelstolpe, men ved 
snitting viste seg å være en 
nedskjæring. Består av mørke 
sortbrune, klebrig sand. Noe silt. 
Synlig trekull i fyll og noe brent bein. 
Stolpe er trolig blitt skiftet ut med 
nærliggende A3074, som er doble 
stolpehull (plassering 30 cm rett vest). 
Nærliggende AS2081 (31 cm SSV) er 
svært lik fyll i stolpe AS3074. 
Tilsammen utgjør disse en liten 
ansamling med forholdsvis dype 
stolper rett ved del av veggrøft A1984 
i sørlige langside av hus.  

27 53   26 
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3074 Stolpehull 

Tydelig avgrensing i plan og ser ut 
som doble stolpenedskjæringer, noe 
som ble bekreftet under snitting. I 
plan fremstår en nedskjæring som 
noe dypere (+5-8 cm), men i profil er 
det vanskelig å skille nedskjæringene 
fra hverandre. Tydelig leirfóring på 
den dypeste stolpen, noe som også 
er synlig i plan. Ellers består 
fyllmassen av mørke sortbrun, klebrig 
silt med sand. Tydelige kulturmasser 
med kull og noe brent bein. Tydelig 
avgrensing i profil, hvorav begge 
stolper utgjør (med AS3062 og 
AS2081) en samling med dype 
stolpenedskjæringer rett innenfor 
sørlige langside av veggrøft A1984. 
AS3074 deler mer likhet med AS2081 
mht. dybde. 

51 42   32 

3083 Pinnehull 
Mørk, sotet rundt avtrykk etter 
pinnehull. Ligger i tilknytning til 
gulvlag A2492 

        

3095 Pinnehull 
Mørk, sotet rundt avtrykk etter 
pinnehull. Ligger i tilknytning til 
gulvlag A2492 

        

3097 Avfallsgrop 

Dypeste del av essa (mindre 
avfallsgrop). Inneholder samme 
strategrafiske lag som A3112, men 
mer av gjenfyll A2759. Har 
mikromorfologiprøve. Blanding av 
kull, never (delvis forkullet). Mye 
støpeavfall, fragmenter av 
smeltedigler mm. Skjæres i østre del 
av en moderne trapp. 

        

3112 Esse 

Delvis bolleformet esse. Vanskelig å 
avgrense mot 3097 (utkastsgrop rett 
ved essa). 3097 fremstår som en 
dypere grop tilknyttet A3112. I kant 
mellom essa og utkastsgrop ligger 
flere fragmenter av ulike støpeformer 
(tatt bilde). Flere av disse fremstår 
som dårlig brent. Essa er av kompakte 
jordmasser, fet og klebrig kullholdig 
leire. To kullag med et inneklemt 
leirelag (A3031) dekker både A3112 
og A3097. 

        

3122 Nedgravning 

Grått, homogent lag bestående av 
sandblandet leire. Finsortert partikler 
- mulig blandet med marin blåleire. 
Laget omkranser de følgende lag 
A3200, 2713, 2612, 2635, 2425 og 
2426. Lag/nedgravningen fremstår 
dermed som den ytre avgrensingen 
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av brønn/smia, hvor de øvrige laget 
er nedskåret gjennom laget. A3122 
kan representere den opprinnelige 
nedskjæringen til underliggende 
brønn, men skiller seg fra den 
underliggende blåleira som brønnen 
er anlagt i. Laget stopper horisontalt 
med oppstikkende brønnstokker og 
løper i underkant av hele smia.    

3148 Lag_kullag 

Innmålt som et eget lag, men skal 
trolig forstås som bunn av A2713. 
Laget er svært tynt og fremstår som 
mer kullrikt enn øvrige A2713. 

        

3200 Lag_planeringslag 
(?) 

Bunn av smia - består av et ganske 
tykt sandlag som ser tilsynelatende 
lite varmepåvirket ut. Mulig eroderte 
masser (lagt seg ned i forsenking av 
kollapset brønn). Det kan også være 
bevisst gjenfylling av kollapset brønn. 
Laget er fanget opp i PX3179. 

        

3234 Lag_avfallslag 

Synlig i plan som en tynne linse langs 
verkstedsbygnings langvegg (?). Ved 
tverrsnitt så denne linsen ut til å gå i 
underkant av sandlaget A3200 i en 
jevn tykkelse og svakt konveks stripe i 
profil (C3110). Laget kan trolig ligge 
under hele vekstedsbygningen, men 
er kun observert ved sørvendt 
minisjakt av profil C3110. 

        

3269 Stolpehull 

Stolpehull under nedre lag i 
parsellgrøft (under A1390). Grunt og 
med innhold av kullspettet sand med 
noe leire. 

        

3302 Stolpehull 

Noe utydelig avgrenset i plan. 
Fremsto som en noe mørkere skygge 
og flekket med brunsort og klebrig 
silt/sand i toppen. Ved snitting viste 
den seg å ha en klar avgrensing i 
profil, med tydelige sider og avrundet 
bunn. Noe kull i fyllmasse og et par 
fragmenter brent bein synlig.  

    28 18 
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11.2 TILVEKSTTEKSTER, C60180-C60183 

 C60180/1-191 

Boplassfunn fra vikingtid fra KAUPANGVEIEN 224, av KAUPANG SØNDRE 
(1012/112), LARVIK K., VESTFOLD.  

Funnomstendighet: Arkeologisk undersøkelse av boplassfunn, metallverksted og 
produksjonsaktivitet gjennomført i tidsrommet 29.06 - 28.07.2015 (McGraw 2017). 
Under overvåkning av fylkeskommunen i Vestfold (VFK) vedrørende oppføring av 
tilbygg og gårdsplass, ble det påtruffet 26 forskjellige strukturer og 8 gjenstandsfunn 
innenfor et område på 157 m². Med bakgrunn i områdets rike kulturhistoriske betydning 
og forskningsmessige interesse, ble det igangsatt en sikringsgravning av kulturminnene. 
Et område på 135 m2 ble prioritert undersøkt, hvorav resterende del ble tildekket og lagt til 
bevaring. Under utgravning ble det påtruffet 142 kontekster med 38 stolpehull (hvorav 3 
ble avskrevet etter snitting), 22 pinnehull, 7 kulturlag, 3 ulike grøfter, 2 avfallsgroper, 1 
ildsted, 1vmulig gulvlag, 1 lagdelt parsell/veiløp, en undersøkt 1 brønn og et 
metallverksted med en esse og flere avfallslag.  

To kontekster utmerket seg, hvorav et husområdet med et sentralt ildsted og flere 
stolpehull omsluttet av en buet grøft. Her ble det også funnet mulig rest av et gulvlag. 
Ved undersøkelsen påviste vi også et metallverksted med esser og avfallslag i en mindre 
håndverksbygning og en tilknyttet avfallsgrop med smieavfall. Under metallverkstedet 
fremkom en plankefóret brønn.  
 
Gjeldende katalogiserte poster er funn og prøver innsamlet fra utgravning av en del av 
handelsplassen fra vikingtid i svartjordsområdet. C60180 gjelder funn og 
naturvitenskapelige prøver fra metallverksted (A290) med tolket tilhørende stolpehull og 
en avfallsgrop (A225). C60181 gjelder funn og prøver fra husområdet, C60182 gjelder 
funn og prøver fra brønnkonstruksjonen under metallverkstedet. C60183 gjelder funn og 
prøver fra resterende kontekster med diverse kulturlag, samt dyrkningslag fra 
middelalder/nyere tid. Fragmenter av jern med en samlet vekt på 958 g ble kassert 
grunnet dårlig bevaringstilstand etter røntgenfotografering. 
 
Perlematerialet er klassifisert etter Johan Callmer (1977) sin typeinndeling og ved hjelp 
av Gry Wiker (Ph.d-stipendiat, UIO) ut ifra hennes videreklassifisering av 
glassperlematerialet fra Kaupang.  
 
Orienteringsoppgave: Tiltaksområdet ligger rett ved fv154 i en hage tilknyttet en privat 
bolig. Selve utgravningsområde ligger innenfor den antatte utstrekningen av ID19107 
(vikingtids handelplass) og i den SV-del, ca. 118 m rett vest for dagens vannstand av 
Kaupangkilen og 453 m SSV for Bikjolholtet. Feltområdet ligger 98 meter og 10° SV 
forskjøvet fra utgravningsområdet ledet av Dagfinn Skre (2000-2003).  
Kartreferanse/-koordinater: EU89-UTM; Sone 32, N: 6544148,10, Ø: 563154,86.  
LokalitetsID: 19107.  
Funnet av: Jessica Leigh McGraw.  
Funnår: 2015.  



Kaupang Søndre 1012/112., Larvik k.  Saksnr. 14/6350 
 
 

92 Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Litteratur: Callmer, J.1977: Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800-1000 A. 
D. Acta Archaeologica Lundensia. 
McGraw, J. L. 2017: Rapport fra arkeologisk utgravning. Del av handelsplass fra 
vikingtid med et metallverksted, brønn, hustomt og kulturlag. Kaupang søndre, 1012/112, 
Larvik k., Vestfold. Upublisert rapport i KHMs topografiske arkiv. 
Roesdahl, E. (red.)1992: Viking og Hvidekrist. Norden og Europa 800-1200.  
Petersen, J.1951: Vikingtidens redskaper. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-
akademi i Oslo. II. Hist. filos. Klasse. No.4.  
Katalogisert av: Jessica Leigh McGraw. 
 
1) Del av svakt kurvet og rektangulært beslag av gull av tynt gullblekk ornert med 4 
innfelte spiraler med sentral kule. På den ene spiralen mangler kulen. Spiralene er laget 
med perletråd. Spiralene er igjen innrammet med to tvunnede gulltråder langsmed 
ytterkanten av beslaget ved tre av sidene. Gullblekket er foldet opp og inntil de tvunnede 
gulltrådene langs beslagets ytterkant. Videre er beslaget brutt av ved den ene kortenden. 
Stl: 2,1 cm., Stb: 0,3 cm. Vekt: 0,22 gram. Fra A225, Avfallsgrop, metallverksted, R1635  
2) Del av barre av messing med lavt sinkinnhold. Barren er intakt i den ene enden, 
hvorav motstående ende er bøyd og avbrukket. Lik fig. 98 (Viking og Hvidekrist. Norden 
og Europa 800-1200. (red.) Roesdahl, E.), men har en tydeligere avstøpt form. 
Fnr: 2321. Mål: L: 19,1 cm. B: 1,3 cm. T: 1,3 cm. Vekt: 139,8 gram. Fra A2260, esse, 
metallverksted A290. 
3) Sfærisk vektlodd med kappe av kobberlegering og jernkjern. Vektloddet har 
punktdekor i negativ relieff på begge flate poler. Vektloddet er svært korrodert, hvor 
kappen av kobberlegering på utsiden har sprukket og jernkjernen er eksponert. Fra 
A2260, esse.  
4) Del av barre av kobberlegering. Korrodert. Ser ut til å være brukket av i ene enden, 
hvorav motstående ende er jevnt avrundet. Mål: L: 2,4 cm. B: 1,1 cm. T: 0,6 cm. Vekt: 
5,9 gram. Fra avfallslag A2759. 
5) To fragmenter av produksjonsavfall av kobberlegering. Begge fragmenter er avlange 
og kan være deler av barrer. Mål: Stl: 1,8 cm. Stb: 0,6 cm. Stt: 0,6 cm. Vekt: 2,6 gram. 
Fra A2260.  
6) Ett fragment av produksjonsavfall av kobberlegering. Mulig del av barre. Avlang 
form. Mål: L: 1,6 cm. B: 0,9 cm. T: 0,5 cm. Vekt: 2,9 gram. Fra A2445, stolpehull ved 
metallverksted. 
7) Ett fragment av produksjonsavfall med kobberlegering, trolig smelteavfall. 
Vekt: 0,2 gram. Fra A3112, esse. 
8) Tre fragmenter av produksjonsavfall av kobberlegering, hvorav en smeltedråpe, en 
mulig del av en stangformet sammensmeltet barre og en klump av kobberlegering med 
slagg rundt.  
Vekt: 5,7 gram. Fra A2612. 
9) Tre fragmenter av produksjonsavfall fra kobberlegering, hvorav en sammensmeltet 
klump og to kobberrøde sammensmeltede klumper.Vekt: 1,3 gram. Fra A3112, esse 
10) En sammensmeltet klump av produksjonsavfall av kobberlegering. Vekt: 0,6 gram.  
Fra A2425. 
11) Produksjonsavfall av kobberlegering. Del av avklipp fra kobberlegeringsplate. 
Avklippet fremstår som en krøll og har et skarpt og et skrånet vertikalt kuttsnitt langsmed 
en av langsidene. Trolig verktøysspor fra saks. XRF-analyse viser tilstedeværelse av Cu 
og Zn (mulig messing). Mål: L: 1,2 cm. B: 0,2 cm. T: 0,2 cm. Vekt: 0,5 gram. Fra A3112, 
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esse.  
12) Produksjonsavfall av kobberlegering. Fragment fra del av mulig kar av fortinnet 
kobberlegering. Avklippet er brukket i to, men ser ut til å være et randskår med rett 
avskåret rand. Avklippet har jevn tykkelse og har synlige slipespor på en ellers tilnærmet 
blank utside, mens innsiden er matt og noe ujevn i flaten. XRF-analyser viser 
tilstedeværelse av Cu og Sn. 
Mål: L: 1,5 cm. B: 1,4 cm. T: 0,2 cm. Vekt: 1 gram. Fra A2426.  
13) Et stangformet fragment av produksjonsavfall av bly. Brukket i to deler som passer 
sammen. Ene delen utgjør en spiss og sammen danner fragmentene en gradvis konisk 
stang. Mål: L: 2,2 cm. T: 0,3 cm. Vekt: 0,1 gram. Fra A2612. 
14) Produksjonsavfall av bly. En sammensmeltet klump av bly. Mål: Diam: 1,0 cm. 
Vekt: 2,4 gram. Fra 225, R1628. 
15) Produksjonsavfall av bly. Sammensmeltet klump av bly. Mål: Diam: 1,3 cm. Vekt: 
1,7 gram. Fra A225, R1635. 
16) Produksjonsavfall av bly. Sammensmeltet klump av bly. Mål: Diam: 0,9 cm. Tvm: 
0,6 cm. Vekt: 1,8 gram. Fra A2425.  
17) En kappmeisel av jern. Nær lik Petersen fig. 69, men noe lengre og med en jevn 
tykkelse. Mål: Stl: 9,5 cm. Fra A2426.  
18) Fiskekrok av jern. En fiskekrok av jern. Lik Petersens fig.150. Fra A290. 
19) En verktøysnål av jern, trolig for modellering ved støping. En ende er tilspisset, 
mens motstående ende er flat/spatelformet. Fra A290, funnet ved maskinsnitting  
20) En avbrukket nål av jern for feste av en skålformet spenne. Vekt: 1,3 gram. Fra 
A290  
21) En krok av jern. En kroklignende, avlang gjenstand av jern. Avrundet spiss bøyd i 
90 grader vinkel fra avlang og fortykket stang. Mål: L: 6,5 cm. T: 1,2 cm. Vekt: 12,4 
gram. Fra A2425. 
22) Nagle av jern med hode og stilk. Fnr: 1895. Mål: L: 4,3 cm. T: 1,2 cm. Vekt: 10,2 
gram. Fra A225. 
23) En større bolt av jern. Tilnærmet firkantet tverssnitt og rundt hode. Fra A290, funnet 
i ved maskinsnitting.  
24) En tynn, kort ringformet perle av grågrønt gjennomskinnelig glass. Forvitring tyder 
på at denne kan ha vært fremstilt av vesteuropeisk kaliumglass. Lik Callmers (1977), 
plate 4, gruppe Av, type A340T. Mål: Diam: 1,0 cm. Vekt: 0,3 gram. Datering: 835/840-
875/890 e.Kr. Fra A2759. 
25) En grønn, opak tønneformet perle av glass. Utypisk for vikingtid. Mål: Diam: 0,8 
cm. Vekt: 0,7 gram. Fra A2426.  
26) En opak firesidig (prismatisk) perle av brunrødt glass. Perlen har større 
gjennomhulling og er brukket på langs av perlens lengde. Nær lik Callmers (1977), plate 
2, gruppe Al, type A139. Mål: L: 0,8 cm. B: 0,8 cm. Vekt: 0,4 gram. Fra A225, R1651  
27) En liten blå, opak perle av typen glassrørperle. Perlen er forvitret, men hel. Lik 
Callmers (1977), plate 16, gruppe Fa, type F051T:5. Mål: Diam: 0,6 cm. Vekt: 0,2 gram. 
Datering: 875/890-960/980 e.Kr. Fra A225, R1651.  
28) En del av en ringformet perle med linjedekor av glass laget ved vindingsteknikk. 
Perlen er gulgrønn og gjennomskinnelig og dekorert med en hvitt bølgende glasstråd 
omgitt av to rette røde. Perlen er brukket, men ser ut til å ha hatt tilnærmet oval 
gjennohulling. Lik Callmers (1977), plate 13, gruppe Bc, type B545. Mål: L: 1,3 cm. B: 
0,7 cm. T: 0,4 cm. Vekt: 1,1 gram. Datering: 830/840-860/870 e.Kr. Fra A3112, esse. 
29) Ett fragment av lys blågrønt gjennomskinnelig glass fra et traktbeger. Del av hvit 
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strekdekor på en side av skåret. Mål: Stl: 1,2 cm. Stb: 0,6 cm. Stt: 0,2 cm. Vekt: 0,1 gram.  
Fra A3112, esse.  
30) Et fragment av lys grønnaktig gjennomskinnelig glass fra beger. Mål: L: 1,3 cm. B: 
0,6 cm. T: 0,2 cm. Vekt: 0,6 gram. Fra A225, R1641  
31) Liten perle av brunrød, opak glass. Brukket på tvers av gjennomhulling. Forvitret. 
Mål: L: 0,6 cm. B: 0,6 cm. T: 0,2 cm. Vekt: 0,2 gram. Fra A225, R1628, fra PM2200.  
32) Tre uornerte fragmenter av et leirkar av finmagret, lysbeige keramikk (mulig 
Badorf-gods?). Samtlige skår er avskallinger, hvorav kun én flate er bevart på det enkelte 
skår. 
Mål: Stl: 2,4 cm. Stb: 2,0 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 3,8 gram. Fra A2759.  
33) Ett uornert fragment av et leirkar av keramikk med beige utside og grålig innside. 
Nær ingen synlig magring. Mål: L: 2,1 cm. B: 1,8 cm. T: 0,6 cm. Vekt: 2,2 gram. Fra 
A2260.  
34) Ett randskår av et leirkar av sortgrå, grovt magret keramikk. Randen er jevnt 
avrundet og ser ut til å være fra et kar av konkav form. Mål: L: 3,6 cm. B: 2,1 cm. T: 0,8 
cm. Vekt: 10,0 gram. Fra A225, R1651. 
35) To fragmenter av et leirkar av grovmagret, gråbeige til rødbeige keramikk. 
Fragmentene er avskallinger, hvorav kun én av flatene er bevart. Mål: Stl: 3,8 cm. Stb: 
2,5 cm. Stt: 1,1 cm. Vekt: 15,9 gram. Fra A2425.  
36) Fire fragmenter av et leirkar av finmagret, beigebrun keramikk. Samtlige skår har 
kun én av flatene bevart, hvorav nær alle er trolig bukskår. Mål: Stl: 2,4 cm. Stb: 1,6 cm. 
Stt: 0,5 cm. Vekt: 7,3 gram. Fra A225, R1636.  
37) Tre fragmenter av et lerikar av keramikk. Godset er rødbeige i farge med jevn 
magring med middels store magringskorn. Samtlige skår er avskallinger, hvorav to 
fragmenter har kun én av flatene bevart, mens det tredje fragmentet har ingen flater 
bevart. Mål: Stl: 1,6 cm. Stb: 1,6 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 5,9 gram. Fra A2426. 
38) To fragmenter av et komplett spinnehjul i lys grå kleberstein. Spinnehjulet er funnet 
i to ulike ruter i samme anlegg, med én del i R1635 (45,0 g.) og den andre delen i R1628 
(51,0 g.). Tilsammen utgjør disse et spinnehjul av tilnærmet plankonveks form i profil, 
hvorav én side er tilflatet, mens motstående side er jevn buet. Trolig gjenbruk av del av 
klebersteinskar. Gjennomhullingen er ca. 1,3 cm i diam, men er 0,2 cm smalere i den 
tilflatede siden. Mål: Diam: 5,1 cm. Tvm: 1,8 cm. Vekt: 96,0 gram. Fra A225 R1628 og 
R1635.  
39) Et fragment av et kar av lysgrå kleberstein med gjennomhulling for hankefeste. 
Skåret er fra karets bukdel og er svakt konkav. Gjennomhulling er 0,8 cm bred og 0,4 cm 
lang og ser ut til å være tilnærmet firkantet, men med slitasjespor fra hank på innsiden av 
skåret. Mål: L: 12,3 cm. B: 5,6 cm. T: 2,3 cm. Vekt: 280,6 gram. Fra A2426. 
40) Et lite fragment av et mulig kar av lys grå kleberstein. Fragmentet er trolig en 
avskalling og er forvitret. Mål: L: 2,1 cm. B: 1,8 cm. T: 0,7 cm. Vekt: 2,4 gram. Fra 
A225, R1651.  
41) Et fragment av mulig kar av grå kleberstein. Skåret er ornert med en langsgående og 
opphøyd rille på den ene flaten. Begge flater bevart. Den ornerte delen av skåret er 
tynnere i tverrbruddet enn øvrig og skåret kan tilhøre et kar av sterk konveks bukform. 
Mål: L: 3,3 cm. B: 1,9 cm. T: 1,3 cm. Vekt: 12,3 gram. Fra A3031. 
42) Trolig hank fra kar av grå kleberstein. Hanken er sekundærbearbeidet nærmest 
fasettert med 6 nedslipte langsgående sider og er av tilnærmet planoval form i tverrsnittet. 
Den ene enden ser noe tilspisset ut, mens motstående ende er bredere og jevnt avrundet. 
Mål: L: 8,1 cm. B: 3,1 cm. T: 2,4 cm. Vekt: 131,5 gram. Fra A2426.  
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43) Et fragment av ukjent gjenstand av lysgrå kleberstein. Forvitret. Mål: L: 3,2 cm. B: 
1,1 cm. T: 0,6 cm. Vekt: 3,4 gram. Fra A2759. 
44) Et lite fragment av lys grå, nær hvit kleberstein av ukjent gjenstand. Forvitret. Mål: 
L: 2,1 cm. B: 1,3 cm. T: 0,3 cm. Vekt: 1,5 gram. Fra A225, R1628. 
45-62) Om lag 500 fragmenter av smeltedigler med en samlet vekt på 420 gram av 
lysgrålig leire. Både bukskår, randskår og bunnskår av til dels tykkveggede og 
fingerbølformede digeltyper. Skårene er fordelt mellom A225 og metallverksted. Flere 
skår er metallurgisk analysert. For detaljer, se rapport.  
64-85) Mer enn 300 fragmenter av støpeformer av rødoransje, grålig leire fordelt på 1,2 
kilo. Kun 12 fragmenter har delvis bevart avtrykk. For detaljer, se gjenstandsbasen. 
86) Produksjonsavfall av leire. Mulig del av loddepakning/brasepakning av leire. 
Mulig tekstilavtrykk på innsiden av pakningen og forglasset utside. Vekt: 0,6 gram. Fra 
A2713  
87) Produksjonsavfall av leire. Ett fragment av mulig loddepakning av sterkt sintret 
leire. Fragmentet er flatt med jevn tykkelse og har et negativt avtrykk av tre parallele 
snorer/bånd av ca. 1 - 1,5 mm tykkelse. Mulig loddepakning til hengelåsproduksjon. 
Sendt til metallurgisk analyse. Mål: Stl: 1,8 cm. Stb: 2,3 cm. Stt: 1,1 cm. Vekt: 9,5 gram. 
Fra A2713. 
88) Produksjonsavfall av leire. Ett fragment av mulig loddepakning av sterkt sintret 
grålig leire. Fragmentet er tilnærmet flatt med en opphøyet bue på tvers av flaten og har 
et negativt avtrykk av seks parallelle snorer/bånd av ca. 1 - 1,5 mm tykkelse på hver side 
av den opphøyede buen. Sendt til metallurgisk analyse. Vekt: 3,5 gram. Fra A2759.   
89) Produksjonsavfall av leire. Fragment med en flat side med negative avtrykk etter 
parallelle snorer/bånd av ca. 1-1,5 mm tykkelse. Mulig loddepakning til 
hengelåsproduksjon. Sendt til metallurgisk analyse. Vekt: 5 gram. Fra A3112.   
90-99) Inntil 80 fragmenter av flere avdrivningsdigler av leire med en samlet vekt på 
286,2 gram. Fragmentene har helt eller delvis forglasset toppflate med en lite brent 
motstående bunnflate av grålig leire. Flere skår kan være magret med små kvartskorn 
eller beinmel. Noen skår er metallurgisk analysert. For detaljer, se rapport. 
100-106) Rundt 33 fragmenter av vevtyngder av grovt magret leire med en samlet vekt 
på 345 gram.   
107) Et bearbeidet fragment av bein, trolig del av knivskaft av gevir. Fragmentet er 
brukket, men har en jevn og skarp avrundet utside og er her dekorert med tre punktsirkler 
på linje med hverandre og på tvers av fragmentet. Mål: L: 1,4 cm. B: 1,4 cm. T: 0,9 cm. 
Vekt: 2,3 gram. Fra A2425.  
108) Et bearbeidet og dekorert fragment av kam av bein. En flate har innskåret 
flettverksmønster langs kant av fragmentet. Motstående flate er uten dekor. Trolig fra 
kam av bein. Fragmentet er brent. Mål: L: 0,9 cm. B: 0,5 cm. T: 0,2 cm. Vekt: 0,1 gram. 
Fra A2713.  
109) Et fragment av kam av bein. Fragmentet er dekorert med en langsgående fure, mens 
motstående side er tilflatet. Fragmentet er brent. Mål: L: 1,1 cm. B: 0,5 cm. T: 0,1 cm. 
Vekt: 0,4 gram. Fra A2713. 
110) To fragmenter av bearbeidet bein av mulig kam av bein. Begge fragmenter har en 
innskåret langsgående linje ved fragmentets kant og har gjennomhulling for nagle. Begge 
fragmenter er brent. Mål: Stl: 1,2 cm. Stb: 1,0 cm. Stt: 0,2 cm. Vekt: 0,2 gram. Fra A2612  
111) Fragment av mulig nål av bein. Fragmentet er glattet på utsiden og er delvis konisk 
i form. Brukket i begge ender. Fragmentets tykkeste parti har en diameter på 0,6 cm, 
mens den tynneste delen har en diameter på 0,5 cm. Fragmentet er brent. Mål: L: 1,2 cm. 
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T: 0,5 cm. Vekt: 0,8 gram. Fra A2425.  
112) To fragmenter som sammen utgjør del av nål av bein. Fragmentene er glattet på 
utsiden og har en jevn avrundet diameter på 0,4 cm. Trolig fra en beinnål. Fragmentene er 
brent. 
Mål: L: 2,6 cm. T: 0,4 cm. Vekt: 0,9 gram. Fra A2425.  
113) To fragmenter av to ulike bryner av skifer. Ett fragment er av tilnærmet lilla skifer 
og har én slipeflate bevart. Det andre fragmentet er av lysgrå skifer og har en slipeflate 
bevart. Begge fragmenter er avskallinger fra bryner. Mål er tatt av brynet av lilla skifer. 
Mål: Stl: 5,8 cm. Stb: 1,8 cm. Stt: 0,3 cm. Vekt: 5,4 gram. Fra A2612.  
114) Del av bryne av lille skifer. Trolig fra hengebryne. En slipeflate bevart. Mål: L: 
1,9 cm. B: 0,9 cm. Fra A225, R1636. 
115) Fire fragmenter av trolig tre bryner av ulik skifer. To av fragmentene passer 
sammen og utgjør del av bryne av lys grå skifer med to slipeflater bevart. Et tredje 
fragment er av lilla skifer og har to sikre slipeflater bevart (hvorav én for mulig 
nålsliping). Siste fragment er en avskalling av lilla skifer. Mål: Stl: 4,1 cm. Stb: 1,4 cm. 
Stt: 1,2 cm. Vekt: 13,0 gram. Fra A225, R1628. 
116) Seks fragmenter av bryner av ulik skifer av grå, sort og lilla farge. Alle fragmenter 
har en eller flere slipeflater bevart. Mål: Stl: 4,3 cm. Stb: 0,6 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 9,2 
gram. Fra A225, R1651. 
117) En del av bryne av mørk brunlilla skifer. To slipeflater bevart. Brukket i begge 
ender.Vekt: 27,9 gram. Fra A225, R1651.  
118) Del av bryne av mørk grålilla skifer, trolig fra hengebryne. Tilnærmet firkantet i 
form med fire slipeflater. Brukket i begge ender. Mål: L: 3,3 cm. B: 1,0 cm. T: 0,7 cm. 
Vekt: 5,4 gram. Fra A2426. 
119-124) Inntil 30 fragment av produksjonsavfall av skifer, trolig fra bryner. Samlet 
vekt på 11,7 gram.  
124) Et fragment av produksjonsavfall fra ukjent gjenstand (mulig støpeform?) av 
kleber med forslagging på én side. Mål: L: 3,4 cm. B: 1,6 cm. T: 1,2 cm. Vekt: 9,5 gram.  
Fra A225, R1651. 
125-150) Inntil 180 fragmenter av produksjonsavfall av slagg/leire med en samlet vekt 
på 3,4 kilo. Både bunnskoller og svampaktig slagg forekommer. Utvalgte biter er 
metallurgisk analysert.  Sterkt sintret leire. Ujevn i form og uten forslagging. Sendt til 
metallurgisk analyse.  
151-153) Inntil 150 fragment av brent leire med en samlet vekt på 552 gram.  
154-166) Til sammen 927,2 gram av brent bein fordelt på ulike kontekster. Bein fra lag i 
metallverksted er osteologisk analysert. Uttak for C14-datering foreligger ved de enkelte 
undernummer. For detaljer, se rapport. 
167-179) Inntil 141 fragmenter av ildflint med en samlet vekt på 367,2 gram. Både brent 
og ubrent flint forekommer. 
180-187) Inntil 41 fragmenter av forkullet skall av hasselnøtt med en samlet vekt på 1,8 
gram. Av dette er to fragment C14-datert. For resultater, se under C60180/188.  
188) prøve, annet. Prøve P100068 av forkullet hasselnøttskall. Fra esse A3112, nedre 
kullag. Datert til 980-1025 e.Kr. (1 sigma), ukal. dat. 1 046 ± 31 BP. Vekt: 0,5 g. 
Forbrukt ved analyse. Prøve P100070 av uforkullet hasselnøttskall. Fra grop A2260 med 
messingbarre. Datert til 875-970 e.Kr. (1 sigma), ukal.dat. 1 140 ± 30 BP. Vekt: 0,6 g. 
Forbrukt ved analyse. 
189) Tre prøver, kull. PK3301, fra A3097. Vekt: 24,4 gram. Ikke analysert. PK2742, fra 
A2713, Vekt: 0,7 gram. Ikke analysert. PK3165, fra A3112, esse. Vekt: 0,13 gram. Ikke 
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analysert. 
190) 4 prøver, makro. Tre prøver er analysert. PM2200, avfallsgrop A225: 2 melde 
(Chenopodium sp.), 2 bygg (Hordeum vulgare), 3 ubest. (Indet.). Utplukket 1 bygg 
(Hordeum vulgare) for C14-datering. Ikke datert. PM3108, dypeste grop av esse A3097: 
1 einer (Juniperus communis), 1/2 gress (Poaceae). Utplukket 1 einer (Juniperus 
communis) for C-14 datering. Ikke datert. PM100050, lag under smieverksted A3234: 1 
havre (Avena sp.), 1 hasselnøttskall (Corylus avellana), 1 ubest. (Indet.). Utplukket 1 
havre (Avena sp.) for C14-datering. Ikke datert. 
191) En prøve, jordmikromorfologi. Prøven forbrukt ved analyse. For resultater, se 
rapport.  
 

C60181/1-193 

Boplassfunn fra vikingtid fra KAUPANGVEIEN 224, av KAUPANG SØNDRE 
(1012/112), LARVIK K., VESTFOLD.  

Funnomstendighet: C60181 er funn og prøver fra hustomt I, sørøstlig del av felt, 
inkludert parselløp. For utfyllende fellesopplysninger for utgravninger, se under C60180  
LokalitetsID: 19107.  
Funnet av: Jessica Leigh McGraw.  
Funnår: 2015.  
Litteratur: Petersen, J.1951: Vikingtidens redskaper. Skrifter utgitt av Det Norske 
Videnskaps-akademi i Oslo. II. Hist.-filos. Klasse 1951, I.  
Callmer, Johan1977: "Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800-1000 A. D". 
Acta archaeologica Lundensia. Series in 4° ; 11   
Katalogisert av: Jessica Leigh McGraw. 
 
1) Del av mynt av sølv. Ett fragment av en dirhem. Tydelig avklipp og utgjør ca. 1/8 del 
av en hel mynt. Mål: Stl: 1,0 cm. Stb: 0,5 cm. Stt: 0,1 cm. Vekt: 0,4 gram. Fra A1500, 
R1604  
2) Et fragment av hakkesølv, trolig fra barre. Mål: Stl: 0,8 cm. Stb: 0,4 cm. Stt: 0,2 cm. 
Vekt: 0,3 gram. Fra A1500, R931.  
3) Vektlodd av blylegering. Enkel sirkulært vektlodd av blylegering med flate poler. 
Mål: T: 0,7 cm. Diam: 1,2 cm. Vekt: 6,3 gram. Fra A1500, R931. 
4) Fragment av kobberlegering med avlang, tilnærmet kvadratisk tverrsnitt. Mulig del 
av barre, men svært korrodert. Mål: L: 2,4 cm. T: 1,4 cm. Vekt: 1,2 gram. Fra A1500, 
R1331  
5) Mulig støpemodell av blylegering. Fragmentet er delvis smeltet, trolig sekundærbrent. 
Fnr: 1317. Mål: Stl: 2,6 cm. Stb: 1,8 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 9,9 gram. Fra A545, R969  
6) Meisel av jern. Kappmeisel nær lik Petersen, J. fig. 69. men noe lengre. Mål: Stl: 9,0 
cm. Fra A545, R930  
7) Kroknål av jern til beltespenne. Vekt: 2,3 gram. Fra A2492, R969  
8) Beslag av jern. Består av en tynn jernplate med en gjennomhulling. Mulig rest av 
nagle i gjennomhulling. Fnr: 100043. Vekt: 9,6 gram. Fra A1784  
9) Klinknagle av jern med hode, stilk og roe. Vekt: 21 gram. Fra A1917, R1677  
10) Del av klinknagle av jern. Gjenstandsdel: roe. Vekt: 8,0 gram. Fra A1500, R1331  
11) To nagle av jern. Vekt: 13,5 gram. Fra A2385, R921  
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12) Nagle av jern med stilk og roe. Naglen mangler hode. Vekt: 4,8 gram. Fra A1500 
R1606  
13) Krampe av jern. Krampe av jern. Til saltutvasking. Vekt: 10,8 gram. Fra 839 R1659  
14) Del av ildstål av jern. Brukket og har kun bevart én ende, hvor en oppbøyd kant 
ender i en krøll. 
15) Del av sigd av jern. Fra A1500, R1607.  
20) Fragment av et leirkar av gråbeige keramikk med middels grov magring. Mål: Stl: 
2,3 cm. Stb: 1,4 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 1,5 gram. Fra 885, R916. 
21) Fragment av et leirkar av gråbeige keramikk med jevn, grov magring. Ingen flater 
bevart. Mål: Stl: 3,5 cm. Stb: 3,3 cm. Stt: 0,8 cm. Vekt: 8,8 gram. Fra 1103, R1672.  
22) Tre fragment av et leirkar av lysbeige keramikk med nær ingen synlig magring. 
Mulig Badorf? Mål: Stl: 1,9 cm. Stb: 1,2 cm. Stt: 0,6 cm. Vekt: 5,1 gram. Fra 2492, 
R969.  
23) Fragmenter som limt sammen utgjør en tilnærmet komplett vevtyngde av brent leire. 
Vekt: 338,4 gram. Fra 1872 Stolpehull, hus 1. 
24-37) Inntil 45 fragment av flere vevtyngder av brent leire med en samlet vekt på 
746,5 gram fordelt på ulike kontekster tilknyttet hustomt I.  
38) To fragment av smeltedigel av lys grå leire. Ett fragment er et randskår med jevn 
avrundet rand. Godset er fortykket ved buk. Mål: Stl: 2,5 cm. Stb: 1,5 cm. Stt: 0,6 cm. 
Vekt: 2,6 gram. Fra 1500 R969. 
39) Fragment av smeltedigel av lys grå leire. Mål: L: 1,6 cm. B: 1,4 cm. T: 0,6 cm. Vekt: 
1,7 gram. Fra 1500, R1331. 
40) Fragment av smeltedigel av lys grå leire. Mål: Stl: 0,9 cm. Stb: 0,5 cm. Stt: 0,2 cm. 
Vekt: 0,3 gram. Fra 1390 (A463) R917.  
41) Fragment av smeltedigel av lys grå leire i to deler som passer sammen. Mål: Stl: 1,6 
cm. Stb: 1,4 cm. Stt: 0,3 cm. Vekt: 0,8 gram. Fra 1390 (A463) R918.  
42) Fragment av smeltedigel av lys grå leire. Mål: Stl: 1,2 cm. Stb: 0,8 cm. Stt: 0,6 cm. 
Vekt: 0,7 gram. Fra 1984, R1661. 
43) To fragment av smeltedigel av lys grå leire. Mål: Stl: 1,8 cm. Stb: 1,2 cm. Stt: 0,6 
cm. Vekt: 2,2 gram. Fra 2492, R969.  
44) En liten, kort skiveformet perle av rav. Perlen har tilnærmet firkantet tverrsnitt med 
nær flate sider, både ved gjennomhulling og ved perlens meridian. Mål: T: 0,2 cm. Diam: 
0,6 cm. Vekt: 0,2 gram. Fra A2492 mulig gulvlag, R969. 
45) Et fragment av gråhvitt nær gjennomskinnelig glass. Begge flater er matte. Mål: L: 
0,9 cm. B: 0,6 cm. T: 0,1 cm. Vekt: 0,1 gram. Fra 2492, gulvlag, R969. 
46) Et fragment av en gul perle av glassfluss. Utypisk for vikingtid og kan trolig knyttes 
til merovingertid (pers. komm. Wiker). Fnr: 1552. Mål: Stl: 1,1 cm. Stb: 0,7 cm. Stt: 0,6 
cm. Vekt: 0,4 gram. Fra 1500. 
47) En hel perle av middels blå, delvis gjennomskinnelig glass av tilnærmet rund, skjev 
form og har en enkelt hvit tverrgående stripe synlig i glasset. Utstikkende i den ene enden 
av perlen er avklipp av jernstang etter perleproduksjon. Ved røntgen er denne 
gjennomgående og perlen er trolig produksjonsavfall. Lik Callmers, fig. Fa061, men 
større og er avrundet i én ende med en motstående, diagonalt avkappet side. Fnr: 2455. 
Mål: Stl: 1,4 cm. Stb: 0,8 cm. Stt: 0,6 cm. Vekt: 1,2 gram. Fra 1500. 
48) Del av ravfarget, segmentert, tykkvegget perle av glass med gråhvit kjerne. Rest etter 
ravfarget ytterglass kun synlig i en liten del. Lik Callmers gruppe Ea, fig. E140. Mål: L: 
1,1 cm. B: 0,7 cm. T: 0,3 cm. Vekt: 0,7 gram. Datering: 770-815/930-960 e.Kr. Fra 1009 
(A463) R927. 
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49) Et randskår fra kar av mørk grå kleberstein. Fragmentet er et randskår fra et kar med 
rett avskåret rand. Skåret er svakt konkavt. Fnr: 908. Mål: L: 7,7 cm. B: 4,6 cm. T: 1,5 
cm. Vekt: 88,5 gram. Fra 338, stolpehull. 
50) Bukskår av kar av lysgrå kleberstein. Fragmentet er brukket ved gjennomhulling til 
hank fra et kar med rett avskåret rand. Skåret er svakt konkavt og et konveks tverrsnitt. 
Skåert er tykkere i tverrsnitt ved gjennomhulling og gradvis smalere mot bunndel. Mål: 
L: 5,0 cm. B: 6,5 cm. T: 2,3 cm. Vekt: 64,6 gram. Fra 1500, R929.  
51) Et randskår av et kar av lysgrå kleberstein. Fragmentet er fra et kar med rett avskåret 
rand. Skåret er svakt konkavt. Mål: L: 5,9 cm. B: 2,8 cm. T: 1,6 cm. Vekt: 56,1 gram. Fra 
1500, R1604. 
52) Bukskår av kar av lysgrå kleberstein. Skåret er svakt konkavt. Mål: L: 6,7 cm. B: 
3,6 cm. T: 1,6 cm. Vekt: 51,4 gram. Fra 2385 liten avfallsgrop, R921. 
53) Fragment av lysgrå kleberstein. Trolig produksjonsavfall. Mål: L: 5,7 cm. B: 1,6 cm. 
T: 0,8 cm. Vekt: 14,2 gram. Fra 839 R1659. 
54) To fragment som tilsammen utgjør del av bryne av lys, tilnærmet lilla skifer. Ingen 
synlige slipeflater bevart, men skårene ser ut til å være avskallinger med brudd ved lang- 
og kortsider. Mål: L: 5,1 cm. B: 1,6 cm. T: 0,6 cm. Vekt: 6,1 gram. Fra 545, R1331.  
55) Fragment som tilsammen utgjør del av bryne av mørk, grålilla skifer. Brukket i 
begge ender. En slipeflate bevart. Mål: L: 3,6 cm. B: 1,1 cm. T: 0,8 cm. Vekt: 6,6 gram. 
Fra 1500, R969. 
56) To fragment av ett eller flere bryner av middels grållilla skifer. Ingen synlige 
slipeflater bevart, men skårene ser ut til å være avskallinger med brudd ved lang- og 
kortsider. Mål: Stl: 2,4 cm. Stb: 1,1 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 3,3 gram. Fra 1500, R1331.  
57) To fragment ulike bryner av mørk sandstein. Begge har slipeflate bevart, men 
fremstår som avskallinger. Mål: Stl: 4,0 cm. Stb: 0,7 cm. Stt: 0,6 cm. Vekt: 8 gram. Fra 
1500, R1607  
58) Fragment av bryne av lys, tilnærmet grålilla skifer. Del av én slipeflate bevart, men 
brudd ved begge kortsider og to langsider. Mål: L: 4,3 cm. B: 0,8 cm. T: 0,9 cm. Vekt: 
7,5 gram. Fra 1500, R1608. 
59) Del av bryne av gråsort skifer. Brukket i begge korsider og overflaten av langsider er 
delvis avskallet. Deler av slipeflater bevart. Fnr: 2456. Mål: L: 6,2 cm. B: 2,0 cm. T: 1,2 
cm. Vekt: 22,7 gram. Fra 1500.  
60) Fragment av bryne av lys grålilla skifer. Brukket i begge ender og avskallinger på 
flaten. Del av én slipeflate bevart. Mål: L: 1,9 cm. B: 1,4 cm. T: 0,9 cm. Vekt: 4,2 gram. 
Fra 1500, R931. 
61) Fragment av bryne av lysgrå skifer. Brukket i begge ender. Deler av én slipeflate 
bevart. Mål: L: 2,7 cm. B: 1,1 cm. T: 0,6 cm. Vekt: 2,6 gram. Fra 1500 R1604. 
62) Tre fragmenter av en eller flere bryner av mørk til lys grålilla skifer. To av 
fragmentene har slipeflater bevart. Det tredje er trolig avskalling fra nevnte del. Mål: L: 
4,9 cm. B: 0,8 cm. T: 0,6 cm. Vekt: 16,6 gram. Fra 2492, R969.  
63) Del av bryne av mørk sortbrun skifer. Synlige slipeflater bevart tre av fire langsider. 
Ved en langside er slipt et redskap med avrundet spiss, hvor innslipingen har skapt en 
dypere, langsgående og jevn fure i brynets overflate. Mål: L: 6,4 cm. B: 2,3 cm. T: 1,5 
cm. Vekt: 47,5 gram. Fra 3074, stolpehull. 
64) Slipeplate av sandstein. En tilnærmet rektangulær slipeplate av sandstein med opp 
mot 17 innslipte furer i én av flatene, trolig fra sliping av nål. Motstående flate er uslipt. 
Slipeplaten er av jevn tykkelse. Mål: L: 6,2 cm. B: 4,7 cm. T: 0,6 cm. Vekt: 37,4 gram. 
Fra A463, A1009 Parsellgrøft. 
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65) Slipeplate av mørk grå bergart. Slipespor på én langside. Mål: L: 9,1 cm. B: 3,4 cm. 
T: 2,7 cm. Vekt: 147,1 gram. Fra A1500, R969.  
66) Flintavfall. Del av flintknoll med cortex og slagbuler. Fnr: 1958. Mål: Stl: 13,5 cm. 
Stb: 7,3 cm. Stt: 5,4 cm. Vekt: 644,5 gram. Fra 1500.  
67-101) Flintavfall. Avslag av brent og ubrent flint med en samlet vekt på 1204,5 gram 
fordelt på ulike kontekster tilknyttet hustomt I.  
102-110) Flere fragmenter av slagg med en samlet vekt på 282,4 gram. 
111-124) Inntil 35 fragmenter av brent leire med en samlet vekt på 159,2 gram.  
125) 1922 fragment av brent bein fra avfallsgrop A2385. Osteologisk analysert og 
gruppert. Utplukket bein for C14. For analysedetaljer, se rapport. Vekt: 516,1 gram. Fra 
2385, Avfallsgrop. 
126-185) Fragment av brent bein med en samlet vekt på 466 gram fordelt på lag og ruter 
fra hustomt I. 46 fragment av brent bein fra ildsted (A1281) i hus I er analysert 
(C60180/126) og det er utplukket 2 bein til C14 analyse.  
186-191) Fragmenter av ubrent dyretann med en samlet vekt på 8,5 gram.  
191) Mikromorfologisk prøve (PX3282) fra profil av A1984 (del av A1103), veggrøft og 
(PX3280) fra profil av parsellgrøft, A463. Forbrukt ved analyse. For analyseresultater, se 
rapport. 
193) Ni prøver, makro. Fem prøver er analysert og 2 er datert: PM2611, ildsted AI1281: 
3 bygg (Hordeum vulgare), 1 mure (cf. Galium), 2 hasselnøttskall (Corylus avellana). 
Prøven er datert på bygg: 1 218 ± 29 BP, 720-880 e.Kr. (Ua-53945). PM1806, veggstolpe 
AS1772: 120 agnekledd bygg (Hordeum vulgare Var. Vulgare), 161 kornfrag. (Ceralia 
frag.), 2 mulig havre (Avena sp.), 2 melde (Chenopodium sp.), 1 starr (Carex sp.), 1 
hasselnøttskall (Corylus avellana), 2 mure (Galium sp.), 1 Rødt hønsgress (Persicaria 
lapathifolia), 1 syre (Rumex sp.). Prøven er datert på bygg: 1 211 ± 29BP, 770-880 e.Kr. 
(Ua-53944). PM935, takbærende stolpe AS358: 636 agnekledd bygg (Hordeum vulgare 
Var. Vulgare), 24 havre (Avena sp.), 960 ubest. kornfrag. (Ceralia frag.). Utplukket 1 stk 
agnekledd bygg for datering. PM2677, veggstolpe AS2668/2081: 1 Havre (Avena sp.), 3 
korn (Ceralia), 9 kornfragm. (Ceralia frag.), 2 agnekledd bygg (Hordeum vulgare Var. 
Vulgare). Utplukket 1 byggkorn for datering. PM3311, takbærende AS3302: 5 korn 
(Ceralia), 8 kornfrag. (Ceralia frag.). Utplukket ubest. kornfrag for datering. PM100055, 
avfallsgrop A2385: 10 havre (Avena sp.), 7 starr (Carex sp.), 184 kornfrag. (Ceralia 
frag.), 4 hasselnøttskall (Corylus avellana), 1 ubest. (Indet.), 1 soleie (Ranunculus sp.), 6 
rug (Secale cereale). Utplukket 1 stk. byggkorn til datering. Restmaterial og makrofunn 
er magasinert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C60182/1-21 
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Boplassfunn fra vikingtid fra KAUPANGVEIEN 224, av KAUPANG SØNDRE 
(1012/112), LARVIK K., VESTFOLD. Brønn  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av brønn. C60182 gjelder funn og prøver fra 
brønnkonstruksjon. For fellesopplysninger om utgravningen, se C60180.  
LokalitetsID: 19107.  
Funnet av: Jessica Leigh McGraw.  
Katalogisert av: Jessica Leigh McGraw. 

 
1) Planke av tre, eik. Synlig splintved bevart. Verktøyspor av øks på flatene, tydelig 
tilformet. Fnr: B2.  Mål: Stl: 85,0 cm. Stb: 10,5 cm. Stt: 3,0 cm.   
2) Planke av tre av eik. Synlig splintved bevart. Verktøyspor av øks på flatene, tydelig 
tilformet. Fnr: B4.  Mål: Stl: 138,5 cm. Stb: 12,5 cm. Stt: 3,5 cm.  
3) Planke av tre, eik. Synlig splintved bevart. Verktøyspor av øks på flatene, tydelig 
tilformet. Planke B5 og C4 kan være fra samme tre. Del av plank, i samsvar med del av 
plank fra C4 er dendrokronologisk datert til 805-806 e.Kr. (fellingstidspunkt). 
Dendrokronologisk datering noe usikker, da ytre barkring er ikke bevart. Fnr: B5. Mål: 
Stl: 150,5 cm. Stb: 13,3 cm. Stt: 3,8 cm.  
4) Planke av tre, eik. Synlig splintved bevart. Verktøyspor av øks på flatene, tydelig 
tilformet. Bøyd og med delvis brudd. Fnr: B6. Mål: Stl: 156,0 cm. Stb: 13,7 cm. Stt: 4,0 
cm.  
5) To deler av samme planke av tre, eik. Synlig splintved bevart. Verktøyspor av øks på 
flatene, tydelig tilformet. Består av to deler av samme plank. Brukket under uttak fra 
brønnen. 
Fnr: B7. Mål: Stl: 98,7 cm. Stb: 19,0 cm. Stt: 4,3 cm.  
6) Planke av tre, eik. Synlig splintved bevart. Verktøyspor av øks på flatene, tydelig 
tilformet. Uttak av dendrokronologisk prøve, hvorav en tverrbit med 7 cm tykkelse (tatt 
35, 5 cm fra nærmeste ende). Analysert. Dendrokronologisk datert til 823-824 e.Kr. 
(fellingstidspunkt). Fnr: B8. Mål: Stl: 93,8 cm. Stb: 15,7 cm. Stt: 7,0 cm.  
7) Planke av tre, eik. Synlig splintved bevart. Verktøyspor av øks på flatene, tydelig 
tilformet. Fnr: C1. Mål: Stl: 106,0 cm. Stb: 11,5 cm. Stt: 4,0 cm.  
8) Planke av tre, eik. Synlig splintved bevart. Verktøyspor av øks på flatene, tydelig 
tilformet. Fnr: C2. Mål: Stl: 120,0 cm. Stb: 12,7 cm. Stt: 4,0 cm.  
9) To deler av samme planke av tre av eik. Synlig splintved bevart. Verktøyspor av øks 
på flatene, tydelig tilformet. Planken er brutt i to deler ved opptak. Fnr: C3. Mål: Stl: 
170,5 cm. Stb: 12,1 cm. Stt: 3,5 cm.  
10) Planke av tre, eik. Synlig splintved bevart. Verktøyspor av øks på flatene, tydelig 
tilformet. En del av planke er avsendt til dendrokronologisk analyse, hvorav en tverrbit 
med tykkelse på 7 cm (tatt 31 cm fra nærmeste ende av plank) er analysert. 
Dendrokronologisk datert til trolig 805 e.Kr. (fellingstidspunkt). Planke B5 og C4 kan 
være fra samme tre. Dendrokronologisk datering noe usikker, da ytre barkring er ikke 
bevart. Fnr: C4. Mål: Stl: 129,1 cm. Stb: 12,5 cm. Stt: 3,6 cm.  
11) To deler av samme planke av tre, eik. Synlig splintved bevart. Verktøyspor av øks på 
flatene, tydelig tilformet. Planken er brutt i to deler ved uttak. Fnr: C5. Mål: Stl: 159,5 
cm. Stb: 13,8 cm. Stt: 3,0 cm.  
12) To deler av samme plank av tre, eik. Synlig splintved bevart. Verktøyspor av øks på 
flatene, tydelig tilformet. Planken er brutt i to deler ved uttak. Fnr: C6. Mål: Stl: 150,0 
cm. Stb: 13,0 cm. Stt: 3,3 cm.  
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13) Del av planke av tre, eik. Fnr: 1. Mål: Stl: 170,2 cm. Stb: 21,9 cm. Stt: 6,0 cm.  
14) Del av planke av tre, eik. Fnr: 2. Mål: Stl: 152,7 cm. Stb: 19,5 cm. Stt: 4,5 cm.  
15) Del av planke av tre, eik. Fnr: 3. Mål: Stl: 150,5 cm. Stb: 12,5 cm. Stt: 3,0 cm.  
16) Del av planke av tre, eik. Fnr: 4. Mål: Stl: 106,7 cm. Stb: 15,5 cm. Stt: 4,5 cm.  
17) Del av planke av tre, eik. Fnr: 5. Mål: Stl: 178,5 cm. Stb: 14,7 cm. Stt: 4,2 cm.  
18) Tre deler av to eller tre ulike planker av tre, hvorav en del av eik og to deler av 
ubestemt treslag. Samtlige har større gjennomhulling for plugg. To av disse kan høre 
sammen. 
19) En plugg av tre. En bearbeidet treplugg av ubestemt treart. Mål: Stl: 4,5 cm. Stb: 2,9 
cm. Diam: 1,7 cm.  
20) Del av tau av hamp. En del av et tvunnet tau av hamp.  
21) To fragmenter av ubrent dyrebein og et helt skinnebein fra ubest. dyr. Vekt: 101,2 
gram. 
 
 

C60183/1-20 

Boplassfunn fra vikingtid fra KAUPANGVEIEN 224, av KAUPANG SØNDRE 
(1012/112), LARVIK K., VESTFOLD.  
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. C60183 gjelder funn og prøver fra øvrige 
kontekster, som ikke er utskilt som unike kontekster. C60183 innbefatter funn fra diverse 
kulturlag, stolpehull uten system og grøfter. I hovedsak favner C-nummer strukturer i 
vestlige del av felt, hvor kun et mindre utvalg av strukturer ble nærmere undersøkt. For 
fellesopplysninger for utgravningen, se C60180.  
LokalitetsID: 19107.  
Funnet av: Jessica Leigh McGraw.  
Litteratur: Callmer, J.1977: Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800-1000 A. 
D. Acta archaeologica Lundensia. Series in 4°; 11.  
Katalogisert av: Jessica Leigh McGraw.  
 
1) Kort, ringformet perle av glass med stråleøyne omgitt av åttetallsslynge av 
gjennomskinnelig, tilnærmet blågrønt glass. Perlen har avflatede ender og er utført i 
vindingsteknikk. Stråleøyne er utført med gråhvit og tilnærmet rødrosa opak glass, mens 
åttetallslyngen er i rødlig opak glass. Lik Callmers gruppe Bo, fig. B564. Mål: Diam: 1,8 
cm. Tvm: 1,7 cm. Vekt: 3,9 gram. Datering: 700-850 e.Kr. Fra A432, grøft, Fnr: 1850. 
2) Skiveformet perle av glass. En liten, gul, skiveformet glassrørperle. Lik Callmers 
gruppe Fa, fig. F030-031. Mål: Diam: 0,6 cm. Tvm: 0,3 cm. Vekt: 0,3 gram. Datering: 
810/815-830/840 e.Kr. Fra: A637, dyrkningslag, R1623.  
3) Udekorert bukskår av et leirkar av grovmagret, gråsort keramikk. Skåret har beige 
utside og sortfarget innside. Vekt: 27,0 gram. Fra A2212, kulturlag. Fnr: 2246. 
4) Udekorert bukskår av et leirkar av grovmagret, gråsort keramikk. Vekt: 9,5 gram. Fra 
A2212, kulturlag, R1679.  
5) Fragment av vevtyngde av grovmagret og brent leire. Vekt: 7,5 gram. Fra A432, 
R1680.  
6) Fragment av vevtyngde av grovmagret og brent leire. Vekt: 6,0 gram. Fra A637, 
R1623.  
7) Tre fragmenter av én eller flere vevtyngder av grovmagret og brent leire. Vekt: 81,0 
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gram. Fra A432, grøft, rute R1983.  
8) To fragmenter av smeltedigel av grålig til brunlig leire med forglasset utside. 
Bukskår. Vekt: 2,0 gram. Fra A637, dyrkningslag, rute R1623.  
9) Fragment av produksjonsavfall av rav. Vekt: 1,5 gram. Fra A1924, kulturlag, rute 
R1677.  
10) Del av knivblad av jern. Fra A637, dyrkningslag, rute R1623.  
11) Fragment av brent flintavfall. Vekt: 0,2 gram. Fra A432, grøft, rute R1680.  
12) Fragment av flintavfall. Vekt: 10,0 gram. Fra A637, dyrkningslag, rute R1622.  
13) Seks fragment av flintavfall, hvorav samtlige ser ut til å være brent. Vekt: 52,0 gram.  
Fra A637, dyrkningslag, rute R1623.  
14) Flere fragmenter av brent bein. Vekt: 8,7 gram. Fra A432, grøft, rute R1680.  
15) Flere fragmenter av brent bein. Vekt: 3,1 gram. Fra A432, grøft, rute R1679.  
16) Flere fragmenter av brent bein. Vekt: 4,5 gram. Fra A432, grøft, rute R1983.  
17) Flere fragmenter av brent bein. Vekt: 19,0 gram. Fra A637, dyrkningslag, rute 
R1622.  
18) Flere fragmenter av brent bein. Vekt: 26,0 gram. Fra A637, dyrkningslag, rute 
R1623.  
19) Ett fragment av ubrent bein, dyretann. Vekt: 0,7 gram. Fra A432, grøft, rute R1679.  
20) En prøve, makro. Fra A2400, PM2407. Ikke analysert. 
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11.3 ANALYSERAPPORTER 

11.3.1 RADIOLOGISK DATERING 
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11.3.2 DENDROKRONOLOGI 
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11.3.3 MAKROFOSSILPRØVER 
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11.3.4 MIKROMORFOLOGI 
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11.3.5 METALLURGISK ANALYSE 
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11.6 FOTOLISTE 
Filnavn Motiv Strukturnr Retning Fotograf Opptaksdato 
Cf34910_001.JPG Oversiktsbilde, felt   NNV Jessica Leigh 

McGraw 
29.06.2015 

Cf34910_002.JPG Oversiktsbilde, felt   NNV Jessica Leigh 
McGraw 

29.06.2015 

Cf34910_003.JPG Oversiktsbilde, felt, med 
opprensning av profiler 

  NV Jessica Leigh 
McGraw 

29.06.2015 

Cf34910_004.JPG Oversiktsbilde, felt, med 
opprensning av profiler 

  SSØ Jessica Leigh 
McGraw 

29.06.2015 

Cf34910_005.JPG Arbeidsbilde, oppvanning 
før fotogrammetri 

  V Jessica Leigh 
McGraw 

30.06.2015 

Cf34910_006.JPG Stolpehull, plan S358 SSØ Solveig Lyby 01.07.2015 
Cf34910_007.JPG Stolpehull, plan S358 SSØ Solveig Lyby 01.07.2015 
Cf34910_008.JPG Stolpehull, plan AS349 SØ Brynhildur 

Baldursdottir 
01.07.2015 

Cf34910_009.JPG Stolpehull, plan AS349 SØ Brynhildur 
Baldursdottir 

01.07.2015 

Cf34910_010.JPG Stolpehull, plan AS338 SØ Brynhildur 
Baldursdottir 

01.07.2015 

Cf34910_011.JPG Skoningsstein S358 SSV Solveig Lyby 01.07.2015 
Cf34910_012.JPG Skoningsstein S358 SSV Solveig Lyby 01.07.2015 
Cf34910_013.JPG Stolpehull, snitt AS349 NV Brynhildur 

Baldursdottir 
01.07.2015 

Cf34910_014.JPG Stolpehull, snitt AS349 NV Brynhildur 
Baldursdottir 

01.07.2015 

Cf34910_015.JPG Stolpehull, profil S358 SØ Solveig Lyby 01.07.2015 
Cf34910_016.JPG Stolpehull, profil S358 N Solveig Lyby 01.07.2015 
Cf34910_017.JPG Stolpehull, profil S358 NØ Solveig Lyby 01.07.2015 
Cf34910_018.JPG Stolpehull, snitt AS338 V Brynhildur 

Baldursdottir 
01.07.2015 

Cf34910_019.JPG Stolpehull, snitt AS338 V Brynhildur 
Baldursdottir 

01.07.2015 

Cf34910_020.JPG Mulig stolpehull plan, 
avskrevet struktur 

AS378/AU545 SV Solveig Lyby 01.07.2015 

Cf34910_021.JPG Stolpehull plan AS395 V Brynhildur 
Baldursdottir 

01.07.2015 

Cf34910_022.JPG Stolpehull, snitt AS395 V Brynhildur 
Baldursdottir 

01.07.2015 

Cf34910_023.JPG Stolpehull, snitt AS395 V Brynhildur 
Baldursdottir 

01.07.2015 

Cf34910_024.JPG Profil, avskrevet stolpehull, 
trolig rest av AU545 

AS378/AU545 N Solveig Lyby 01.07.2015 

Cf34910_025.JPG Stolpehull, plan, under 
kulturlag 

AS956 S Solveig Lyby 01.07.2015 
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Cf34910_026.JPG Stolpehull, plan og rest av 

kulturlag? Avskrevet 
AS418 V Brynhildur 

Baldursdottir 
01.07.2015 

Cf34910_027.JPG Stolpehull, avskrevet AS418 V Brynhildur 
Baldursdottir 

01.07.2015 

Cf34910_028.JPG Stolpehull, avskrevet AS418 V Brynhildur 
Baldursdottir 

01.07.2015 

Cf34910_029.JPG Stolpehull, profil AS956 S Solveig Lyby 01.07.2015 
Cf34910_030.JPG Stolpehull, profil, nærbilde AS956 S Solveig Lyby 01.07.2015 
Cf34910_031.JPG Stolpehull, profil AS956 S Solveig Lyby 01.07.2015 
Cf34910_032.JPG Rute 917, AG463, to 

grøfter? 
AG463 NNV Jessica Leigh 

McGraw 
01.07.2015 

Cf34910_033.JPG Rute 917, AG463, to 
grøfter? Med Brynhildur 

  NNV Jessica Leigh 
McGraw 

01.07.2015 

Cf34910_034.JPG Stolpehull i SØ hjørne av 
feltet, inn mot  nordre 
profilkant 

  SSV Solveig Lyby 02.07.2015 

Cf34910_035.JPG NV del av AG463, AU885 
fjernet 

AG463 NØ Brynhildur 
Baldursdottir 

02.07.2015 

Cf34910_036.JPG Rute 915 og R916, AL1059, 
steinsatt kant i parsell. 

AG463 N Jessica Leigh 
McGraw 

02.07.2015 

Cf34910_037.JPG Arbeidsbilde, topp lag AU 
545 

AU545 NNØ Solveig Lyby 02.07.2015 

Cf34910_038.JPG Arbeidsbilde, topp lag AU 
545 

AU545 NNØ Solveig Lyby 02.07.2015 

Cf34910_039.JPG Arbeidsbilde, topp lag AU 
545 

AU545 NNØ Solveig Lyby 02.07.2015 

Cf34910_040.JPG Arbeidsbilde, topp lag AU 
545 

AU545 ØSØ Solveig Lyby 02.07.2015 

Cf34910_041.JPG Topp lag AU545 AU545 VSV Solveig Lyby 02.07.2015 
Cf34910_042.JPG Topp lag AU545 AU545 NNØ Solveig Lyby 02.07.2015 
Cf34910_043.JPG Topp lag AU545 AU545 NNØ Jessica Leigh 

McGraw 
02.07.2015 

Cf34910_044.JPG Mulig ildsted under del av 
kulturlag AU545 

AI1281 SSV Solveig Lyby 03.07.2015 

Cf34910_045.JPG Mulig ildsted under del av 
kulturlag AU545 

AI1281 SSV Solveig Lyby 03.07.2015 

Cf34910_046.JPG Mulig ildsted under del av 
kulturlag AU545 

AI1281 SSV Solveig Lyby 03.07.2015 

Cf34910_047.JPG TM1308;Nyere tids 
nedgravning. Kutter AU1009 

TM1308 NNØ Brynhildur 
Baldursdottir 

03.07.2015 

Cf34910_048.JPG TM1308;Nyere tids 
nedgravning. Kutter AU1009 

TM1308 NNØ Brynhildur 
Baldursdottir 

03.07.2015 

Cf34910_049.JPG Kulturlag. I bakgrunn synlig 
veggrøft AV1103, og leirelag  

AU1342 SØ Brynhildur 
Baldursdottir 

03.07.2015 

Cf34910_050.JPG I bakgrunn synlig vegggrøft 
AV1103, og leirelag  

AU1342 NØ Brynhildur 
Baldursdottir 

03.07.2015 
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Cf34910_051.JPG I bakgrunn synlig vegggrøft 

AV1103, og leirelag  
AU1342 ØSØ Brynhildur 

Baldursdottir 
03.07.2015 

Cf34910_052.JPG Planbilde, AS368, 
takbærende 

AS368 SSV Jessica Leigh 
McGraw 

03.07.2015 

Cf34910_053.JPG Planbilde, formgravd AS368 
og AS1441 

AS368 og 
AS1441 

SSV Jessica Leigh 
McGraw 

03.07.2015 

Cf34910_054.JPG Oversiktsbilde, husområdet   VNV Jessica Leigh 
McGraw 

03.07.2015 

Cf34910_055.JPG Oversiktsbilde, husområdet   VNV Jessica Leigh 
McGraw 

03.07.2015 

Cf34910_056.JPG Oversiktsbilde, husområdet   VNV Jessica Leigh 
McGraw 

06.07.2015 

Cf34910_057.JPG Oversiktsbilde, husområdet   VNV Jessica Leigh 
McGraw 

06.07.2015 

Cf34910_058.JPG Ardspor, R1604   N Solveig Lyby 06.07.2015 
Cf34910_059.JPG Ardspor under AU1342. 

Skjærer fotgrøft 
  S Jessica Leigh 

McGraw 
06.07.2015 

Cf34910_060.JPG Formgravd del av grøft 
AV1103 med pælehull in 
situ 

  VNV Jessica Leigh 
McGraw 

06.07.2015 

Cf34910_061.JPG Planbilde R1623, etter 
fjerning av AL637 

AL637 N Joakim A. 
Wintervoll 

07.07.2015 

Cf34910_062.JPG Planbilde R1623, etter 
fjerning av AL637 

AL637 N Joakim A. 
Wintervoll 

07.07.2015 

Cf34910_063.JPG Feil/video       07.07.2015 
Cf34910_064.JPG Profilbilde av sprofil 3c1769 AG225 Sv Jani Causevic 07.07.2015 
Cf34910_065.JPG Profilbilde av 3c1769 AG225 Sv Jani Causevic 07.07.2015 
Cf34910_066.JPG Profilbilde av  3c1769 AG225 Sv Jani Causevic 07.07.2015 
Cf34910_067.JPG Profilbilde av  3c1769 AG225 Sv Jani Causevic 07.07.2015 
Cf34910_068.JPG Planbilde R1622, etter 

fjerning av AL637 
AL637 N Joakim A. 

Wintervoll 
07.07.2015 

Cf34910_069.JPG Planbilde R1622 og R1623, 
etter fjerning av AL637 

AL637 N Joakim A. 
Wintervoll 

07.07.2015 

Cf34910_070.JPG Bilde av morfologiprøve 
PX1771 i profil 3C1769  

2AG225 Sv Jani Causevic 07.07.2015 

Cf34910_071.JPG Planbilde stolpehull 1794 S Jani Causevic 07.07.2015 
Cf34910_072.JPG Planbilde stolpehull 1794 S Jani Causevic 07.07.2015 
Cf34910_073.JPG Profill bilde stolpehull 1794 S Jani Causevic 07.07.2015 
Cf34910_074.JPG Profillbilde stolpehull  1794 S Jani Causevic 07.07.2015 
Cf34910_075.JPG Planbilde av lag 2 i R1680 S432 S Joakim A. 

Wintervoll 
07.07.2015 

Cf34910_076.JPG Planbilde av lag 2 i R1680 S432 S Joakim A. 
Wintervoll 

07.07.2015 

Cf34910_077.JPG Planbilde stolpehull, AS1794 1794 S Jani Causevic 07.07.2015 
Cf34910_078.JPG Planbilde stolpehull, AS1794 1794 S Jani Causevic 07.07.2015 
Cf34910_079.JPG Planbilde stolpehull, AS1794 1794 S Jani Causevic 07.07.2015 
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Cf34910_080.JPG Planbilde stolpehull, AS1794 1794 S Jani Causevic 07.07.2015 
Cf34910_081.JPG Profilbilde, stolpehull, 

AS1772 
AS1772 V Rebecca 

Cannell 
07.07.2015 

Cf34910_082.JPG Profilbilde, AS1772 AS1772 V Rebecca 
Cannell 

07.07.2015 

Cf34910_083.JPG Profilbilde, AS1772 AS1772 V Rebecca 
Cannell 

07.07.2015 

Cf34910_084.JPG Arbeidsbilde, felt   V Jessica Leigh 
McGraw 

07.07.2015 

Cf34910_085.JPG Arbeidsbilde, felt   V Jessica Leigh 
McGraw 

07.07.2015 

Cf34910_086.JPG Profilbilde, stolpehull 
AS1794 

AS1794 S Jani Causevic 07.07.2015 

Cf34910_087.JPG Oversiktsbilde, felt, 
husområdet 

  V Jessica Leigh 
McGraw 

07.07.2015 

Cf34910_088.JPG Detalj, oversiktsbilde, 
grøfter 

  V Jessica Leigh 
McGraw 

07.07.2015 

Cf34910_089.JPG Detalj, oversiktsbilde, 
grøfter 

  ØSØ Jessica Leigh 
McGraw 

07.07.2015 

Cf34910_090.JPG Detaljbilde, profil ved 
parafintank (grøfter går inn i 
hverandre) 

  V Jessica Leigh 
McGraw 

07.07.2015 

Cf34910_091.JPG Detaljbilde, profil ved 
parafintank (grøfter går inn i 
hverandre) 

  V Jessica Leigh 
McGraw 

07.07.2015 

Cf34910_092.JPG Detaljbilde, grøft ved SØ del 
av felt 

  NVN Jessica Leigh 
McGraw 

07.07.2015 

Cf34910_093.JPG Arbeidsbilde, Jani fortsatt 
fornøyd med stolpehullet 
sitt 

  V Jessica Leigh 
McGraw 

07.07.2015 

Cf34910_094.JPG Profilbilde av stolpehull 
AS1794, etter prøvetagning 
(P1805) 

AS1794 S Jani Causevic 08.07.2015 

Cf34910_095.JPG Planbilde stolpehull av 
AS1851 og AS1557 

AS1851 og 
AS1857 

NV Jani Causevic 08.07.2015 

Cf34910_096.JPG Pprofilbilde av stolpehull 
AS1851 og AS1557 

AS1851 og 
AS1857 

NV Jani Causevic 08.07.2015 

Cf34910_097.JPG Oversiktsbilde, husområdet   NV Jessica Leigh 
McGraw 

08.07.2015 

Cf34910_098.JPG Oversiktsbilde, husområdet   NV Jessica Leigh 
McGraw 

08.07.2015 

Cf34910_099.JPG Oversiktsbilde, husområdet   NV Jessica Leigh 
McGraw 

08.07.2015 

Cf34910_100.JPG Oversiktsbilde, husområdet   NV Jessica Leigh 
McGraw 

08.07.2015 

Cf34910_101.JPG Oversiktsbilde, sørlige 
veggrøft/gavlende 

  N Jessica Leigh 
McGraw 

08.07.2015 
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Cf34910_102.JPG Oversiktsbilde, husområdet   Ø Jessica Leigh 

McGraw 
08.07.2015 

Cf34910_103.JPG Oversiktsbilde, nordlige 
veggrøft/langvegg med 
parsell 

  NØ Jessica Leigh 
McGraw 

08.07.2015 

Cf34910_104.JPG Oversiktsbilde, husområdet 
med Jani, Solveig og Becky 

  NV Jessica Leigh 
McGraw 

08.07.2015 

Cf34910_105.JPG Feil spilte inn film     Jani Causevic 08.07.2015 
Cf34910_106.JPG Planbilde, avfallsgrøft A225 AG225 SV Jani Causevic 08.07.2015 
Cf34910_107.JPG Planbilde, avfallsgrøft A225 AG225 SV Jani Causevic 08.07.2015 
Cf34910_108.JPG Planbilde S432, ferdig tømt S432 NØ Joakim A. 

Wintervoll 
08.07.2015 

Cf34910_109.JPG Planbilde S432, ferdig tømt S432 SV Joakim A. 
Wintervoll 

08.07.2015 

Cf34910_110.JPG Plan of turf layer in well     Rebecca 
Cannell 

08.07.2015 

Cf34910_111.JPG Plan of rurf layer in well     Rebecca 
Cannell 

08.07.2015 

Cf34910_112.JPG Plan of turf layer in well     Rebecca 
Cannell 

08.07.2015 

Cf34910_113.JPG Stolpehull, profil S1872 SØ Solveig Lyby 08.07.2015 
Cf34910_114.JPG Stolpehull, oversikt, berg i 

bunnen 
S1872 SØ Solveig Lyby 08.07.2015 

Cf34910_115.JPG Stolpehull, nærbilde S1872 SØ Solveig Lyby 08.07.2015 
Cf34910_116.JPG Planbilde S816, stolpehull S816 SØ Joakim A. 

Wintervoll 
08.07.2015 

Cf34910_117.JPG Profilbilde S816, stolpehull S816 SV Joakim A. 
Wintervoll 

08.07.2015 

Cf34910_118.JPG Planbilde AS1588, stolpehull AS1588 NV Joakim A. 
Wintervoll 

08.07.2015 

Cf34910_119.JPG Planbilde smeltedigle i 
2ag225 

A225 SV Jani Causevic 08.07.2015 

Cf34910_120.JPG Planbilde smeltedigle i 
2ag225 

A225 SV Jani Causevic 08.07.2015 

Cf34910_121.JPG To mulige stolpehull i plan, 
bakerste avskrevet 

S1917 V Solveig Lyby 08.07.2015 

Cf34910_122.JPG Plan, stolpehull S1917 S1917 V Solveig Lyby 08.07.2015 
Cf34910_123.JPG Avskrevet stolpehull i SØ del 

av feltet 
  V Solveig Lyby 08.07.2015 

Cf34910_124.JPG Profilbilde AS1588, 
stolpehull med skoningstein 

AS1588 NV Joakim A. 
Wintervoll 

08.07.2015 

Cf34910_125.JPG Stolpehull i profil S1917 V Solveig Lyby 08.07.2015 
Cf34910_126.JPG Stolpehull i profil S1917 V Solveig Lyby 08.07.2015 
Cf34910_127.JPG Avskrevet stolpehull i profil   V Solveig Lyby 08.07.2015 
Cf34910_128.JPG Profilbilde, stolpehull S1917 

og avskrevet stolpehull 
S1917 V Solveig Lyby 08.07.2015 

Cf34910_129.JPG Planbilde, stolpehull, AS533 N Solveig Lyby 08.07.2015 
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avskrives 

Cf34910_130.JPG Planbilde formgravet 
stolpehull med berg i 
bunnen 

S1872 S Solveig Lyby 08.07.2015 

Cf34910_131.JPG Planbilde stolpehull S1944 V Solveig Lyby 08.07.2015 
Cf34910_132.JPG Profilbilde stolpehull S1944 V Solveig Lyby 08.07.2015 
Cf34910_133.JPG Planfoto, AS282 AS282 S Jessica Leigh 

McGraw 
08.07.2015 

Cf34910_134.JPG Profilbilde, stolpehull  AS267 N Solveig Lyby 08.07.2015 
Cf34910_135.JPG Profilbilde, stolpehull  AS267 N Solveig Lyby 08.07.2015 
Cf34910_136.JPG Perlehull i 2ag22. 2038, 

2039, 2040 
A225 SV Jani Causevic 08.07.2015 

Cf34910_137.JPG Planbilde av formgravd 
stolpehull 

AS267 N Solveig Lyby 09.07.2015 

Cf34910_138.JPG Mulig stolpehull (AS2202), V 
for avfallsgrop og S for 
AS259, planfoto 

AS2202 V Solveig Lyby 09.07.2015 

Cf34910_139.JPG Planfoto, AS259. Avskrives. AS259 V Solveig Lyby 09.07.2015 
Cf34910_140.JPG Profilbilde AS282, stolpehull AS282 SV Joakim A. 

Wintervoll 
09.07.2015 

Cf34910_141.JPG Planbilde, A290, brønn A290 SSV Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_142.JPG Profil av stolpehull AS2202 NNV Solveig Lyby 09.07.2015 
Cf34910_143.JPG Oversikt før graving til 

spillvannsgrøft 
  Ø Vibeke Lia 09.07.2015 

Cf34910_144.JPG Oversikt før graving til 
spillvannsgrøft 

  V Vibeke Lia 09.07.2015 

Cf34910_145.JPG Oversikt før graving til 
spillvannsgrøft 

  ØnØ Vibeke Lia 09.07.2015 

Cf34910_146.JPG Planfoto av formgravd 
stolpehull 

AS2202 V Solveig Lyby 09.07.2015 

Cf34910_147.JPG Planfoto S275, stolpehull AS275 N Joakim A. 
Wintervoll 

09.07.2015 

Cf34910_148.JPG Profil bilde av steinsetting i 
2ag225 i østre del av r1651 

2ag225 SØ Jani Causevic 09.07.2015 

Cf34910_149.JPG Planfoto mulig stolpehull AS324 S Solveig Lyby 09.07.2015 
Cf34910_150.JPG Profilbilde, stolpehull AS324 AS324 SV Solveig Lyby 09.07.2015 
Cf34910_151.JPG Plan av AS324 med berg i 

bunnen 
AS324 SV Solveig Lyby 09.07.2015 

Cf34910_152.JPG Planbilde 2212 2212 NØ Jani Causevic 09.07.2015 
Cf34910_153.JPG Profilbilde AS275, stolpehull AS275 N Joakim A. 

Wintervoll 
09.07.2015 

Cf34910_154.JPG Profilbilde AS324 SV Solveig Lyby 09.07.2015 
Cf34910_155.JPG Plan av AS324 med berg i 

bunnen 
AS324 SV Solveig Lyby 09.07.2015 
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Cf34910_156.JPG Plan av formgravd AS324 

med berg i bunnen 
AS324 SV Solveig Lyby 09.07.2015 

Cf34910_157.JPG Plan av formgravd AS324 
med berg i bunnen 

AS324 SV Solveig Lyby 09.07.2015 

Cf34910_158.JPG Planbilde AS275 etter 
tømming av stolpehullet 

AS275 N Joakim A. 
Wintervoll 

09.07.2015 

Cf34910_159.JPG Planbilde AS2248 A2212 Ø Jani Causevic 09.07.2015 
Cf34910_160.JPG Situasjonsbilde, formgravd 

A225 med brønn 
  ØSØ Jessica Leigh 

McGraw 
09.07.2015 

Cf34910_161.JPG Situasjonsbilde, formgravd 
A225 med brønn 

  ØSØ Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_162.JPG Delvis snittet A290   N Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_163.JPG Delvis snittet A290   NNØ Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_164.JPG Delvis snittet A290   N Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_165.JPG Delvis snittet A290   N Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_166.JPG Delvis snittet A290   V Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_167.JPG Arbeidsbilde, feltet, 
påstartet fjerning av fossil 
åkerlag i SV-del 

  V Vibeke Lia 09.07.2015 

Cf34910_168.JPG Arbeidsbilde, feltet, 
påstartet fjerning av fossil 
åkerlag i SV-del 

  V Vibeke Lia 09.07.2015 

Cf34910_169.JPG Planbilde, messingbarre 
(F2321) in situ 

  S Jani Causevic 09.07.2015 

Cf34910_170.JPG Planbilde, messingbarre 
(F2321) in situ 

  V Jani Causevic 09.07.2015 

Cf34910_171.JPG Fotogrammetri, ovn A290     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_172.JPG Fotogrammetri, ovn A290     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_173.JPG Fotogrammetri, ovn A290     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_174.JPG Fotogrammetri, ovn A290     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_175.JPG Fotogrammetri, ovn A290     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_176.JPG Fotogrammetri, ovn A290     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_177.JPG Fotogrammetri, ovn A290     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 
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Cf34910_178.JPG Fotogrammetri, ovn A290     Jessica Leigh 

McGraw 
09.07.2015 

Cf34910_179.JPG Fotogrammetri, ovn A290     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_180.JPG Fotogrammetri, ovn A290     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_181.JPG Fotogrammetri, ovn A290     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_182.JPG Fotogrammetri, ovn A290     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_183.JPG Fotogrammetri, ovn A290     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_184.JPG Fototårn, A290, ovn     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_185.JPG Fototårn, A290, ovn     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_186.JPG Fototårn, A290, ovn     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_187.JPG Fototårn, A290, ovn     Jessica Leigh 
McGraw 

09.07.2015 

Cf34910_188.JPG Vegggrøft AV1984 
formgravd til venstre, 
stolpehull AS2071 til høyre, 
del av veggrøft i mellom? 

  V Solveig Lyby 09.07.2015 

Cf34910_189.JPG Oversikt område mellom 
septiktank og trappa  

AS2071/A1103? SV Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_190.JPG Oversikt område mellom 
septiktank og trappa, 
streket opp "boks"  

AS2071/A1103? SV Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_191.JPG Oversikt område mellom 
septiktank og trappa. 
Fjernet sterilen i "boksen"  

AS2071/A1103? SV Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_192.JPG Oversikt område mellom 
septiktank og trappa. 
Fjernet det øverste av 
A1103? I "boksen" 

AS2071/A1103? S Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_193.JPG Planbilde stolpehull A2400 NØ Jani Causevic 10.07.2015 
Cf34910_194.JPG Oversikt område mellom 

septiktank og trappa. 
Fjernet grøft/inngangsparti i 
"boksen" 

AS2071/A1103? SV Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_195.JPG Profilfoto 3C2383, grøft A1103 NV Joakim A. 
Wintervoll 

10.07.2015 

Cf34910_196.JPG Arbeidsbilde snitting av 
stolpehull a2071 

A2071 V Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_197.JPG Profilbilde stolpehull a2400 A2400 NNØ Jani Causevic 10.07.2015 
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Cf34910_198.JPG Profilbilde i boksen av 

stolpehull AS2071 
2071 V Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_199.JPG Profil i boksen mot N, grøft 
A1103? 

A1103 N Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_200.JPG Profil i boksen mot Ø, grøft 
A1103?. MiSolveig 
Lybyykket bilde 

A1103? Ø Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_201.JPG Profil i "boksen", mot S, 
mulig grøft/inngangsparti. 
MiSolveig Lybyykket bilde. 

  S Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_202.JPG Nærbilde, profil i "boksen", 
mot S, mulig 
grøft/inngangsparti. 

  S Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_203.JPG Profil grøft A1103? A1103? S Solveig Lyby 10.07.2015 
Cf34910_204.JPG Profil i "boksen", enden av 

A1103 til venstre, profil av 
grøft/inngangsparti i veggen 
til høyre 

  Ø Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_205.JPG Profil av grøft/inngangsparti 
i "boksen" 

  S Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_206.JPG "Boksen" mot SV AS2071 SV Solveig Lyby 10.07.2015 
Cf34910_207.JPG "Boksen" mot NV AS2071/a1103 NV Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_208.JPG Planbilde Stolpehull A2412 N Jani Causevic 10.07.2015 
Cf34910_209.JPG Profilbilde stolpehull  A2412 N Jani Causevic 10.07.2015 
Cf34910_210.JPG Planbilde AS2385, 

nedgravning  med brent 
bein 

AS2385 NV Joakim A. 
Wintervoll 

10.07.2015 

Cf34910_211.JPG Profilbilde AS2385, 
nedgravning med  brent 
bein 

AS2385 SV Joakim A. 
Wintervoll 

10.07.2015 

Cf34910_212.JPG Planbilde A2445 A2445 N Jani Causevic 10.07.2015 
Cf34910_213.JPG Planbilde A2445 A2445 N Jani Causevic 10.07.2015 
Cf34910_214.JPG AU1500 (gulvlag) etter 

kraftig rensing 
AU 1500 S Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_215.JPG AU1500 (gulvlag) etter 
kraftig rensing 

AU 1500 V Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_216.JPG Mulig stolpehull, staurhull 
og mindre stolpehull NØ for 
AU1500 

AU 1500 S Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_217.JPG Mulig stolpehull NV for 
AU1500 

AU 1500 NØ Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_218.JPG To mulige stolpehull SV for 
AU1500 

AU 1500 S Solveig Lyby 10.07.2015 

Cf34910_219.JPG To mulige stolpehull SV for 
AU1500 

AU 1500 Ø Solveig Lyby 10.07.2015 
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Cf34910_220.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 

McGraw 
10.07.2015 

Cf34910_221.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_222.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_223.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_224.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_225.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_226.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_227.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_228.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_229.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_230.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_231.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_232.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_233.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_234.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_235.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_236.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_237.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_238.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_239.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_240.JPG Fotogrammetri, A290, nivå 2 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

10.07.2015 

Cf34910_241.JPG Planbilde mulig ildsted 
A1281 

A1281 N Solveig Lyby 11.07.2015 

Cf34910_242.JPG Oversiktsbilde AU2492 AU2492 Ø Solveig Lyby 11.07.2015 
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Cf34910_243.JPG Profilbilde, snitt gjennom 

A1103 og A463 
AS1784 V Jani Causevic 11.07.2015 

Cf34910_244.JPG Oversiktsbilde, ildsted etter 
å fjerning av skjørbrent 
stein, kraftig 
varmepåvirkning 

A1281 S Solveig Lyby 11.07.2015 

Cf34910_245.JPG Planfoto, formgravd deler 
av grøft AV1984 og lag 
(gulv?) AS2362  

AV1984/AS2362 Ø Solveig Lyby 11.07.2015 

Cf34910_246.JPG Planfoto, formgravd deler 
av grøft AV1984 med 
steiner og mulig stolpehull 

AV1984 Ø Solveig Lyby 11.07.2015 

Cf34910_247.JPG Nivå 3, oversiktsbilder, 
A290, A2425 og A2593 

  NV Jessica Leigh 
McGraw 

11.07.2015 

Cf34910_248.JPG Nivå 3, oversiktsbilder, 
A290, A2425 og A2593 

    Jessica Leigh 
McGraw 

11.07.2015 

Cf34910_249.JPG Nivå 3, oversiktsbilder, 
A290, A2425 og A2593 

    Jessica Leigh 
McGraw 

11.07.2015 

Cf34910_250.JPG Mulig stolpehull under 
AU2492 i vestre del 

  N Solveig Lyby 11.07.2015 

Cf34910_251.JPG Planbilde, A290, AU2713, 
lag i metallverksted 

AU2713   Jessica Leigh 
McGraw 

11.07.2015 

Cf34910_252.JPG Planbilde, A290, AU2713, 
lag i metallverksted 

AU2713   Jessica Leigh 
McGraw 

11.07.2015 

Cf34910_253.JPG Profilbilde, stolpehull A2648 SØ Jani Causevic 11.07.2015 
Cf34910_254.JPG Detaljfoto, mulig 

bryneemne (F2456) in situ  
    Jessica Leigh 

McGraw 
11.07.2015 

Cf34910_255.JPG Detaljfoto, mulig 
bryneemne (F2456) in situ  

    Jessica Leigh 
McGraw 

11.07.2015 

Cf34910_256.JPG Detaljfoto, mulig 
bryneemne (F2456) in situ  

    Jessica Leigh 
McGraw 

11.07.2015 

Cf34910_257.JPG Profilbilde, AS2745     Jani Causevic 11.07.2015 
Cf34910_258.JPG Snitt gjennom AU2492, 

forsenkning i gulvlag 
AU2492 S Solveig Lyby 11.07.2015 

Cf34910_259.JPG Snitt gjennom AU2492, 
forsenkning i gulvlag 

AU2492 S Solveig Lyby 11.07.2015 

Cf34910_260.JPG Snitt gjennom AU2492, 
forsenkning i gulvlag 

AU2492 S Solveig Lyby 11.07.2015 

Cf34910_261.JPG Profilbilde, AS412 AS412   Jani Causevic 11.07.2015 
Cf34910_262.JPG Profilbilde, AS2081 

(inntrukket takbærende ved 
AV1984) og staurhull 
AP2668 

  V Solveig Lyby 11.07.2015 

Cf34910_263.JPG Profilbilde, AS2081 
(inntrukket takbærende ved 
AV1984) og staurhull 
AP2668 

  N Solveig Lyby 11.07.2015 
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Cf34910_264.JPG Profilbilde, AS403 A403 Ø Jani Causevic 11.07.2015 
Cf34910_265.JPG Profilbilde, AS520 AS520 SØ Jani Causevic 11.07.2015 
Cf34910_266.JPG Profilbilde, stolpehull A3000 A3000 S Jani Causevic 11.07.2015 
Cf34910_267.JPG Parsell (?) i spylevannsgrøft    NV Jani Causevic 13.07.2015 
Cf34910_268.JPG Parsell (?) i spylevannsgrøft    NV Jani Causevic 13.07.2015 
Cf34910_269.JPG Parsell (?) i spylevannsgrøft    NV Jani Causevic 13.07.2015 
Cf34910_270.JPG Staurhull profil 3030 V Jani Causevic 13.07.2015 
Cf34910_271.JPG Planbilde, mulige stolper i 

A2492 (nordlige del i hus) 
  N Jani Causevic 13.07.2015 

Cf34910_272.JPG Profilbilde, avskrevet stolpe 
- rest av gulvlag (?) 

AU2492 N Jani Causevic 13.07.2015 

Cf34910_273.JPG Profilbilde avskrevet 
stolpehull -  rest av A1500 

1500 N Jani Causevic 13.07.2015 

Cf34910_274.JPG Planbilde, etter fjerning av 
AL2759 i esse A2593, lyst 
leirelag (A3031) i underkant 

AL3031 NNV Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_275.JPG Arbeidsbilde, Jani graver 
stolpehull 

    Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_276.JPG Planbilde, fjernet AL2759 i 
A2593, lyst leirelag 
(leirpakning A3031) i 
underkant 

AL3031 SSØ Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_277.JPG Planbilde,  A2492 A2492 SSV Jani Causevic 13.07.2015 
Cf34910_278.JPG Planbilde mulig 

doBrynhildur Baldursdottirel 
stolpehull 

3074 S Jani Causevic 13.07.2015 

Cf34910_279.JPG Planbilde mulig 
doBrynhildur Baldursdottirel 
stolpehull 

3062 SØ Jani Causevic 13.07.2015 

Cf34910_280.JPG Planbilde stolpehull 3083 V Jani Causevic 13.07.2015 
Cf34910_281.JPG Profilbilde stolpehull  3062 S Jani Causevic 13.07.2015 
Cf34910_282.JPG Profil, to nedskjæringer av 

stolpehull 
3074 S Jani Causevic 13.07.2015 

Cf34910_283.JPG Arbeidbilde Jessica, Unn og 
Zanette 

  NV Jani Causevic 13.07.2015 

Cf34910_284.JPG Arbeidbilde Jessica, Unn og 
Zanette 

  N Jani Causevic 13.07.2015 

Cf34910_285.JPG Arbeidbilde Jessica, Unn og 
Zanette 

  N Jani Causevic 13.07.2015 

Cf34910_286.JPG Planbilde, fjernet lys leirelag 
(A3031) i A2593 

  NNV Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_287.JPG Planbilde, fjernet lys leirelag 
(A3031) i A2593 

  N Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_288.JPG Planbilde, fjernet lys leirelag 
(A3031) i A2593 

  ØSØ Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_289.JPG Planbilde, fjernet lys leirelag 
(A3031) i A2593 

  NNØ Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 
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Cf34910_290.JPG Profilbilde, stolpehull 3083 V Jani Causevic 13.07.2015 
Cf34910_291.JPG Arbeidsbilde, Lars Erik og 

Zanette 
  Ø Jani Causevic 13.07.2015 

Cf34910_292.JPG Arbeidsbilde, Lars Erik, 
Jessica, Zanette og Unn 

  Ø Jani Causevic 13.07.2015 

Cf34910_293.JPG Fragmenter av støpeformer 
ved essa (3097) 

  S Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_294.JPG Planbilde, esse og utkast   N Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_295.JPG Planbilde, bunn av esse 
(t.h.) og utkast (t.v) 

  NNØ Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_296.JPG Planbilde, esse og utkast   NNØ Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_297.JPG Synlige utrensingsjikt i profil 
av AL2713  

  N Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_298.JPG Fotostang, esse og utkast 
(forgrunn) delvis utgravd 

  N Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_299.JPG Fotostang, esse og utkast 
(forgrunn) delvis utgravd 

  NV Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_300.JPG Fotostang, esse og utkast 
(forgrunn) delvis utgravd 

  N Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_301.JPG Profilbilde, 3C3110 3C3110 N Jani Causevic 13.07.2015 
Cf34910_302.JPG Profilbilde, 3C3110 3C3110 N Jani Causevic 13.07.2015 
Cf34910_303.JPG Profilbilde, AS2260 3C3110 V Jessica Leigh 

McGraw 
13.07.2015 

Cf34910_304.JPG Mikromorfprøve PX3158 i 
A290 

A290 N Jani Causevic 13.07.2015 

Cf34910_305.JPG Mikromorfprøve  PX3164 i 
A290 

A290 N Jani Causevic 13.07.2015 

Cf34910_306.JPG Profilbilde av 3097 3097 Ø Solveig Lyby 13.07.2015 
Cf34910_307.JPG Profilbilde av 3097 3097 Ø Solveig Lyby 13.07.2015 
Cf34910_308.JPG Profilbilde av 3097 3097 Ø Solveig Lyby 13.07.2015 
Cf34910_309.JPG Planbilde, to faser? To 

kullrand rundt A3097 
3097 S Jessica Leigh 

McGraw 
13.07.2015 

Cf34910_310.JPG Planbilde, to faser? To 
kullrand rundt A3097 

3097 Ovenfra Jessica Leigh 
McGraw 

13.07.2015 

Cf34910_311.JPG Nordlige sjaktkant, NØ-del, 
opprenset profil av 
parsell/veifar, med 
stolpehull A3269 i plan 

  N Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_312.JPG Nordlige sjaktkant, NØ-del, 
opprenset profil av 
parsell/veifar, med 
stolpehull A3269 i plan 

  N Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 
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Cf34910_313.JPG Nordlige sjaktkant, NØ-del, 

opprenset profil av 
parsell/veifar, med 
stolpehull A3269 i plan 

  N Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_314.JPG Sjaktkanten, NØ-del, 
opprenset profil 

    Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_315.JPG Sjaktkanten, NØ-del, 
opprenset profil 

    Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_316.JPG Sjaktkanten, NØ-del, 
opprenset profil 

    Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_317.JPG Sjaktkanten, NØ-del, 
opprenset profil 

    Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_318.JPG Sjaktkanten, NØ-del, 
opprenset profil 

    Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_319.JPG Sjaktkanten, NØ-del, 
opprenset profil 

    Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_320.JPG Sjaktkanten, NØ-del, 
opprenset profil 

    Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_321.JPG Sjaktkanten, NØ-del, 
opprenset profil 

    Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_322.JPG Sjaktkanten, NØ-del, 
opprenset profil 

    Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_323.JPG Sjaktkanten, NØ-del, 
opprenset profil 

    Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_324.JPG Sjaktkanten, NØ-del, 
opprenset profil 

    Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_325.JPG Sjaktkanten, NØ-del, 
opprenset profil 

    Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_326.JPG Sjaktkanten, NØ-del, 
opprenset profil 

    Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_327.JPG Sjaktkanten, NØ-del, 
opprenset profil 

    Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_328.JPG Arbeidsbilde, Jessica graver 
bunn av metallverksted 

A290 N Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_329.JPG Arbeidsbilde, Jessica graver 
bunn av metallverksted 

A290 N Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_330.JPG Arbeidsbilde, Jessica graver 
bunn av metallverksted 

A290 N Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_331.JPG Arbeidsbilde, Jessica graver 
bunn av metallverksted 

A290 N Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_332.JPG Planbilde, nær bunn av 
A290, leirelag A3122 og 
sandlag A3200 

A290 Ovenfra Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_333.JPG Planbilde, nær bunn av 
A290, leirelag A3122 og 
sandlag A3201 

A290 Ovenfra Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 
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Cf34910_334.JPG Planbilde, nær bunn av 

A290, leirelag A3122 og 
sandlag A3202 

A290 Ovenfra Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_335.JPG Planbilde, nær bunn av 
A290, leirelag A3122 og 
sandlag A3203 

A290 Ovenfra Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_336.JPG Planbilde, nær bunn av 
A290, leirelag A3122 og 
sandlag A3204 

A290 Ovenfra Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_337.JPG Planbilde, nær bunn av 
A290, leirelag A3122 og 
sandlag A3205 

A290 Ovenfra Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_338.JPG Profilbilde, AS3269, 
stolpehull i underkant av 
parsell/veifar 

  N Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_339.JPG Profilbilde, AS3269, 
stolpehull i underkant av 
parsell/veifar 

  N Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_340.JPG Arbeidsbilde, PX3279 i profil 
med kant av essa A3097 

A290 N Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_341.JPG Arbeidsbilde, PX3279 i profil 
med kant av essa A3097 

A290 N Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_342.JPG Fotogrammetri, smie nivå 3 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_343.JPG Fotogrammetri, smie nivå 3 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_344.JPG Fotogrammetri, smie nivå 3 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_345.JPG Fotogrammetri, smie nivå 3 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_346.JPG Fotogrammetri, smie nivå 3 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_347.JPG Fotogrammetri, smie nivå 3 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_348.JPG Fotogrammetri, smie nivå 3 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_349.JPG Fotogrammetri, smie nivå 3 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_350.JPG Fotogrammetri, smie nivå 3 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_351.JPG Fotogrammetri, smie nivå 3 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_352.JPG Fotogrammetri, smie nivå 3 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_353.JPG Fotogrammetri, smie nivå 3 A290   Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 
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Cf34910_354.JPG Fotogrammetri, smie nivå 3 A290   Jessica Leigh 

McGraw 
14.07.2015 

Cf34910_355.JPG Detaljbilde, never i essa  A290 N Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_356.JPG Detaljbilde, del av barre av 
kobberlegering in situ 

A290 NØ Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_357.JPG Detaljbilde, del av barre av 
kobberlegering in situ, esse 
skåret av moderne 
trappefundament 

A290 NØ Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_358.JPG Arbeidsbilde, 
mikromorfologiprøve 
PX3280 i profil, 
prøvetakning 

  N Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_359.JPG Arbeidsbilde, 
mikromorfologiprøve 
PX3281 i profil, 
prøvetakning 

  N Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_360.JPG Arbeidsbilde, 
mikromorfologiprøve 
PX3281 i profil, 
prøvetakning 

  N Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_361.JPG Arbeidsbilde, Jessica og 
Zanette undersøker stående 
plank i brønn under smia 

  ØNØ Jani Causevic 14.07.2015 

Cf34910_362.JPG Arbeidsbilde, Jessica og 
Zanette undersøker stående 
plank i brønn under smia 

  ØNØ Jani Causevic 14.07.2015 

Cf34910_363.JPG Bunn av snitt, smie/brønn, 
sandlag A3200 

  N Jani Causevic 14.07.2015 

Cf34910_364.JPG Bunn av snitt, smie/brønn, 
sandlag A3200 

  Ø Jani Causevic 14.07.2015 

Cf34910_365.JPG Bunn av snitt, smie/brønn, 
sandlag A3200 

  N Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_366.JPG Bunn av snitt, smie/brønn, 
sandlag A3200 

  Ø Zanette T. 
Glørstad 

14.07.2015 

Cf34910_367.JPG Planbilde, stolpehull AS3302   N Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_368.JPG Oversiktsbilde, felt avsluttet   V Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_369.JPG Oversiktsbilde, fra felt mot 
Kaupangkilen 

  ØNØ Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_370.JPG Oversiktsbilde, felt avsluttet   V Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_371.JPG Oversiktsbilde, felt avsluttet   Ø Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 
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Cf34910_372.JPG Oversiktsbilde, felt avsluttet     Jessica Leigh 

McGraw 
14.07.2015 

Cf34910_373.JPG Oversiktsbilde, felt avsluttet   Ø Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_374.JPG Profilbilde, NØ-del av 
sjaktkant med bedre 
lysforhold 

  N Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_375.JPG Profilbilde, NØ-del av 
sjaktkant med bedre 
lysforhold 

  N Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_376.JPG Profilbilde, NØ-del av 
sjaktkant med bedre 
lysforhold 

  N Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 

Cf34910_377.JPG Profilbilde, NØ-del av 
sjaktkant med bedre 
lysforhold 

  N Jessica Leigh 
McGraw 

14.07.2015 
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