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SAMMENDRAG 
I perioden 12-16 september 2011 utførte Kulturhistorisk museum en sikringsundersøkelse 

av et funnsted id140313, som omfattet et sverdhjalt og bryne beliggende i hagen til 

Leirdalen 13, i Kristiansand kommune. Gjenstandene var blitt funnet i en grøft, anlagt i 

forbindelse med drenering av vann fra/rundt bolighusets kjeller til ny kum i hagen.  

 

Sverdhjaltet hadde et friskt bruddsted som antydet at klingen fortsatt kunne ligge igjen på 

funnstedet, og i samband med bryne indikerte gjenstandene at de kunne stamme fra et 

gravminne eller depot. I så tilfelle var det sannsynlig at grøftegravingen hadde både 

omrotet, eksponert og mulig fjernet deler av minnet. Undersøkelsens formål var derfor å 

fastslå gjenstandenes sannsynlige kontekst og dokumentere denne, samt sikre eventuelle, 

gjenværende gjenstander eller deler av sådanne.  

 

Funnstedet ble flateavdekket med minigraver og for hånd, og det ble blottlagt enden av en 

moderne dreneringsgrøft som skar store deler av en rektangulær nedgravning. 

Dreneringsgrøften hadde skåret vekk en langside, en kortside og hele midtpartiet av 

nedgravningen slik at omtrent 30-40 % gjenstod. Undersøkelsen fastslo at nedgravningen 

var et gravminne som trolig har omfattet en inhumasjonsgrav. Det ble ikke funnet bein i 

graven, men derimot flere metallgjenstander slik som øsekar av bronse, seletøy til hest, 

gryte, stekepanne, sigd, flere pilspisser, øks, samt sverdbladet tilhørende det tidligere 

påviste sverdhjaltet m.m. Flere av gjenstandene kan dateres på bakgrunn av deres 

typologiske trekk til 800-1000 e.Kr. som tilsvarer vikingtid, men øksen fester dateringen 

nærmere til 850-950 e.Kr. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK 
SIKRINGSUTGRAVNING 

 

LEIRDALEN 13, MOSBY, 28/502, 
KRISTIANSAND KOMMUNE, VEST-AGDER 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med graving av en dreneringsgrøft i hagen til Leirdalen 13, (Ytre Mosby 

28/502), i Kristiansand kommune ble det funnet ett sverdhjalt og bryne i 2010. 

Grunneierne ved Berit Hodne rapporterte funnet til fylkeskonservatoren i Vest-Agder 9. 

desember samme år. Representanter fra fylkeskommune hentet gjenstandene og befarte 

funnstedet som da var gjenfylt. Fylkeskommunen rapporterte funnet videre til 

Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum (KHM) i e-mail datert 9. desember 2010, 

samt videresendte funnene til KHM for konservering. 

 

Sverdhjaltet hadde et friskt bruddsted som antydet at klingen fortsatt kunne ligge igjen på 

funnstedet id140313, og i samband med bryne indikerte gjenstandene at de kunne stamme 

fra et gravminne eller depot. Konteksten samt tilstanden til eventuelle gjenværende 

gjenstander, eller deler av sådanne, ble vurdert som usikker med bakgrunn i 

grøftegravingen. Kulturhistorisk museum gjennomførte derfor en sikringsundersøkelse av 

funnstedet i perioden 12.-16. september 2011, som var finansiert av Riksantikvaren. 

Undersøkelsens formål var å fastslå gjenstandenes sannsynlige kontekst og dokumentere 

denne, samt sikre eventuelt gjenværende gjenstander eller deler av sådanne.  

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Stilling Navn Tidsrom 

Prosjektleder Zanette Tsigaridas Glørstad  

Feltleder Kathryn Etta Sæther 12.09-16.09.2011 

Assistent Jessica Leigh McGraw 12.09-16.09.2011 

Konservator Brynjar Sandvoll 15.09-16.09.2011 

Konservator Line Christin Petzold 15.09-16.09.2011 

Maskinfører Glenn Robert Dahl 13.09.2011 

Tabell 1: Oversikt over deltagere i utgravningen av Leirdalen 13. 

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Det var flere besøkende under undersøkelsen i Leirdalen 13. Naboer, venner og bekjente 

av familien til grunneierne besøkte utgravningen ved flere anledninger. I tillegg ble feltet 

besøkt av flere representanter fra fylkeskommunen. Formidling angående funn og 

kontekst ble gitt fortløpende etter hvert som besøkende ankom. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 20/01.2012, M. Samdal). 
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Figur 2: Flyfoto med avdekket området markert med rødt (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 

10/01.2012,M. Samdal). 
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Funnstedet id140313 lå i hagen til Leirdalen 13 som er en del av et større boligfelt, 

beliggende på en morenerygg som overser et dalføre og elven Otra. Høydene i området er 

hovedsakelig dekket av skog, men ned mot dalen og dalbunnen består området av flere 

boligfelt og oppdyrket mark. 

 

 
Figur 3: Grav i forgrunnen med utsikt utover brinken mot øst i bakgrunnen (foto Cf34438_65, fotograf K. 

Sæther). 

 

Kristiansand er en kommune rik på kulturminner med i alt 792 registrerte lokaliteter i 

kulturminnedatabasen «Askeladden». Tretten av lokalitetene er registrert på Mosby, og 

disse omfatter både faste og løse fornminner som strekker seg fra steinalderen til slutten 

av jernalderen.  

 
Idnr Gård Gnr Lokalitetstype Funn Periode 

102156 Mosby øvre 27 Bosetning – 
aktivitetsområde 

Keramikk Jernalder 

106555 Mosby øvre 27 Bosetning – 
aktivitetsområde 

2 flintskrapere Steinalder 

106819 Mosby øvre 27 Bosetning – 
aktivitetsområde 

Bryne Vikingtid 

106654 Mosby øvre 27 Bosetning – 
aktivitetsområde 

Flintskrapere og Nøstvetstøks i 
diabas 

Steinalder 

76283 Mosby øvre 27 Bosetning – 
aktivitetsområde 

Flintbiter Steinalder 

106821 Mosby øvre 27 Bosetning – 
aktivitetsområde 

Nøstvetsøks i diabas Steinalder 

31239 Mosby øvre 27 Løsfunn Flintavslag Steinalder 

4103 Mosby øvre 27 Gravminne 1 rundhaug (eneste bevarte av 
flere) 

Trolig 
jernalder 

105111 Mosby øvre 27 Veianlegg  Usikkert 

61365 Mosby ytre 201 Kullfremstilling Kullgrop Usikkert 
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Idnr Gård Gnr Lokalitetstype Funn Periode 

13468 Mosby ytre 28 Funnsted Øks av jern C25774, tveegget 
sverd C26090 

Vikingtid 

76284 Mosby 28 Bosetning - 
aktivitetsområde 

Flintbiter Steinalder 

52917 Mosby 28 Løsfunn Skafthullsøks av bergart C27461 Senneolittisk/
eldre 

bronsealder 

13561 Haus 29 Gravminne Rundrøys Jernalder 
Tabell 1: Oversikt over fornminne funn på Mosby. 
 

 
Figur 4: Kart over fornminnefunn gjort innenfor en radius av ca. 410 m fra Leirdalen 13. Gravminner er 

uthevet med rød bokstaver (kartutsnitt hentet fra fornminnedatabasen Askeladden). 

 

Blant funnene på Mosby er det to som kan dateres til vikingtid: et bryne Id106819, og 

Id13468 som omfatter et sverd C26090 og en øks C25774. Dessverre er det ingen 

funnopplysninger knyttet til brynet foruten at det er funnet på Mosby øvre. I tilfelle 

sverdet og øksen ble de begge funnet i 1933 under utbygging av et bolighus beliggende 

omtrent 360 m i luftlinje, sørøst for Leirdalen 13. Gjenstandene ble påtruffet ca. 1 m 

under markoverflaten på en vid slette som grenset til Otras vestlige bredd. Med bakgrunn 

i gjenstandene og deres beliggenhet er det sannsynlig at disse har vært en del av et 

gravminne.  

 

En rundhaug id4103 på Ytre Mosby, beliggende på en sørlig brink med utsikt over hele 

dalen er registrert omtrent 290 m i luftlinje østsørøst for Leirdalen 13. Haugen står i dag 

alene, men har trolig vært del av ett større, to-delt gravfelt i området som bestod av tre og 

seks gravhauger. Gravfeltene er nevnt av N. Nicolaysen i Norske fornlevninger, ”paa 

Mosby flere samlinger hauger” (1866:267). Gravhaugene er også nevnt av Hans 

Engelhart på 1800-tallet – ”et sted lå trende og ligesaa mange ere udgravede” og et annet 

sted lå ”i en række en stor rund gravhøj, en langaktig, fire runde” (Stylegar 2006:170). 

Det foreligger ingen funn fra disse gravene. Det er i tillegg registrert en rundrøys Id13561 

på motsatt side av elva til funnsted id140313. 
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
I 2010 ble det i forbindelse med innsig av vann i kjelleren til et bolighus i Leirdalen 13 

gravd en dreneringsgrøft fra sørenden av huset til sørsiden av hagen. I grøftens siste 3 m i 

sørøst falt det ut ett sverdhjalt, samt bryne ut av vestlig sjaktkant. Gjenstandene ble 

innlevert av grunneier til fylkeskommunen og deretter videresendt til KHM for 

konservering og nærmere vurdering.  

 

Hjaltet var sterkt korrodert, men gjenkjennelig som del av et sverd, som forbeholdent ble 

datert til vikingtid. Gjenstanden hadde et friskt bruddsted som antydet at klingen fortsatt 

kunne ligge igjen på funnstedet id140313. I tillegg indikerte funnkombinasjonen sverd og 

bryne at funnstedet kunne omfatte en grav eller mulig depot. Konteksten, samt tilstanden 

til eventuelle gjenværende gjenstander, eller deler av sådanne, ble vurdert som usikker 

med bakgrunn i deres utilsiktede fremskaffelse ved grøftegravingen. KHM besluttet 

derfor med støtte fra Riksantikvaren, og tillatelse fra grunneier å utføre en 

sikringsundersøkelse av funnstedet. Undersøkelsens formål var da å sikre og 

dokumentere eventuell gjenværende arkeologisk informasjon og materiale. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON  
Undersøkelsen av funnsted id140313 ble utført hovedsakelig for hånd, men en minigraver 

med flatt skjær hjalp med å fjerne gress og torv ned til undergrunnen som ved en 

maskinell flateavdekking (Løken et. al 1996). Maskinen fjernet også gradvis, deler av 

fyllet i dreneringsgrøften. Samtidig med maskinbruken ble spade, krafse og graveskje 

brukt til å fjerne moderne forstyrrelser, matjord og gress fra undersøkelsesområdet. 

 

 
Figur 5: Avdekking av funnsted med maskin og håndkraft (foto Cf34438_9, fotograf K. Sæther). 
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Da fyllet i dreneringsgrøften var fjernet etterlot dette to ujevne og skrånende profiler som 

skar tvers gjennom en rektangulær nedgravning.  

 

 
Figur 6: Oversikt over nedgravning til grav etter avdekking og fjerning av fyllmasse fra moderne 

dreneringsgrøft. Sett mot SØ (foto Cf34438_24, fotograf K. Sæther). 

 

Det gjenstående fyllet i nedgravningen ble formgravd i mekaniske lag med graveskje for 

lettere å kunne oppdage eventuelle lagskiller og/eller funn. Tykkelsen på lagene var først 

15 cm, men ble redusert til 10 cm og deretter 5 cm, etter hvert som vi nærmet oss bunnen 

av strukturen. Dette var for å kunne beholde oversikten over plassering og konteksten til 

de etter hvert mange metallfunnene som ble funnet i nedgravningen. Det skal imidlertid 

bemerkes at lagene som fremstilt i tabellen kunne ikke følges slavisk gjennom hele 

nedgravningen. Dette var fordi strukturen hadde ulik dybde i nordvest og sørøst, samt 

gravens bunn ble delvis tatt ut sammen med metallfunnene i preparat. Lagene og deres 

tykkelse fra topp til bunn var som følger; 

 
Lag Dybde 

1  15 cm 

2 15 cm 

3 10 cm 

4 5 cm 

5  5 cm 
Tabell 2: Oversikt over dybden på de mekaniske lagene gravd i nedgravningen. 

 

Undersøkelsen av graven ble fortløpende dokumentert med håndtegninger i skala 1:20, 

samt foto. Det det brukt digitalt speilløst systemkamera til fotodokumentasjon, og bildene 

er lagt inn i KHMs fotodatabase under Cf34438. Makroprøver ble innsamlet fra ulike 

dybder under utgravning, samt innsamlet fra enkelte preparat. Det ble tatt ut fem preparat 

(F4/F9, F5, F6, F7 og F12) som omfattet ulike metallfunn. Disse ble røntgenfotografert 

og deretter gravd ut på konserveringslaboratoriet til KHM. Et utvalg av metallfunnene er 
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konservert, og de øvrige er stabilisert til magasinering. Funn og prøver fra utgravningene 

er katalogisert under C58032. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Første dag av utgravningen, mandag 12.09.2011, blir hovedsakelig brukt til å finne fram 

utstyr og kjøre fra Oslo til Leirdalen 13 i Kristiansand. Feltleder Kathryn E. Sæther og 

feltassistent Jessica Leigh McGraw møter grunneier Berit Hodne til introduksjon og 

befaring av funnstedet som da også blir fotodokumentert. Minigraver tilkommer 

undersøkelsen dagen etter, og første del av morgenen blir brukt til å fjerne gressplen og 

torv fra funnstedet, og stable dette til siden for utgravningsområdet. 

 

Undergrunnen blir blottlagt, og sørlig ende av dreneringsgrøften blir fremrenset. Det blir 

da raskt tydelig at denne har skåret store deler av en rektangulær nedgravning. Deretter 

blir fyllet i dreneringsgrøften gradvis fjernet med maskin og spader, og lagt til siden for 

tørrsålding. Når grøften var tømt omtrent kl. to på tirsdagen blir maskinen sendt hjem. 

Det gjenstår da to profiler som skjærer nedgravningen mot sør og vest. Resten av dagen 

blir brukt til å rense og dokumentere profilene/skadeomfanget med foto og håndtegning.  

 

Nedgravningen blir påbegynt undersøkt i mekaniske lag onsdag 14.09. Det blir da 

påtruffet fåtall keramikkskår i øvre del av nedgravning, samt enkelte metallfragment i 

profilet sett mot vest.  Nedgravningen blir fortløpende dokumentert etter hvert som fyllet 

blir fjernet. Innen utgangen av dagen er mye av nedgravningens gjenstående fyll blitt 

gjennomgått. 

 

Undersøkelsen fortsetter torsdag 15.09, men etter et par timer blir det tydelig at bunnen 

av nedgravningen omfatter svært mange metallfunn, hvor deres tilstand og omfang krever 

mer tid og forsiktighet enn det som er tilgjengelig av tid på prosjektet.  I samråd med 

prosjektleder blir det etterspurt assistanse fra konserveringsavdeling på KHM til uttak og 

frakt av gjenstandene i preparat. Konservatorer Brynjar Sandvoll og Line Christin Petzold 

ankommer utgravningen omtrent kl tre, og kvelden blir brukt til å preparere, og ta ut 

gjenstandene fra graven.   

 

Fredag 16.09 var siste dag i felt. Dagen ble brukt til å gjenfylle utgravningshullet for 

hånd. Gjenstående preparater og utstyr ble deretter pakket og fraktet med bil til Oslo.  

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 
I tråd med formålet til sikringsundersøkelsen ble det kun avdekket direkte over funnstedet 

id140313. Det vil si at området som ble avdekket var svært begrenset. Det er derfor 

usikkert om gravminnet omfatter flere elementer enn kun nedgravning eller om den er del 

av et større fornminneområde. Undersøkelsen fastslo at mye av gravens fyll og 

avgrensning var blitt fjernet under grøftegravingen, og det ble funnet flere metallfragment 

i grøftens fyll. Det er derfor knyttet en del usikkerhet til gravens opprinnelige innhold, 

oppbygning og form.  
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Funnstedet id140313 lå under gressplen i sørlig ende av hagen til Leirdalen 13, i flatt 

terreng, men inntil en brink med vidt utsyn over det omkringliggende landskapet. 

Grunneier ved Berit Hodne pekte ut hvor gjenstandene ble funnet, og det ble avdekket et 

rektangulært areal, 320 x 260 cm, orientert sørøst-nordvest. Tykkelsen på 

gressplenen/torven var omtrent 35 cm, og undergrunnen under bestod av gulbrun/brunrød 

sand iblandet litt grus.  Et lite flintavslag F3 ble funnet i torven under avdekking. 

 

 
Figur 7: Oversikt over undersøkelsesområdet før avdekking sett mot øst (foto Cf34438_1, fotograf K. 

Sæther). 

 

Avdekkingen blottla enden av en ujevn, moderne dreneringsgrøft som skar store deler av 

en rektangulær nedgravning, orientert nordvest-sørøst. Fyllet i begge fyllskifter skilte seg 

tydelig ut fra undergrunnen. Grøften var fylt med gråhvit/grågul flekket sand, flekket med 

mørker gråbrun sand, og nedgravningen bestod av grårød/brungrå sand, iblandet litt grus 

og humus. Deler av avgrensning i vest og sør var litt mer humusblandet og mørkere i 

fargen. Dreneringsgrøften hadde skåret vekk midten av nedgravningen, samt nordvestlig 

kortside og det meste av østlig langside. Nedgravningens gjenstående 

sidekanter/avgrensning bestod av avrundete hjørner og en litt konveks kortside i sørøst, 

og en tilnærmet rett langside i vest. Strukturens største bredde og lengde var; 124 x 210 

cm.  

 

Grøften ble formgravd og fyllet gradvis fjernet, samt delvis tørrsåldet. Det ble funnet 

enkelte fragment av jern i fyllet, F1 og F2, med ukjent alder og formål. Da grøften var 

nærmest tømt gjenstod to, ujevne, og skrånende profiler i nedgravningen, hvorav en som 

dekket omtrent halvparten av sørøstlig kortside, orientert østnordøst-vestsørvest, og en i 

store deler av vestlig langside, orientert nordvest-sørøst. 
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Figur 8: Plantegning av avdekket område og nedgravning/gravminne etter at fyllet i moderne 

dreneringsgrøft i all hovedsak er fjernet. 

 

Nedgravningens avgrensning var godt synlige i begge profil. Fyllet fremstod som relativt 

homogent gjennom hele, med enkelte unntak. I vestlig profil, mot bunn av nedgravning i 

nordvest, var et større område rast ut og fyllet bestod her av rustfarget, oransjebrun sand. 

I overgangen mellom profilene mot bunn var det to begrensede partier med 

jernfragmenter og rustfarget sand, og mot bunn av sørlig profil var det et parti med 

mørke, gråbrune ”flak” som nærmere undersøkelse viste seg å være rester av trevirke. 

 

  
Figur 9 og 10: Foto og tegning av gjenstående sørlig profil i nedgravning etter at fyllet i dreneringsgrøften 

er fjernet (foto Cf34438_32, fotograf K. Sæther). 
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Figur 11: Foto av gjenstående vestlig profil i nedgravning etter at fyllet i dreneringsgrøften er fjernet (foto 

Cf34438_29, fotograf K. Sæther). 

 

 
Figur 12: Tegning av gjenstående vestlig profil i nedgravning etter at fyllet i dreneringsgrøften er fjernet. 

 

Som tidligere nevnt ble nedgravningen formgravd i mekaniske lag, og det ble da funnet to 

keramikkskår i lag 1 (0-15 cm dypt) og 5 (50 cm dypt), samt enkelte små fragment av 

bein i lag 2 og 3 (15-30 cm dypt). Med bakgrunn i funnenes stratigrafi og begrensede 

antall/mengde anses disse som tilfeldig tilkommet når graven ble fylt igjen. 

Undersøkelsen fastslo at nedgravningens langsider, sannsynlig hadde skrånet gradvis 

innover tilnærmet lik en trakt. Dette var blant annet indikert av bredden i bunnen av 

nedgravningen som var drøye 90 cm, og da merkbart smalere enn bredden i toppen som 

var 124 cm. (Målene er tatt i sørøstlig kortende som var det eneste området hvor deler av 

de opprinnelige langsidene var bevart). Kortsidene var derimot relativt loddrette. 

Nedgravningens bunn var hovedsakelig flat, foruten i sørøst hvor nedgravningens bunn lå 

10 cm høyere opp enn i nordvest, og dannet nærmest en plattform som var omtrent 40 cm 

bred. Dybden i nordvest var 60 cm, og 50 cm i sørøst. 
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Fyllet var homogent og likt det påtruffet i plan, men ble mørkere og mer rødoransje og 

kornete etter lag 3 (40 cm dypt). Det ble raskt tydelig at endringen i fyllets 

sammensetning og farge skyldtes tilstedeværelsen av flere korroderte gjenstander av jern. 

 

 
Figur 13: Nedgravning etter lag 3 er fjernet (foto Cf34438_36, fotograf K. Sæther). 

 

Det første metallfunnet, F4, ble påtruffet inntil vestlig sidekant ca. 43-45 cm dypt. Funnet 

fremstod som avlangt og sterkt korrodert, og ble tatt ut i et stort preparat betegnet som 

F4/F9. Utgravning av preparatet påviste et sverdblad som hører sammen med hjaltet 

funnet under grøftegravningen. Sverdet (C58032/2) har ligget på høykant, litt skrått med 

hjaltet liggende litt lavere, og bladet flatt inntil kanten av graven. 

 

  
Figur 14 og 15: De ulike preparatene/funnene og deres beliggenhet i gravminnet (foto Cf34438_54, 

fotograf K. Sæther). 
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Under sverdet, i bunn av nedgravningen, ble det påtruffet en stekepanne (C58032/4) som 

ble tatt ut i preparat F4/F9. Stekepannen består av langt skaft og flat, avrundet plate. Den 

lå flatt mot nedgravningens bunn, med baksiden opp, inntil gravens sidekant. Mellom 

sverdet i nedgravningens sidekant og stekepannen i bunn var det spor etter ytterligere 

metallgjenstander som lå inntil gravens sidekant. Disse ble også innsamlet i preparat 

F4/F9 og fremrenset på museet. Gjenstandene omfattet en øks (C58032/3) med deler av 

skaftet bevart i skafthullet, og en mulig svivel med form som minner om en klype 

(C58032/18). Øksen har i likhet med sverdet vært stilt på høykant i graven, med økseblad 

flatt inntil gravens sidekant og skaftet skrånende nedover mot bunn. Svivelen lå omtrent 

10 cm nordvest for øksen. Mellom svivelens klyper er det bevart mineralisert lær som 

indikerer at den har vært festet til en større/mer omfattende gjenstand. 

 

Mot bunn av nedgravningen var det flere områder som utpekte seg i forhold til stor 

innblanding av korrosjon. Omtrent 6 cm øst for nordvestlig del av stekepannen lå et 

rustfarget område som var delvis skåret mot øst av dreneringsgrøften. I bruddkanten var 

det flere synlige metallbiter. Området ble tatt inn som preparat F12. Fremrensning 

avdekket en samling av jernpiler (C58032/6), en sigd (C58032/7), et rektangulært beslag 

(C58032/17) og en ukjent gjenstand av jern med innlagt sølvtråd (C58032/17). Sørøst for 

F12 ble det avdekket fragmenterte metallgjenstander F8 (C58032/20), F10 (kassert) og 

F11 (C58032/19). 

 

Det ble også innsamlet flere preparat (F5-F7) i sørøstlig ende av gravminnet hvor 

nedgravningens bunn nærmest dannet en plattform. I sørvestlige hjørne, drøye 40 cm 

dypt ble det påtruffet et område med mye korrodert metall med oval form ca. 42x50 cm. 

Området ble tatt ut som preparat F5, og senere påvist å omfatte en kollapset jernkjele 

(C58032/5).  

 

  
Figur 16 og 17: Foto til venstre viser F5 jernkjele, og foto til høyre viser F6 område med nagler fra seletøy 

(foto henholdsvis Cf34438_42 og C34438_77, fotograf K. Sæther). 

 

Under kjelen ble funnet et hestebissel (C58032/8) av jern. I tillegg fremkom flere små 

jernnagler (C58032/14) i østlig del av preparatet, samt et «rosettformet» beslag 

(C58032/10). Liknende jernnagler ble avdekket i hele området mellom F5 og F7 som 

hovedsakelig ble innsamlet i preparat F6. I samme preparat er det også fremrenset 

rektangulære og «rosettformede» beslag (C58032/10-12), i tillegg til tre kramper med 
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bevegelige ringer (C58032/9). Flere av de små jernnaglene omfatter korroderte rester 

etter mineralisert lær som indikerer at disse har vært festet til lærremmer. To av krampene 

er dekket av mineralisert tre som indikerer at disse har vært festet til en gjenstand av tre, 

kanskje en mankestol. Naglene, beslagene samt bisselet er fra et seletøy til hest og er 

katalogisert under C58032/8-15. Funndistribusjonen tyder på at seletøyet har dekket store 

deler av graven mellom jernkjelen, og øsekaret som ble funnet i preparat F7. 

 

Like nord for F6, inntil nedgravningens østlige sidekant, og dreneringsgrøftens sørøstlige 

ende ble det avdekket et mørkere parti som omfattet flak av never/bark som også hadde 

vært synlig i profil. Under fremresningen av barken/neveren ble det avdekket en tilspisset 

pinne (C58032/29), samt et avlangt, flatbanket skaft av bronse som indikerte 

tilstedeværelsen av en større gjenstand under trevirke. Området ble tatt inn som preparat 

F7. 

 

 
Figur 18: In situ skaft av bronse, samt tilspisset pinne før uttak av preparat i gravminnet (foto Cf34438_46, 

fotograf K. Sæther). 

 

 
Figur 19: F7 og F6 (foto Cf34438_48, fotograf K. Sæther). 
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Utgravningen av preparat F7 avdekket et øsekar av bronse (C58032/1), samt 

deler/fragment av en perforert plate som har dekket halve øsekarets skål. Flakene/lagene 

med bark/never påtruffet i felt dekket karets skål nærmest som et lokk (C58032/27). Det 

ble også avdekket lag/flak av never/bark under øsekarets skål (C58032/28).  

 

6.1 FUNNMATERIALE 
Som det fremgår av gjennomgangen av utgravningsresultatene ble det påvist mange funn 

i gravminnet på Mosby. Det ble tatt ut fem preparat betegnet som F4/F9, F5, F6, F7 og 

F12. Utgravningen av preparatene påviste i alle tilfellene tilstedeværelsen av mer enn en 

gjenstand pr. preparat. Det er derfor flere gjenstander enn det er funnummer. Enkelte 

funn ble i tillegg innsamlet utenfor preparat. Til tross for den store funnmengden er det 

høyst sannsynlig at graven opprinnelig har omfattet flere gjenstander enn det som ble 

funnet. Dette var indikert av tilstedeværelsen av metallfragmenter/biter/deler i 

dreneringsgrøftens fyll og avgrensning. Enkelte av disse fragmentene var svært små og 

tilstanden meget dårlig. De kunne ikke funksjonsbestemmes eller meningsfylt 

konserveres, og ble kassert i etterarbeidet. 

 

Det ble også påtruffet flere biter av mineralisert trevirke og mineralisert tekstil som 

indikerer at gravminnet også har omfattet organiske gjenstander. Bevaringstilstanden til 

disse har vært til dels dårlig, og omfatter hovedsakelig korroderte avtrykk/spor på flere av 

metallgjenstandene. Det er sannsynlig at omfanget har vært mye større enn det som er 

påvist.  

 
Fnr. C-nr. Gjenstand Kontekst 

1 58032/ Flint Løsfunn i matjord 

2 58032/14 Metallfragmenter I dreneringsgrøft fyll 

3 Kassert Metallfragmenter I dreneringsgrøft fyll 

4 58032/2 Sverd i to deler Inntil gravens vestlige avgrensning 

4/9 58032/3 Jernøks Inntil gravens vestlige avgrensning 

5 58032/5 Kollapset jerngryte Inntil gravens sørvestlige avgrensning i bunn. 

5 (6) 58032/8 Bissel (2) Under jerngryte (F5). 

6 
58032/9-

15 
Jernnagler + 

beslag/seletøy Inntil gravens sørøstlige avgrensning i bunn. 

7 58032/1 Øsekar i bronse Inntil gravens østlige avgrensning i bunn. 

8 58032/13 Brukket beslag Inntil sørlig avgrensning dreneringsgrøft i bunn. 

9 58032/4 Stekepanne av jern Inntil gravens vestlige avgrensning i bunn. 

10 

Kassert Ukjent 
metallgjenstand 

Mellom nordlig avgrensning av F5 og sørlig avgrensning F12 i 
bunn av nedgravning. Liten og sterkt fragmentert. Ble ikke 

prioritert til konservering. 

11 

58032/18 Ukjent 
metallgjenstand 

Stift? Festet til noe 
organinsk? 

Mellom nordlig avgrensning av F5 og sørlig avgrensning F12 i 
bunn av nedgravning. 

12 58032/6 Samling jernpiler Ca. 6 cm øst for F9 i bunn av nedgravning. 

12 58032/7 Sigd av jern Lengst mot øst i preparat som piler. 

12 58032/15 Jern frgm. m/ sølv Inntil F12. Falt ut av grøftens profil. 

4/9 58032/17 Beslag av jern Funnet i prep. Med øks og sverdklinge, ca. 10 cm NV for øks 

12 58032/16 Rektangulært beslag? Funnet ved pilene mot S. 

- 58032/24 Bryne Funnet under grøftegraving sammen med sverdhjalt (C58032/2) 
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Fnr. C-nr. Gjenstand Kontekst 

- 58032/23 Keramikkskår Lag 1, 0-15 cm 

- 58032/23 Keramikkskår Lag 5, 45-50 cm 

- 58032/26 Brent bein Lag 2, 15-30 cm 

- 58032/26 Brent bein Lag 3, 30-40 cm 

- 58032/26 Brent bein Lag 5, 45-50 cm 
Tabell 3: Funnliste fra undersøkelsen. 

 

C58032/1 er et øsekar/sil av bronse bestående av skaft, skål og deler av «silplate». Skålen 

er delvis fragmentert, men store deler er blitt satt sammen. Skålen er sirkulær, er 14 cm i 

diameter, og har flatbanket, utbrettet rand. Under randen er skålen dekorert med en tynn, 

utbanket vulst/bånd. Halvparten av skålen har vært dekket av perforert plate eller sil som 

har vært festet til skålens rand og et flatt bånd av bronse som har ligget tvers over åpning. 

Skaftet er rett, flatbanket med lett oppbøyde sidekanter, 20,5 cm langt og 3,5 cm bredt. 

Skaftets ende omfatter en utvidet, sirkulær avslutning.  

 

  
Figur 20 og 22: Øsekar C58032/1 med tilhørende «silplate» (Cf33949_864/865, fotograf L.C Petzold). 

 

Det er kjent ca. 30 liknende øsekar i Skandinavia, Irland, Skottland, Orknøyene og 

England (Stenvik 2001:31), men ingen av disse eksemplene har «silplate» slik som karet 

funnet på Ytre Mosby. Øsekarene kan grovt inndeles i to typer, der en type har relativt 

langt skaft med liten skål, og den andre har relativt kort skaft og større skål. Øsekaret fra 

Mosby tilhører typen kort skaft.  

 

I Storbritannia er flere av øsekarene funnet i kirker, klostre, boplasser, og i ett tilfelle på 

et ”hillfort”. Disse kontekstene er datert til 700-tallet, men i Norge er karene 

hovedsakelig forbundet med gravminner fra vikingtid (Stenvik 2001:31). Det er tidligere 

funnet 9 øsekar i Norge, både lang- og kortskaftet. Funnene fordeler seg langs hele kysten 

hvorav en fra Hedmark (C21671e), to fra Vestfold (C18641, C20133), en fra Rogaland 

(St1793), en fra Hordaland (B5624), en fra Sogn og Fjordane (B4511d), en fra Møre og 

Romsdal (B6360d), en fra Sør-Trøndelag (T4622) og en fra Nord-Trøndelag (T20913/2) 

(J. Petersen 1940). Syv av karene er funnet i gravminner, (øvrige to er løsfunn), hvorav 

fem fra kvinnegraver og to fra mannsgraver. Alle gravene er datert til vikingtid, hvorav 
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tre er nærmere datert til 900-tallet. Det siste øsekaret av bronse som ble funnet i Norge 

var fra en kvinnegrav i Nord-Trøndelag datert til omkring 775 e.Kr. som vil si slutten av 

merovingertid (Stenvik 2001:39-40).  

 

C58032/2 er et tveegget sverd av jern i to deler type F/M, tilnærmet Petersen 1919 fig. 

67, 98. Sverdets lengde er 78 cm og bredde 6 cm. Gjenstanden omfatter blad, fremre hjalt 

og deler av grep. Knappen og/eller bakre hjalt er avbrukket. Rundt grepet er det bevart 

deler av tynt treverk, samt deler av mineralisert tekstil og surring. Fremre hjalt er 

rektangulær med svakt konvekse langsider, derav typebestemmelsen.  

 

C58032/3 er en skjeggøks av jern type E1 med bevart øvre del av treskaft, nærmest 

Petersen 1919 fig. 38 (R555). Lengden til øksen er 17, 5 cm, og egglengden er 12,5 cm. 

Øksen har utsvingt økseblad/egg, smal hals og skafthull. På hver side av skafthullet er 

jernet utsvingt, opp og ned, til tilspissede skaftfliker. Treskaftet er avrundet med ovalt 

tverrsnitt. Øksen og skaftet er delvis dekket av mineralisert tekstil av grov vev. Petersen 

daterer øksetypen hovedsakelig til 850-950 e.Kr. 

 

  
Figur 23 og 24: Øks C58032/3 (Cf33949_866/867, fotograf L.C Petzold). 

 

C58032/4 er en stekepanne av jern i flere deler bestående av skaft og stekeplate, nærmest 

Petersen 1951 fig.223. Stekepannens lengde er omtrent 80 cm. Skaftet er brukket to 

steder og har rektangulært tverrsnitt. I en ende er skaftet er bøyd tilbake til enkel løkke 

med bevegelig, sirkulær, ring av jern tredd gjennom løkken til oppheng. Motsatt ende av 

skaftet er flathamret, tilspisset og festet til baksiden av stekeplaten med gjennomgående 

jernnagle. Stekeplaten er fragmentert, men omfatter en uthamret, sirkulær jernplate som 

diameter er 21 cm. Biter av mineralisert tekstil av grov vev er bevart på begge sider av 

stekepannen. i tillegg er litt mineralisert treverk bevart på løkka til ring-opphenget. 

Petersen daterer stekepanner til hovedsakelig 800-1000 e.Kr., men enkelte kan dateres til 

merovingertid. Stekepanner blir funnet både i mann og kvinnegraver, og fordeler seg 

jevnt mellom disse (Petersen 1951:420). 
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Figur 25 og 26: Stekepanne C58032/4 (Cf33949_868/869, fotograf L.C Petzold). 

 

C58032/5 er en sterkt fragmentert, sammenklinket kjele av jern med løsnet, bevegelig 

hank, nærmest Petersen 1951 fig.197 (R731). Kjelens sider har kollapset og er stedvis 

brettet innover, men den har opprinnelig vært tilnærmet rund med en diameter på ca. 45 

cm. Bunnen består av en plate som de andre platene er klinket fast til. Platene er 

rektangulære og klinket på rad med langsidene liggende horisontalt. Randen omfatter en 

separat smal, flatbanket plate av jern som er festet på innsiden og brettet over kanten av 

kjelen og tett-rullet innover. Hanken er en buet jernstreng med vridde ender og glatt 

midtparti med kvadratisk tverrsnitt. Bit av mineralisert tre er korrodert fast i bunn av 

kjelen, på toppen av deler av kjelens rand, samt langs deler av hanken. Petersen daterer 

kjelene til hovedsakelig 800-1000 e.Kr., samt enkelte til merovingertid (Petersen 

1951:369). 

 

 
Figur 27: Sammenklinket kjele C58032/5 (Cf33949_871, fotograf L.C Petzold). 

 

C58032/6 omfatter 12/13 tveeggede, bladformede pilspisser av jern, type B (Hjardar & 

Vike 2011). Pilene har sterkt korrodert overflate, og de fleste brukket i to eller flere deler. 

De har avlang, bladform med spisset tange. Flere av pilene har deler av bevart treskaft, 

samt spor etter mineralisert surring. Enkelte av pilspissene har bevart treverk på én side, 

og kan ikke tilknyttes skaft eller liknende. 
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Figur 28: Pilspisser C58032/6 (fotograf L.C Petzold). 

 

C58032/7 er en sigd av jern i flere deler nærmest Petersen 1951 fig.87. Gjenstanden er 

omtrent 25 cm lang og 2,3 cm bred. Den er delvis dekket på begge sider av mineralisert 

tekstil av fin vev, og stedvis på en side av sigden er det korrodert fast mineralisert treverk 

på utsiden av vevet. Petersen daterer sigder til hovedsakelig overgangen merovingertid og 

vikingtid. 

 

C58032/8 er et bissel nærmest Petersen 1951 fig.5, tilhører seletøy til hest (C58032/8-15). 

Bisselet er delvis fragmentert og omfatter bittet en brukket, hel ring med beslag og en 

halv ring med feste til beslag. Bittet har to ledd som er alminnelig sløyfet, det vil si at 

begge bitt er krokvrengte i enden og hektet (sløyfet) sammen. Lik krokvending forbinder 

bittet med ringen. Ringene er tilsynelatende sirkulære og har rundt tverrsnitt. Beslaget 

hektet til den ene ringen er firesidig med avsmalende parti som slutter krokvrengt rundt 

ringen. Beslaget er gjennomhullet av tre nagler trolig til feste av remmen og dekor. To 

nagler er plassert i «remenden» hvor plata er bredest og en i «ringenden». Det er rester av 

mineralisert tre på en side av deler av gjenstandene. 

 

C58032/9 omfatter tre L-formede kramper med bevegelig ring tilhørende seletøy til hest. 

Ringene er av ulik størrelse, men alle har rundt tverrsnitt. Ringene omslutter krampene 

med enkel løkke. Krampene har rektangulært tverrsnitt og blir smalere mot vinkelbøyen i 

L-formen. L: 5 cm. Vinklet del av krampen er flatbanket og bøyd i enden. Mineralisert 

trevirke er bevart på alle krampene, men omslutter stangen på en av krampene som 

indikerer at denne har vært festet i tre, mulig knyttet til mankestol. Det er korrodert fast 

deler av litt lærrem rundt to av ringene.  
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C58032/10 omfatter to "rosettformede» beslag av jern tilhørende seletøy til hest. 

"Rosettene" består av to sammennaglede plater med mulig rester av mineralisert lær 

mellom. Stl: 4,2 cm, Stb. arm: 2,1 cm. Platen har likarmet korsform, gjennomhullet av to 

nagler i enden av hver arm, (til sammen åtte nagler), og en uthamret vulst i midten. 

 

 
Figur 29: Ulike beslag C58032/10-12, samt enkelte små, nagler C58032/14 fra seletøy til hest (fotograf 

L.C Petzold). 

 

C58032/11 er et beslag av jern avbrukket i begge ender knyttet til seletøy til hest. 

Beslaget er tilnærmet rektangulært. Stl: 4,3 cm, stb: 3 cm. Ovalt, avrundet hull, sentralt 

plassert i en ende av beslaget. Gjennomhullet av seks nagler fordelt jevnt langs kantene 

av beslaget og en sentralt i motsatt ende av hullet. 

 

C58032/12 omfatter to fragment av to ulike beslag av jern mulig lik C58032/10-11. 

Beslagene er fra seletøy til hest (C58032/8-15).  

 

C58032/13 omfatter to nagler av jern tilhørende seletøy til hest (C58032/8-15).  

 

C58032/14 omfatter ±100 avrundede, små nagler av jern tilhørende seletøy til hest 

(C58032/8-15). De små naglene består av ovalt, avrundet hodet, stang og rektangulær 

bakplate, enkelte med mulig rester av mineralisert lær mellom hode og bakplate.  

 

C58032/15 omfatter fire fragment fra trolig to beslag av jern, tilhørende seletøy til hest 

(C58032/8-15). To av fragmentene er plater med to rette kanter som kan være lik 

C58032/11. Øvrige to fragment og omfatter deler av to plater naglet sammen, mulig lik 

«rosettbeslag» C58032/10.  

 

C58032/16 omfatter en liten gjenstand av jern med innlagt sølvtråd til ukjent bruk, 

nærmest C57669/2.  
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C58032/17 er et tilnærmet rektangulært beslag av flatbanket jern som er brettet over en 

gang. De korte sidekantene er litt skrå. "Brettet" kant er lengst. Stl: 6 cm, stb: 2,7 cm. 

Mineralisert tre bevart på én side.  

 

C58032/18 er en bøyd plate av jern formet som klype/svivel. L: 4,5 cm, B: 1,6 cm. 

Gjennomhullet i ene enden av en bevegelig stang/nagle. Bøyd ende har sirkulær form, 

mens den er rektangulær i andre enden. Bevart mineralisert lær mellom klypene i 

rektangulær ende, og litt mineralisert tekstil av fin vev i den andre enden. 

 

C58032/19 omfatter fem fragmenter av jern, hvorav fire er sterkt korroderte, fra trolig én 

gjenstand med ukjent funksjon. Et av fragmentene er formet nærmest lik en stift, (U med 

vinkelrette hjørner). Gjenstandens loddrette tanger er avrundede og dekket av mineralisert 

tre som indikerer at den har vært festet i treverk. Mulig rester av lær på vannrett tange. L: 

3 cm, Stb: 2,5 cm. Mineralisert tre er også korrodert fast i de øvrige fragmentene som alle 

har ujevn form. "Stiften" og fragmentene ble funnet samlet, og er trolig fra en og samme 

gjenstand. 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTANALYSE 
Det foreligger tre kullprøver fra utgravningen, hvorav en er vedartanlysert av Helge I. 

Høeg (2011).  

 
 KPnr. C-nr. Kontekst Vedart 

1 58032/ Fra MP1 - 

2 58032/ Fra MP2 - 

3 

58032/ Fra MP3 40 biter =  Noen var ubrent, andre var brent, antagelig efter at de har 
ligget og råtnet en tid.  Bitene var flatklemt fra siden. Det var umulig 

å se nok detaljer til en sikker bestemmelse. Noen så ut til å være 
Pinus (furu), noen kunne være Quercus (eik), men "hullene" behøvde 

ikke være kar, men et resultat av flattrykkingen. Noe som med 
sikkerhet var andre løvtrær, så jeg ikke (Høeg 2011) 

Tabell 4: Oversikt over kullprøver fra gravminnet. 

 

Vedartanalyse av materialet fastslo at det omfattet flatklemt never/bark som var delvis 

brent og ubrent, samt naturlig nedbrutt. På grunn av materialets flatklemte tilstand var det 

vanskelig å fastslå med sikkerhet hvilken sort trevirke som var representert, men det 

omfatter sannsynligvis furu og eik (Høeg 2011). 

 

7.2 MAKROFOSSIL -OG POLLENANALYSE 
Det foreligger åtte makroprøver fra undersøkelsen, hvorav fire er fra skålen knyttet til 

øsekaret C58032/1. Disse, samt makroprøve fra bunnen av kjele C58032/5 ble sendt 

uvasket til Natur og Kultur (NOK) for analyse (Moltsen 2014). I tillegg ble det plukket en 

pollenprøve fra MP6 som også er analysert.  
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MP.nr. C.nr. Funnomstendighet Analyse resultat 

1 58032/ Vestlig del, 10-20 cm Ikke analysert 

2 58032/ Vestlig del, 40-45 cm Ikke analysert 

3 
58032/ Sørøstlig del, 40-50 cm. Ved 

øsekar. 
Ikke analysert 

4 58032/ I bunn av kjele Rustfarget sand med små fragment magnetisk jern. 

5 
58032/ 0-1 cm øsekar i halvdel uten 

sil Sand blandet med fragment uforkullet tre 

6 

58032/ 
1 cm – til bunn øsekar i 

halvdel uten sil 

Små klumper med sand sammenkittet med organisk 
materiale. Litt plantetrevler. Grønne flak av irret 
bronse. 9 humlefrø, mark, 4 lopper, 10 loppeegg. 

7 

58032/ 

Halvdel under sil i øsekar 

Sand. Små klumper med sand sammenkittet med 
organisk materiale. Litt plantetrevler. Enkelte røtter. 

Grønne flak av irret bronse. 4 humlefrø, 1 viol, 3 maur. 

8 

58032/ 

Bunn av øsekar, organisk 
materiale  

Litt sand. Grønne flak av irret bronse. Litt 
plantestengler. Loppe ekskrementer. Enkelte røtter. 

48 humlefrø, mark, 16 voksne lopper, 100 loppe 
og/eller mauregg -og larver. 

Tabell 5: Oversikt over makroprøver tatt fra gravminnet. 
 

 
PP.nr. C.nr. Funnomstendighet Analyse resultat 

 

58032/ 

Innsamlet fra PM6 

16 kråkefot, 10 myrtelgslekten, 9 gress, 1 eik, 2 furu, 5 
kurvblomst, 1 melde, 5 or, 6 hassel, 5 korrosjon, 6 

uidentifisert, 76 kullfragment. 
Tabell 6: Oversikt over pollenprøver tatt fra gravminnet. 
 

Det ble påvist mange humlefrø i makroprøvene fra øsekaret som antyder at det har vært 

øl i karet. Det ble derfor innsamlet en pollenprøve fra PM6 for å undersøke om prøven 

eventuelt inneholdt flere spor etter andre ingredienser. Dessverre var pollentettheten 

svært lav i prøven, og omfattet hovedsakelig spor etter bregner, mose og ulike tresorter 

som da sannsynlig ikke har vært en del av væsken i karet. I tillegg ble det påvist flere 

lopper som trolig har tilkommet graven sammen med liket. Det ble også funnet maur og 

mark, men disse var såpass godt bevart at de trolig har tilkommet graven i nyere tid 

(Moltsen 2014).  

 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Formålet med undersøkelsen på Mosby var å sikre og dokumentere eventuell 

gjenværende arkeologisk informasjon og materiale fra funnstedet id140313. Det ble 

derfor kun avdekket et lite område over funnstedet, og det ble påtruffet deler av en 

rektangulær nedgravning som var skåret av en moderne dreneringsgrøft. Grøften hadde 

skåret vekk omkring 60-70 % av nedgravningen. Til tross for disse store skadene ble det 

påvist flere metallfunn i nedgravningen som vitnet om at strukturen var et gravminne. 

Typologiske trekk ved flere av metallfunnene daterer graven til vikingtid, nærmere 850-

950 e.Kr.  

 

Gravskikken i vikingtid er variert og både ubrente og brente begravelser forekommer 
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(Solberg 2003:223). Det ble ikke funnet brente eller ubrente bein i gravminnet på Mosby 

foruten enkelte små fragment brente bein i nedgravningens øvre fyll. Det ble da også 

funnet et par skår av brukskar. Disse funnenes beliggenhet i nedgravningen indikerer at 

de ikke er en del av gravgjemmet, men er trolig tilfeldig tilkommet når graven ble 

gjenfylt. I så tilfelle antyder deres tilstedeværelse mulig nærliggende bosetningsaktivitet. 

En annen mulighet er at de stammer fra aktivitet knyttet til ritualer rundt gravleggingen.  

 

Med bakgrunn i nedgravningens dimensjoner og mangelen på store kullmengder er det 

mest nærliggende å tenke seg at gravminnet har vært en inhumasjonsgrav. Disse typer 

graver forekommer både som flatmarksgraver, som vil si de er uten synlig ytre 

markering, eller de har vært dekket av en haug eller røys. Begge typer er kjent fra 

vikingtid. Det er usikkert hvilken type graven på Mosby kan ha vært. Det ble ikke funnet 

spor etter gravhaug eller røys, men gravminnets beliggenhet er svært typisk for 

gravhauger ved å være plassert inntil en brink i landskapet med god utsikt utover dalen og 

elven Otra. Den vil da ha vært svært godt synlig mot horisonten, og det skarpt, skrånende 

terrenget fra brinken vil ha fremhevet haugens profil ut mot dalen og elven. I så tilfelle vil 

haugen ha gjenspeilet plasseringen av gravhaug id13561 som fortsatt ligger på motsatt 

side av Otra. Det er for øvrig flere gravhauger i dalen, samt skriftlige kilder vitner om at 

enkelte av disse kan ha tilhørt større gravfelt. Det er dermed tydelig at haugbygging som 

gravskikk var godt kjent, og benyttet i nærmiljøet. Som sådan er det ikke usannsynlig at 

graven i hagen til Leirdalen 13 har vært dekket av en haug, men spørsmålet kan dessverre 

ikke besvares med sikkerhet uten ytterligere avdekking av gravminnets nærområde. 

 

Undersøkelsen påviste at nedgravningen hadde skrådde langsider og var formet nærmest 

som en trakt. Bredden var dermed større i toppen av gravminnet enn i bunn. I sørøstlig 

ende av graven var det tilsynelatende formet en «plattform» hvor bunnen lå 10 cm høyere 

enn i graven forøvrig. På «plattformen» var det plassert flere metallgjenstander. Disse 

omfattet en jernkjele, samt et øsekar av bronse delvis dekket av en «silplate». Kjelen var 

plassert på toppen av et bissel som var knyttet til et seletøy som har dekket området 

mellom øsekaret og kjelen. I tillegg til bisselet består seletøyet av ulike beslag, kramper, 

samt mange små, og noen store nagler. Krampene har vært festet til en gjenstand av tre, 

kanskje en mankestol. Flere av de små naglene omfatter mineraliserte rester av lær som 

tilsier at disse har vært festet til seletøyets lærremmer. 

 

Øsekaret var plassert på flatklemt never/bark og skålen til karet var dekket, nærmest som 

et lokk, av det samme. Humlefrø er funnet i øsekarets skål som antyder at denne kan ha 

vært fylt med øl. I så tilfelle er dette en svært tidlig bruk av humle i øl som vi er vitne til, 

da dette ikke blir vanlig i Europa før omkring tusentallet. I Frankrike ble humle kultivert 

på 800-tallet, men i følge skriftlige kilder blir humle først omtalt i forbindelse med 

ølbrygging på tusentallet (Beverfjord 2014). I Norge er humle til bruk i ølbrygging kjent 

fra bymiljø kontekster slik som Trondheim og Oslo, og da i forbindelse med klosterhager 

(Øye 1998:17). De tidligste sporene er da fra 1000-tallet, men humle er et gammelt 

krydder som kan opprinnelig ha vokst vilt i Norge (Ibid.). Tilstedeværelsen av humle i 

karet på Mosby er derfor svært overraskende, men er ikke nødvendigvis knyttet til øl. 

Humle gir en litt bitter smak på ølet, og det kan gjøre væsken mer holdbar. Det er derfor 

mulig at humlen i karet fra Mosby er blitt brukt som krydder i en annen type drikk hvis 

sammensetning er ukjent. 
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Det ble også avdekket flere metallgjenstander langsmed gravens eneste, delvis 

gjenværende langside i vest. Gjenstandene omfattet sverd, øks, bryne, stekepanne, 

pilspisser, sigd og mulig svivel, samt ulike fragment av beslag og andre gjenstander. 

Sverdet, øksen, svivelen og trolig også brynet var plassert på høykant, flatt inntil 

gravminnets sidekant. Stekepannen, pilspissene og sigden lå flatt mot gravminnets bunn. 

 

Øksen og flere av pilspissene omfattet deler av bevart skaft av tre, og i tilfelle enkelte 

hadde pilspissene også mineraliserte spor etter surringen mellom skaft og treskaft. Spor 

etter surring og deler av treskinne er også bevart rundt sverdets grep. Flere av 

gjenstandene plassert langsmed/inntil gravminnets vestlige sidekant har avtrykk av 

mineralisert tekstil. Avtrykkene er av både fin og grov vev og forekommer på begge sider 

av enkelte av gjenstandene. Dette indikerer at flere av gjenstandene har vært pakket inn i 

tekstil, til forskjell fra gjenstandene funnet sørøst i gravgjemmet som ikke har avtrykk 

etter tekstil. Denne forskjellen kan skyldes ulike bevaringsforhold i graven, men kan også 

indikere at gravgjemmet bestod av ulike soner som krevde forskjellige forberedelser med 

hensyn til gjenstandene.  

 

Foruten bevarte deler skaft og liknende er det flere av gjenstandene fra både vest og 

sørøst i graven som er korrodert fast til rester av mineralisert tre. I noen tilfeller indikerer 

plasseringen av trevirke på metallet at disse har vært festet til en gjenstand av tre som har 

forvitret bort over årenes løp. Det er imidlertid også tilfeller av trevirke som er korrodert 

fast til gjenstander på en slik måte som ikke kan forklares i forhold til feste eller liknende. 

I disse tilfellene har metallet trolig ligget på eller inntil gjenstander av tre, eller så kan de 

indikere rester etter en trekiste. Dessverre ble det ikke påtruffet ytterligere spor etter 

eventuelle kiste i gravminnets fyll som kan underbygge tolkningen.  

 

Restene av forvitret tre og tekstil indikerer at graven har omfattet svært mye mer enn det 

som er innsamlet. Dette er også indikert av de mange fragmenterte metallgjenstander som 

er innsamlet fra graven. I tillegg var det tydelig ut i fra beliggenhet og tilstand at flere 

gjenstander var blitt ødelagt av grøftegravingen, som trolig også har fjernet gjenstander 

fullstendig. Til tross for dette er det tydelig, med bakgrunn i det som er funnet i graven, at 

denne har vært svært rikt utstyrt. Som sådan må graven ha vært tilegnet en person av høy 

status som må ha tilhørt en familie med kontakter langt utover det lokale. Om denne 

personene var en kvinne eller mann er imidlertid vanskelig å fastslå, men funn av sverd 

og øks kan i utgangspunktet tyde på at avdøde var en mann.   

 

9 SAMMENDRAG 

I forbindelse med graving av dreneringsgrøft i hagen til Leirdalen 13, Mosby 28/502, i 

Kristiansand kommune ble det funnet ett sverdhjalt og bryne i 2010. Sverdhjaltet hadde et 

friskt bruddsted som antydet at klingen fortsatt kunne ligge igjen på funnstedet id140313, 

og i samband med bryne indikerte gjenstandene at de kunne stamme fra et gravminne 

eller depot. Kulturhistorisk museum gjennomførte en sikringsundersøkelse av funnstedet 

i perioden 12-16 september 2011. Undersøkelsens formål var å fastslå gjenstandenes 

sannsynlige kontekst og dokumentere denne, samt sikre eventuelle, gjenværende 

gjenstander eller deler av sådanne. 
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Funnstedet lå på brinken av en morenerygg med vidt utsyn over dalføre og elven Otra. 

Det ble benyttet minigraver og håndkraft til å avdekket funnstedet, og det ble blottlagt 

enden av en moderne dreneringsgrøft som skar store deler av en rektangulær 

nedgravning. Dreneringsgrøften hadde skåret vekk en langside, en kortside og hele 

midtpartiet av strukturen slik at omtrent 20-30% av gravgjemmet gjenstod. 

Undersøkelsen fastslo at nedgravningen var et gravminne som trolig har omfattet en 

inhumasjonsgrav. Det ble ikke funnet bein i graven, men derimot flere metallgjenstander 

slik som øsekar av bronse, seletøy til hest, gryte, stekepanne, sigd, flere pilspisser, øks, 

samt sverdbladet tilhørende det tidligere påviste sverdhjaltet m.m. Flere av gjenstandene 

kan dateres på bakgrunn av deres typologiske trekk til 800-1000 e.Kr. som tilsvarer 

vikingtid, men øksen fester dateringen nærmere til 850-950 e.Kr. 
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11 VEDLEGG 

11.1 TILVEKSTTEKST, C58032/1-34 

C58032/1-34 
Gravfunn fra vikingtid fra MOSBY YTRE (28/502), KRISTIANSAND K., VEST-

AGDER.  

Funnomstendighet: I perioden 12.-16. september 2011 utførte Kulturhistorisk museum en 

sikringsundersøkelse av et funnsted id140313, som funn omfattet et sverdhjalt og bryne. 

Gjenstandene ble påtruffet i hagen til Leirdalen 13, i Kristiansand kommune, i 

forbindelse med grøftegraving til drenering av vann fra bolighusets i kjeller til ny kum i 

hagen. Grunneierne rapporterte funnet til fylkeskonservatoren i Vest-Agder 9. desember 

2010.  

 

Funnstedet lå på brinken av en morenerygg med vidt utsyn over dalføre og elven Otra. 

Det ble benyttet minigraver og håndkraft til å avdekke funnstedet, og det ble blottlagt 

enden av en moderne dreneringsgrøft som skar store deler av en rektangulær 

nedgravning, 124 x 210 cm. Dreneringsgrøften hadde skåret vekk en langside, en kortside 

og hele midtpartiet av strukturen slik at omtrent 20-30 % av gravgjemmet gjenstod. 

Undersøkelsen fastslo at nedgravningen var et gravminne som trolig har omfattet en 

inhumasjonsgrav. Alle sidekantene skrånet nedover som en trakt, og i gjenstående 

kortside dannet bunnen nærmest en plattform i gravgjemmet. Det ble funnet flere 

metallgjenstander langsmed gravens gjenstående langside, samt kortside, men ingen bein 

foruten i nedgravningens øvre fyll. En prøve av bark er vedartanalysert av Helge I. Høeg 

(2013) og seks makroprøver er analysert ved Natur og Kultur av Annine Moltsen (2014) 

Analyseresultat er vedlagt rapport fra sikringsundersøkelsen (Sæther 2018). Restmateriale 

er tilbakesendt KHM. 

 

Referanse litteratur: 

Petersen, Jan1940: British antiquities of the viking period, found in Norway. I H. Shetelig 

(ed.): Viking antiquities i Great Britain and Ireland. Part V. H. Aschehoug & Co. Oslo.  

Petersen, J.1919: De norske vikingesverd. En typologisk-kronologisk studie over 

vikingetidens vaaben. Videnskapsselskapets Skrifter II. Hist.-fil.klasse 1919, 1.  

Petersen, J.1951: Vikingtidens redskaper. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-

akademi i Oslo. II. Hist. filos. Klasse. No. 4.  

 

1) Øsekar/sil av bronse i hovedsakelig to deler bestående av skaft og til dels fragmentert 

skål, tilnærmet Petersen 1940 fig.92a-b, i tillegg til sterkt fragmentert "silplate". 

Gjenstandens totale L: 35 cm. Skålen er sirkulær med flatbanket, utbrettet rand. Diam: 14 

cm. Omtrent 1 cm under randen er skålen dekorert med en tynn, utbanket vulst/bånd. 

Skålen har avrundede sidekanter og lett avrundet bunn. Skålens dybde: drøye 5 cm. 

Halvparten av skålens åpning har vært dekket av en perforert plate eller sil. Platen har 

vært festet med små nagler til utbrettet rand og et flatt bånd av bronse som har ligget tvers 

over åpning. Skaftet er rett, flatbanket med lett oppbøyde sidekanter. L: 20,5 cm og stb: 

3,5 cm. Skaftet er avsluttet med utvidet sirkel, diam: 3,5 cm. Skålen var dekket av never 

eller trelokk, og lå på never eller treplate. Organisk materiale, samt frø ble funnet i bunn 

av skål (MP8). Karet ble funnet like SØ for moderne dreneringsgrøft, omtrent 30 cm NV 
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for gravens gjenstående SØ kortside. Innsamlet i preparat F7.   

2) Tveegget sverd av jern i to deler, type M, tilnærmet Petersen 1919 fig. 67, 98. L: 78 

cm, B: 6 cm. Sverdet har sterkt korrodert overflate og består av avbrukket blad, fremre 

hjalt og deler av grep. Knappen og/eller bakre hjalt er avbrukket. Rundt grepet er det 

bevart deler av skinne av treverk, samt deler av mineralisert tekstil og surring. Stl: 5,5 

cm, stb: 4 cm, stt: 1,8 cm. Fremre hjalt er rektangulær med svakt konvekse langsider 

derav typebestemmelsen. L: 11 cm, B: 1,8 cm, T: 1 cm. Grep med fremre hjalt og deler 

av sverdblad funnet i V sjaktvegg under grøftegraving. Resten av sverdblad funnet under 

sikringsundersøkelsen i gravens V langside over øks (C58032/3). Sverdet var plassert 

med bladflaten inntil gravkanten. Innsamlet i preparat F4/F9. 

3) Skjeggøks av jern type E1 nærmest Petersen 1919 fig.38, (R555), med bevart øvre del 

av treskaft. Til sammen vekt: 602 g. Øks: L: 17, 5 cm og B (egglengde): 12,5 cm. Skaft: 

Stl: 8,5 cm, stb: 4 cm. Øksens overflate er korrodert. Den har utsvingt økseblad/egg, smal 

hals og skafthull. På hver side av skafthullet er jernet utsvingt, opp og ned, til tilspissede 

skaftfliker. Treskaftet er avrundet med ovalt tverrsnitt stt: 2,8 cm. Øks og skaft er delvis 

dekket av mineralisert tekstil av grov vev. En trebit er korrodert fast på en side av øksens 

halsparti. Trebiten tilhører sannsynligvis en annen gjenstand, mulig knyttet til beslag 

(C58032/11) funnet ca. 10 cm unna i samme preparat. Øksen ble funnet inntil V langside, 

over stekepanne (C58032/4), under sverd (C58032/2). Øksen var plassert på høykant med 

bladflaten inntil gravkanten, og håndtaket skrånende ned mot bunn av graven. Innsamlet i 

preparat F4/F9. Datering: 850-950 e.Kr.  

4) Stekepanne av jern i hovedsakelig tre deler bestående av brukket skaft og delvis 

fragmentert stekeplate, nærmest Petersen 1951 fig.223. Gjenstandens totale L: ca. 80 cm. 

Overflaten er sterkt korrodert. Skaftet er rett med rektangulært tverrsnitt, og er brukket to 

steder. L: 75 cm, B: 2,5 cm og T: 0,5 cm. Skaftet er bøyd tilbake i enden til enkel løkke 

med bevegelig, sirkulær, ring av jern tredd gjennom løkken til oppheng. Jernring diam: 

3,5 cm. Motsatt ende av skaft er flathamret, tilspisset og festet til baksiden av stekeplate 

med gjennomgående jernnagle. Stekeplaten består av en uthamret, tilnærmet sirkulær 

jernplate som er delvis fragmentert i en halvdel. Diam: 21 cm og T: 0,2 cm. Mineralisert 

tekstil av grov vev er delvis bevart på begge sider av stekepannen. Gjenstanden lå flatt 

mot bunnen av graven, langsmed V langside, under øksen (C58032/3). Innsamlet i 

preparat F4/F9. Datering: 800-1000 e.Kr.  

5) Korrodert, delvis fragmentert, sammenklinket kjele av jern med løsnet, bevegelig hank 

i to deler, nærmest Petersen 1951 fig.197, (R731). Kjelens sider har kollapset og er 

stedvis brettet innover, men har vært tilnærmet rund ca. diam: 40 cm. Bunnen består av 

en plate som de andre platene er klinket fast til. Platene er rektangulære og klinket på rad 

med langsidene liggende horisontalt. L: 9 cm, B: 7,5 cm, stt: 0,2 cm. Randen omfatter en 

separat smal, flatbanket plate som er festet på innsiden og brettet over kanten av kjelen og 

tett-rullet innover. Hanken er en buet jernstreng med vridde ender og glatt midtparti med 

kvadratisk tverrsnitt. Biter av mineralisert tre er korrodert fast i bunnen av kjelen, på 

toppen av deler av rand, samt langs deler av hanken. Gjenstanden stod i SV hjørne av 

graven, inntil seletøy (C58032/6) som består av bissel, som kjelen var delvis kollapset 

over, samt flere bagler og beslag. Innsamlet i preparat F5. Datering: 800-1000 e.Kr. 

6) 12/13 tveeggede, bladformede pilspisser av jern, type B (Hjardar & Vike 2011). Stl: 

9,5 cm, stb: 2 cm. Sterkt korrodert overflate, og de fleste brukket i to eller flere deler. 

Avlang, bladform med spisset tange. Flere av pilene har deler av bevart treskaft. Stl: 2 

cm, st.diam: 0,7 cm. Det er også enkelte av pilspissene som har bevart treverk på en side 

som ikke kan tilknyttes skaft eller liknende. Pilene lå samlet, enkelte over hverandre, 
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inntil dreneringsgrøftens V avgrensning, omtrent 20 cm Ø for sigd (C58032/8), som lå 

like Ø for stekepanne (C58032/4). Innsamlet i preparat F12. 

7) Sigd av jern i flere deler og sterkt korrodert overflate nærmest Petersen 1951 fig.87. 

Stl: ca. 25 cm, Stb: 2,3 cm. Sigd er delvis dekket av mineralisert tekstil av fin vev. 

Stedvis på en side av bladet, og på utsiden av tekstilet er det også bevart mineralisert 

treverk. Sigd lå i ca. 20 cm V for pilene (C58032/7) i samme preparat F12. Datering: 

Petersen daterer til overgangen merovingertid og vikingtid. 

8) Bissel, nærmest Petersen 1951 fig.5, tilhører seletøy til hest (C58032/8-15). Bisselet er 

delvis fragmentert og omfatter deler av bittet, en brukket, hel ring med beslag og en halv 

ring med bevart feste til beslag. Bittet har to ledd som er alminnelig sløyfet som vil si 

begge bitt er krokvrengte i enden og hektet (sløyfet) sammen. Stl.bittledd: 7 cm. Samme 

type krokvending forbinder bittet med ringen. Bittet har rektangulært tversnitt. Ringene er 

tilsynelatende sirkulære og har rundt tverrsnitt. Diam: 6,5 cm. Beslaget er firesidig med 

avsmalende parti som slutter krokvrengt rundt ringen. L: 6,8 cm, Stb: 2,7 cm. Beslaget er 

gjennomhullet av tre nagler trolig til feste av remmen og dekor. To nagler er plassert i 

"remenden" hvor plata er bredest og en i "ringenden". Rester av mineralisert tre på en 

side av deler av gjenstandene. Bisselet ble funnet under kjele (C58032/5), og ble 

innsamlet i samme preparat F5. 

9) Tre L-formede kramper med bevegelig ring tilhørende seletøy til hest (C58032/8-15). 

Ringene er av ulik størrelse, men har alle rundt tverrsnitt. Diam. 3,3 cm, 3,4 cm 4,1 cm. 

Ringene omslutter krampene med enkel løkke. Krampene har rektangulært tverrsnitt og 

blir smalere mot vinkelbøyen i L-formen. L: 5 cm. Vinklet del av krampen er flatbanket 

og bøyd i enden. Stl: 2,5 cm. Mineralisert trevirke er bevart på alle krampene, men 

omslutter stangen på en av krampene som indikerer at denne har vært festet i tre, mulig 

knyttet til mankestol. Det er korrodert fast deler av litt lærrem rundt to av ringene. Stb. 

lærrem: 1,5 cm. Innsamlet i preparat F6, mellom preparatene F5 og F7. 

10) To "rosettformede» beslag av jern tilhørende seletøy til hest (C58032/8-15). 

"Rosettene" består av to sammennaglede plater med mulig rester av mineralisert lær 

mellom. Stl: 4,2 cm, Stb. arm: 2,1 cm. Platen har likarmet korsform, gjennomhullet av to 

nagler i enden av hver arm, (til sammen åtte nagler), og en uthamret vulst i midten. 

Innsamlet i preparat F6, mellom preparatene F5 og F7. 

11) Beslag av jern avbrukket i begge ender, knyttet til seletøy til hest (C58032/8-15). 

Beslaget er tilnærmet rektangulært. Stl: 4,3 cm, stb: 3 cm. Ovalt, avrundet hull, sentralt 

plassert i en ende av beslaget. Gjennomhullet av seks nagler fordelt jevnt langs kantene 

av beslaget og en sentralt i motsatt ende av hullet. Innsamlet i preparat F6, mellom 

preparatene F5 og F7. 

12) To fragment av to ulike beslag av jern mulig lik C58032/10-11. Beslagene er fra 

seletøy til hest (C58032/8-15). Stl: 3,8 cm, stb: 2,8 cm. Innsamlet i preparat F6, mellom 

preparatene F5 og F7. 

13) To nagler av jern tilhørende seletøy til hest (C58032/8-15). Nagle 1: omfatter hode 

og stilk som er L-formet. L: 4,8 cm. Stilk er dekket av mineralisert tre som indikerer at 

denne har stått i tre. Nagle 2: omfatter hode og brukket stilk. Stl: 2,8 cm. Hodet er 

tilnærmet rundt. Diam.hodet: 2,7 cm. Innsamlet i preparat F6. 

14) ±100 avrundede, små nagler av jern tilhørende seletøy til hest (C58032/8-15). De 

små naglene består av ovalt, avrundet hodet, stang og rektangulær bakplate, enkelte med 

mulig rester av mineralisert lær mellom hode og bakplate. Stl: 1,9 cm, Stb: 1 cm. 

Innsamlet hovedsakelig i preparatene F5 og F6. Funnene fordelte seg mellom kjele 

C58032/5 og øsekar C58032/1. 
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15) Fire fragment fra trolig to beslag av jern, tilhørende seletøy til hest (C58032/8-15). 

To av fragmentene er plater med to rette kanter som kan være lik C58032/11. Stl: 2,8 cm, 

stb: 2,5 cm. Øvrige to fragment og omfatter deler av to plater naglet sammen mulig lik 

«rosete» beslag C58032/10. Stl: 4,2 cm, stb: 3 cm. Fragmentene datt ut av preparat-kant 

når øsekaret C58032/1 ble tatt ut i preparat F7. 

16) Liten gjenstand av jern med innlagt sølvtråd fra gjenstand med ukjent funksjon, 

nærmest C57669/2. Stl: 1,7 cm, stb: 0,5 cm. Gjenstanden falt ut av dreneringsgrøftens 

profil i vest, inntil samlingen av pilspisser C58032/6. 

17) Tilnærmet rektangulært beslag av flatbanket jern som er brettet over en gang. De 

korte sidekantene er litt skrå. "Brettet" kant er lengst. Stl: 6 cm, stb: 2,7 cm. Mineralisert 

tre bevart på en side. Funnet i preparat F12 sammen med sigd (C58032/8) og piler 

(C58032/7). Lå inntil piler mot S. 

18) Klype/svivel av jern. L: 4,5 cm, B: 1,6 cm. Gjennomhullet i en ende av bevegelig 

stang/nagle. Omfatter en bøyd plate av jern formet som klype. Bøyd ende har sirkulær 

form og rektangulær i andre. Bevart mineralisert lær mellom klypene i rektangulær ende, 

og litt mineralisert tekstil av fin vev i andre ende. Funnet i samme preparat som øks 

(C58032/3) og sverd (C58032/2). 

19) Fem fragmenter av jern, hvorav fire er sterkt korroderte, fra trolig en gjenstand med 

ukjent funksjon. Et av fragmentene er formet nærmest lik en stift, (U med vinkelrette 

hjørner). Loddrette tanger er avrundede og dekket av mineralisert tre som indikerer at 

gjenstanden har vært festet i treverk. Mulig rester av lær på vannrett tange. L: 3 cm, Stb: 

2,5 cm. Mineralisert tre er også korrodert fast i de øvrige fragmentene som alle har ujevn 

form. "Stiften" og fragmentene ble funnet samlet, og er trolig fra en og samme gjenstand. 

F11. 

20) Beslag av jern tilnærmet lik C58032/17, brukket i en ende. Stl:3 cm, stb: 2,5 cm. 

Består trolig av en flatbanket plate som er brettet over en gang. Gjennomhullet i enden av 

en liten bevegelig ring. Trolig mineralisert lær mellom bretten. F8 i felt. 

21) To avlange, stenger av jern fra trolig en gjenstand med ukjent funksjon. Stengene har 

rundt tverrsnitt. Diam: 0,6 cm, stl: 5,6 cm. En stang er tilsynelatende flatbanket i en ende. 

Begge stenger har mineralisert tre festet på motstående sider, som kan indikere at de har 

vært festet i treverk. Funnet i fyllet til dreneringsgrøft. 

22) En stor og en mindre nagle av jern. Begge omfatter hode og liten del av brukket stilk. 

Stor nagle: rundt hode. Diam: 2,5 cm, stl: 1,6 cm. Liten nagle: rundt hode. Diam: 1,5 cm, 

stl: 1,6 cm.  Funnet i fyllet til dreneringsgrøft. 

23) To bukskår fra mulig to brukskar av keramikk. Vekt til sammen: 5,7 g. Begge skår 

har rødbrun farge, men er av ulike nyanse, og er mellomgrovt magret. Stl: 2,3 cm, stb: 1,7 

cm, stt: 0,5 cm. Funnet i mekaniske lag 1 og lag 5 i gravminnets fyll. 

24) Avlangt bryne av skifer. L: 30 cm, B:3 cm, T:1,5 cm. Fire slipeflater risset med flere 

slipespor. Rektangulært tverrsnitt. Funnet i sjaktkanten under grøftegraving i hagen til 

Leirdalen 13. 

25) Flintavslag. Stl: cm, stb: cm. Vekt: 0,2 gram. Funnet i torven under avdekking.  

26) Bein, brente. Vekt: 2,2 g. Funnet i mekaniske lag 2, 3 og 5 i gravminnets fyll. 

27) Delvis fragmentert "lokk" av never/bark som dekket øsekar C58032/1. L: 17 cm, B: 

10 cm. Vekt: drøye 62 g. Barken/neveren omfatter tilsynelatende flere flak som ligger 

sammenpresset over hverandre. PK3 ble innsamlet fra "lokket" og er vedartanalysert til 

mulig furu og eik. Innsamlet i preparat F7. 

28) Delvis fragmentert underlag/ukjent av never/bark som lå under øsekar C58032/1. L: 

12 cm, B: 10 cm. Vekt: 26,3 g. Lik "lokk" C58032/26. Barken/neveren omfatter 
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tilsynelatende flere flak som ligger sammenpresset over hverandre. Innsamlet i preparat 

F7.  

29) Tilvirket pinne som er spisset i en ende. L:10 cm, B: 1 cm. Vekt: 2,5 g. Avrundet på 

en langside og flat på motstående side. Lå på "lokk" C58032/26 direkte over øsekaret 

C58032/1. 

30) Never med ukjent funksjon. L:6 cm, B: 5 cm. Vekt: 1,5 g. Funnet i preparat F4/F9. 

31) Tre(rot) med ukjent funksjon. L:11 cm. Vekt: 7,4 g. Funnet inntil øsekar C58032/1 i 

preparat F7. 

32) Det foreligger tre prøve, kull fra undersøkelsen, hvorav en er vedartbestemt. 

33) Det foreligger åtte prøve, makro fra undersøkelsen, hvorav fem er analysert. 

34) Det foreligger en prøve, pollen fra undersøkelsen som er analysert. 

 

Orienteringsoppgave: Enden av hagen i Leirdalen 13, i overgangen mellom gressplen og 

blomsterbed inntil brink i terrenget. Drøye 12 m SV for SØ hjørne av bolighuset i 

Leirdalen 13. Drøye 8 m NØ fra Ø hjørne av bolighuset i Leirdalen 15B.  

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6474853, Ø: 0084638.  

LokalitetsID: 140313.  

Litteratur: Sæther, Kathryn Etta og Zanette Tsigaridas Glørstad, 2018: Rapport 

arkeologisk utgravning. Sikringsundersøkelse av skadet gravminne fra vikingtid. Mosby 

ytre gnr. 28 bnr. 502, Kristiansand, Vest-Agder. KHM arkiv.



11.2 PRØVER 

11.2.1 KULLPRØVER C58032/32 

KP-
nr. C-nr. 

NTNU.la
bnr. Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Analyseresultat vedart 

1 58032/32  Fra MP1 1 Ikke analysert 

2 58032/32  Fra MP2 0,5 Ikke analysert 

3 58032/32 

 

Fra MP3 1,6 

40 biter =  Noen var ubrent, andre var brent, antagelig efter at de har ligget og råtnet 
en tid.  Bitene var flatklemt fra siden. Det var umulig å se nok detaljer til en sikker 

bestemmelse. Noen så ut til å være Pinus (furu), noen kunne være Quercus (eik), men 
"hullene" behøvde ikke være kar, men et resultat av flattrykkingen. Noe som med 

sikkerhet var andre løvtrær, så jeg ikke. 

 

11.2.2  MAKROFOSSILPRØVER C58032/33 

MP.nr. C.nr. Funnomstendighet Liter Analyse resultat 

1 58032/33 Vestlig del, 10-20 cm 1,5 Ikke analysert 

2 58032/33 Vestlig del, 40-45 cm 1,4 Ikke analysert 

3 58032/33 Sørøstlig del, 40-50 cm. Ved øsekar. 1,6 Ikke analysert 

4 58032/33 I bunn av kjele Uvasket Rustfarget sand med små fragment magnetisk jern. 

5 58032/33 0-1 cm øsekar i halvdel uten sil Uvasket Sand blandet med fragment uforkullet tre 

6 
58032/33 

1 cm – til bunn øsekar i halvdel uten sil 
Uvasket Små klumper med sand sammenkittet med organisk materiale. Litt 

plantetrevler. Grønne flak av irret bronse. 9 humlefrø, mark, 4 lopper, 10 
loppeegg. 

7 

58032/33 

Halvdel under sil i øsekar 

Uvasket Sand. Små klumper med sand sammenkittet med organisk materiale. Litt 
plantetrevler. Enkelte røtter. Grønne flak av irret bronse. 4 humlefrø, 1 viol, 3 

maur. 

8 

58032/33 

Bunn av øsekar, organisk materiale  

Uvasket Litt sand. Grønne flak av irret bronse. Litt plantestengler. Loppe 
ekskrementer. Enkelte røtter. 48 humlefrø, mark, 16 voksne lopper, 100 

loppe og/eller mauregg -og larver. 
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11.2.3 POLLENPRØVE C58032/34 

PP.nr. C.nr. Funnomstendighet Analyse resultat 

- 
58032/34 

Innsamlet fra PM6 
16 kråkefot, 10 myrtelgslekten, 9 gress, 1 eik, 2 furu, 5 kurvblomst, 1 melde, 5 or, 6 hassel, 

5 korrosjon, 6 uidentifisert, 76 kullfragment. 



11.3 TEGNINGER 

11.3.1 GRAVMINNET I PLAN 
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11.3.2 GRAVMINNETS PROFIL OG AVGRENSNING 
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11.4 FOTOLISTE CF34438 

Filnavn Motivbeskrivelse 
Sett 
mot Fotograf Dato 

Cf34438_1.JPG Oversiktsbilde av felt. Ø Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_2.JPG Oversiktsbilde av felt. Ø Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_3.JPG Oversiktsbilde av felt. S Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_4.JPG Oversiktsbilde av felt. V Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_5.JPG Utsikt fra utgravningsområdet. SØ Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_6.JPG Utsikt fra utgravningsområdet. Ø Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_7.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet. VSV Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_8.JPG Jobbebilde med maskin og assistent Jessica McGraw. V Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_9.JPG Jobbebilde med maskin og assistent Jessica McGraw. V Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_10.JPG Nærbilde av jernfragmenter i profilkant. S Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_11.JPG Nærbilde av jernfragmenter i profilkant. SSV Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_12.JPG Nærbilde av jernfragmenter i profilkant. SV Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_13.JPG 
Nærbilde av jernfarget sand i profil. Området hvor hjalt fra sverd hadde 

falt ut under graving av dreneringsgrøft. V Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_14.JPG Planbilde av renset grav med moderne dreneringsgrøft fjernet. SØ Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_15.JPG Planbilde av renset grav med moderne dreneringsgrøft fjernet. SØ Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_16.JPG Planbilde av renset grav med moderne dreneringsgrøft fjernet. VSV Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_17.JPG Planbilde av renset grav med moderne dreneringsgrøft fjernet. ØNØ Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_18.JPG Planbilde av renset grav med utsikt utover brinken. Ø Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_19.JPG Planbilde av renset grav med utsikt utover brinken. NØ Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_20.JPG Planbilde av renset grav med moderne dreneringsgrøft fjernet. ØNØ Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_21.JPG Planbilde av renset grav med moderne dreneringsgrøft fjernet. SØ Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_22.JPG 
Plan -og profilbilde av renset grav etter moderne dreneringsgrøft er 

fjernet. VSV Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_23.JPG 
Plan -og profilbilde av renset grav etter moderne dreneringsgrøft er 

fjernet. VSV Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_24.JPG 
Plan -og profilbilde av renset grav etter moderne dreneringsgrøft er 

fjernet. SØ Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_25.JPG 
Plan -og profilbilde av renset grav etter moderne dreneringsgrøft er 

fjernet. NV Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_26.JPG 
Plan -og profilbilde av renset grav etter moderne dreneringsgrøft er 

fjernet. NV Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_27.JPG 
Plan -og profilbilde av renset grav etter moderne dreneringsgrøft er 

fjernet. VSV Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_28.JPG Profilbilde av renset grav etter moderne dreneringsgrøft er fjernet. SV Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_29.JPG Renset sørvestlig profil etter moderne dreneringsgrøft er fjernet. SV Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_30.JPG Renset sørvestlig profil etter moderne dreneringsgrøft er fjernet. SV Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_31.JPG Renset sørøstlig profil etter moderne dreneringsgrøft er fjernet. SØ Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_32.JPG Renset sørøstlig profil etter moderne dreneringsgrøft er fjernet. SØ Kathryn E. Sæther 13.09.2011 

Cf34438_33.JPG Liten profil i vestlig langside etter -10 cm. 
 

Jessica Lee McGraw 14.09.2011 

Cf34438_34.JPG Oversiktsbilde av grav i plan, mekanisk lag 1, -15 cm. SØ Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_35.JPG Oversiktsbilde av grav i plan, mekanisk lag 2, -30 cm. SØ Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_36.JPG Oversiktsbilde av grav i plan, mekanisk lag 3, -40 cm. 
 

Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_37.JPG Nærbilde av metallgjenstand i grav. V Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_38.JPG Sverdklinge F4 i profil, -40 cm. SV Jessica Lee McGraw 14.09.2011 
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Filnavn Motivbeskrivelse 
Sett 
mot Fotograf Dato 

Cf34438_39.JPG Kant av jernkjele (F5) inntil gravens sørlige avgrensning. SØ Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_40.JPG Første synlige jernnagle tilhørende F6 (seletøy) -45 cm SØ Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_41.JPG Håndtak øsekar F7 med pinne over, og mulig bark. SØ Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_42.JPG Flere jernnagler knyttet seletøy F6 inntil sørlig gravavgrensning. 
 

Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_43.JPG Jernkjele F5 inntil sørlig gravavgrensning. 
 

Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_44.JPG 
Oversiktsbilde av grav i plan, mekanisk lag 4, ca. -50 cm. Med funn in 

situ. SØ Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_45.JPG 
Oversiktsbilde av grav i plan, mekanisk lag 4, ca. -50 cm. Med funn in 

situ. ØNØ Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_46.JPG 
Oversiktsbilde av grav i plan, mekanisk lag 4, ca. -50 cm. Med funn in 

situ. ØNØ Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_47.JPG Jernnagler knyttet F6 som ligger på buet rekke mot øsekar F7. SØ Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_48.JPG Jernnagler knyttet F6 som ligger på buet rekke mot øsekar F7. SØ Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_49.JPG Øsekar F7 blir tatt ut i preparat. Ø Jessica Leigh McGraw 14.09.2011 

Cf34438_50.JPG 
In situ jernkjele F5, deler av stekepanne F9, samt jernfragmenter F10 og 

F11. S Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_51.JPG 
In situ jernkjele F5, stekepanne F9, sverdklinge F4, ansamling jern F12, 

samt jernfragmenter F10, F11 og F8. SØ Kathryn E. Sæther 14.09.2011 

Cf34438_52.JPG In situ jernkjele F5. SØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_53.JPG Sverdklinge F4 i vestlig gravavgrensning/profil. VSV Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_54.JPG 
In situ jernkjele F5, stekepanne F9, sverdklinge F4, jernfragmenter F8, 

F10 og F11 og jernansamling F5. SØ Jessica Lee McGraw 15.09.2011 

Cf34438_55.JPG 
In situ jernkjele F5, stekepanne F9, sverdklinge F4, jernfragmenter F8, 

F10 og F11 og jernansamling F5. SØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_56.JPG 
In situ jernkjele F5, stekepanne F9, sverdklinge F4, jernfragmenter F8, 

F10 og F11 og jernansamling F5. VSV Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_57.JPG 
In situ jernfragmenter F10 og F11, samt deler av jernkjele F5 i sørøst og 

stekepanne F9 i vest. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_58.JPG 
In situ jernkjele F5, del av stekepanne F9 i vest og jernfragmenter F10 og 

F11 i nordvest. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_59.JPG 
In situ jernfragmenter F10 og F11, samt deler av jernkjele F5 i sørøst og 

stekepanne F9 i vest. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_60.JPG In situ jernansamling F12. VSV Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_61.JPG In situ jernansamling F12. VSV Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_62.JPG In situ stekepanne F9 og sverdklinge F4 i vestlig gravavgrensning/profil. VSV Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_63.JPG 
In situ jernkjele F5, stekepanne F9, sverdklinge F4, jernfragmenter F8, 

F10 og F11 og jernansamling F5. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_64.JPG Utsikt fra brinken mot sørøst. Grav foran. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_65.JPG Utsikt fra brinken mot øst. Grav foran. Ø Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_66.JPG Utsikt fra brinken mot øst. Ø Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_67.JPG Utsikt fra brinken mot vestsørvest. Grav foran. VSV Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_68.JPG Formgravd sør(østlig) gravavgrensning/profil. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_69.JPG Formgravd sør(østlig) gravavgrensning/profil. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_70.JPG Formgravd sør(østlig) gravavgrensning/profil. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_71.JPG 
In situ jernkjele F5, stekepanne F9, sverdklinge F4, jernfragmenter F8, 

F10 og F11 og jernansamling F5. ØNØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_72.JPG 
In situ jernkjele F5, stekepanne F9, sverdklinge F4, jernfragmenter F8, 

F10 og F11 og jernansamling F5. ØNØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_73.JPG Formgravd sør(østlig) gravavgrensning/profil. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_74.JPG Formgravd sør(østlig) gravavgrensning/profil. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_75.JPG Formgravd sør(østlig) gravavgrensning/profil. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 
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Cf34438_76.JPG Formgravd sør(østlig) gravavgrensning/profil. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_77.JPG Formgravd sør(østlig) gravavgrensning/profil. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_78.JPG 
In situ jernkjele F5, stekepanne F9, sverdklinge F4, jernfragmenter F8, 

F10 og F11 og jernansamling F5. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_79.JPG 
In situ jernkjele F5, stekepanne F9, sverdklinge F4, jernfragmenter F8, 

F10 og F11 og jernansamling F5. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_80.JPG 
In situ jernkjele F5, stekepanne F9, sverdklinge F4, jernfragmenter F8, 

F10 og F11 og jernansamling F5. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_81.JPG 
In situ jernkjele F5, stekepanne F9, sverdklinge F4, jernfragmenter F8, 

F10 og F11 og jernansamling F5. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_82.JPG 
In situ jernkjele F5, stekepanne F9, sverdklinge F4, jernfragmenter F8, 

F10 og F11 og jernansamling F5. SØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_83.JPG Feltassistent Jessica Leigh Mcgraw i utgravningshull. S Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_84.JPG Konservator Brynjar renser rundt jernansamling F12. Ø Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_85.JPG Konservator Brynjar renser rundt jernansamling F12. Ø Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_88.JPG In situ jernkjele F5, samt jernfragmenter F10 og F11. ØNØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_90.JPG Konservator Brynjar og Line renser rundt jernansamling F12. N Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_100.JPG In situ sverdklinge F4, stekepanne F9 og jernansamling F12. NV Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_103.JPG 
Konservator Brynjar og Line renser rundt stekepanne F9 og sverdklinge 

F4. NV Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_114.JPG 
Konservator Brynjar, Line og feltleder Kathryn diskuterer uttak av 

jernansamling F12 i preparat. Ø Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_115.JPG 
Konservator Brynjar og Line måler metallbrett til å ta ut jernansamling 

F12 i preparat. ØNØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_116.JPG 
Konservator Brynjar og Line skyver inn metallbrett til å ta ut 

jernansamling F12 i preparat. Ø Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_119.JPG 
Konservator Brynjar skyver inn metallbrett til å ta ut jernansamling F12 i 

preparat. ØNØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_121.JPG 
Konservator Brynjar og Line graver "preparat boks" rundt jernansamling 

F12. Ø Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_123.JPG Konservator Line graver "preparat boks" rundt jernansamling F12. Ø Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_126.JPG Konservator Line graver "preparat boks" rundt jernansamling F12. Ø Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_129.JPG Konservator Line graver "preparat boks" rundt jernansamling F12. Ø Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_133.JPG Plastikk og teip rundt jernansamling F5 til uttak i preparat. Ø Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_134.JPG Konservator Brynjar skyver metallplate under jernansamling F5. ØNØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_135.JPG 
Konservator Brynjar og Line skyver inn metallbrett til å ta ut delvis 

innpakket jernansamling F12 i preparat. ØNØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_136.JPG 
Konservator Brynjar og Line skyver inn metallbrett til å ta ut delvis 

innpakket jernansamling F12 i preparat. ØNØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_137.JPG 
Konservator Brynjar og Line pakker inn resten av jernansamling F12 i 

preparat. NØ Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_138.JPG 
Konservator Brynjar og Line tar ut jernfragmentene F10 og F11 i 

preparat. Ø Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_140.JPG Konservator Brynjar renser rundt stekepanne F9. N Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_144.JPG Konservator Brynjar renser rundt bruddsted til sverdklinge F4. NØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_145.JPG Konservator Brynjar renser rundt bruddsted til sverdklinge F4. N Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_146.JPG Bruddområdet mellom sverdklinge F4 og hjalt i profil. SØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_147.JPG Bruddområdet mellom sverdklinge F4 og hjalt i profil. SØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_148.JPG Bruddområdet mellom sverdklinge F4 og hjalt i profil. S Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_149.JPG Bruddområdet mellom sverdklinge F4 og hjalt i profil. S Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_155.JPG Konservator Line graver "preparat boks" rundt sverdklinge F4. ØNØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_157.JPG Sverdklinge klar til uttak i preparat. ØNØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 
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Cf34438_158.JPG Konservator Brynjar og Line pakker inn sverdklinge før uttak i preparat. N Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_159.JPG 
Sverdklinge F4 pakket inn til uttak i preparat. Konservator Brynjar renser i 

kanten. NV Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_160.JPG 
Metallplate blir skjøvet under innpakket sverdklinge F4 av konservator 

Brynjar og Line. SØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_161.JPG 
Metallplate blir skjøvet under innpakket sverdklinge F4 av konservator 

Brynjar og Line. SØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_163.JPG 
Konservator Brynjar og Line diskuterer med feltleder Kathryn om uttak av 

sverdklinge F4 og stekepanne F9 samtidig. SØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_165.JPG Jern (øks) funnet mellom sverdklinge F4 og stekepanne F9. V Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_166.JPG 
Konservator Brynjar og Line pakker inn større preparat bestående av 

sverdklinge F4 og stekepanne F9. S Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_170.JPG Konservator Brynjar graver større "preparat boks". S Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_171.JPG 
Konservator Brynjar og Line pakker inn større preparat bestående av 

sverdklinge F4 og stekepanne F9. Ø Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_172.JPG 
Konservator Brynjar og Line pakker inn større preparat bestående av 

sverdklinge F4 og stekepanne F9. Ø Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_173.JPG 
Konservator Brynjar skyver metallplate under preparat med sverdklinge 

F4, stekepanne F9 og øks. NØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_174.JPG 
Konservator Brynjar og Line skyver metallplate under preparat med 

sverdklinge F4, stekepanne F9 og øks. NØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_175.JPG 
Konservator Brynjar skyver metallplate under preparat med sverdklinge 

F4, stekepanne F9 og øks. NØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_176.JPG 
Konservator Brynjar og Line skyver metallplate under preparat med 

sverdklinge F4, stekepanne F9 og øks. SØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_177.JPG 
Konservator Brynjar og Line skyver metallplate under preparat med 

sverdklinge F4, stekepanne F9 og øks. SØ Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_178.JPG 
Konservator Brynjar og Line skyver metallplate under preparat med 

sverdklinge F4, stekepanne F9 og øks. Ø Jessica Leigh McGraw 15.09.2011 

Cf34438_179.JPG 
Konservator Brynjar og Line klargjør jernkjele F5 til uttak i preparat. 

Feltassistent Jessica holder arbeidslys over. Ø Kathryn E. Sæther 15.09.2011 

Cf34438_181.JPG Hull etter fullstendig tømt grav. SØ Kathryn E. Sæther 16.09.2011 

Cf34438_182.JPG 
Rentegnet plantegning i 1:20 av gravminnet, samt fordelingen av 

preparat uttak.  Kathryn E. Sæther  

Cf34438_183.JPG 
Rentegnet profiltegninger i 1:20 av gravminnet, etter fyll fra 
dreneringsgrøft er fjernet, samt etter gravminnet er tømt.  Kathryn E. Sæther  

Cf34438_184.JPG Flyfoto med funnsted marker med rødt.  Magne Samdal  
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11.5 ANALYSERESULTATER 

11.5.1  VEDARTANALYSE 

E-mail datert 29.11.2011 fra Helge I. Høeg angående vedartanalysen fra Mosby ytre. 

 



Gnr.28, Kristiansand kommune  Saksnr.11/6325  

 

  

 44 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

11.5.2 GEOARKEOLOGISK RAPPORT 

 
 



Gnr.28, Kristiansand kommune  Saksnr.11/6325  

 

  

 45 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
 



Gnr.28, Kristiansand kommune  Saksnr.11/6325  

 

  

 46 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
 



Gnr.28, Kristiansand kommune  Saksnr.11/6325  

 

  

 47 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
 



Gnr.28, Kristiansand kommune  Saksnr.11/6325  

 

  

 48 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
 

11.6 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
1. Feltdagbok 

2. Felt –og rentegninger 


