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Redaktørenes forord

I 2oog og 2oio foretok Kulturhistorisk museum omfat-
tendefeltundersøkelserknyttettilutvidelsenavEuropa-
vei is fra Gulli i Tønsberg til Langåker i Sandefjord i
Vestfold. Innenfor de vide rammene som var lagt, har
det vært mulig å foreta nærstudier av fortidens jord-
brukssamfunn, og å gjennomføre et sjeldent tett sam-
arbeid med naturvitenskapelig ekspertise. Vi er derfor
tynget av ansvar og lettet av glede når vi nå kan pre-
sentere tre bind med kunnskap som har fremkommet i
løpet av prosjektet.

I bind i  og  2  presenteres  de utgravde lokalitetene,
organisert fra Gulli i nord til Langåker i sør. På bakgrunn
av prosjektets problemstillinger og funnmaterialet har
bosetning, graver og jordbruksspor fra jernalderen fått
en fremtredende plass i presentasjonene. I bind i finnes i
tillegg artikler om overordnede administrative og meto-

diske forhold. I det 3. og avsluttende bindet heves blik-
ket, og både naturvitere med kunnskap om arkeologi og
arkeologer med kunnskap om naturvitenskap oppsum-
mererogdiskutererkulturhistorienutfraetbredtspekter
av metoder og innfallsvinkler.

Publikasjonene har ikke kunnet bli til uten et godt
samarbeid med tiltakshaver, Statens vegvesen. Et godt

grunnlag for publikasjonene har også blitt lagt av felt-
personalet og med Maritza Bodis administrative hjelp.
Samtidig rettes en  stor takk til artikkelforfatterne og
illustratørene. Frem til publiseringen har også Michael
Derrick, Khalil Olsen Holmen, /one Røst Kile-Vesik og
Christian LØchen Rødsrud bistått for å få presentasjo-
nene trykkeklare.

Styringsgruppen,ledetavFrodelversen,harfungertsom
fagfeller, og på den måten kvalitetssikret publikasjonen.

Lars Erik Gjerpe og Axel Mjærum
November 2oi2
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Prosjektet og organiseringen av det
Ole Christian Lønaas og Lars Erik Gjerpe, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

KORT OM PROS)EKTET 0G DE
ARKEOLOGISKE UTGRAVINGENE
Ei8-prosjektet Gulli-Langåker er et forvaltningsinitiert
utgravingsprosj ekt organisert av Fornminneseksj onen
ved Kulturhistorisk museum.  Bakgrunnen for utgra-
vingsprosjekteterutvidelsetilfirefeltsmotorveifraGullii
TønsbergkommunetilLangåkerisandeSordkommune.
Formåletmedprosjekteteråtavarepåkunnskapensom
ligger i de automatisk fredete kulturminnene som blir
berørt av tiltaket, i henhold til kulturminneloven.

Prosjektet startet opp i. april 2oog, med feltarbeid i
2oog og 2oio og bearbeiding av resultatene i 2oii. Pro-
sjektet avsluttes 3i. januar 2oi2. Totalt var det planlagt å
undersøke4ilokaliteter,hvorav39isinhelhetogdelerav
to.Iallhovedsakerdeutgravdeområdeneisamsvarmed
beregningene i prosjektplanen, med to unntak. Lokalitet

52bestoavengravhaugsomikkeblegjenfunnetinnenfor

planområdet, og det ble derfor ikke foretatt utgravinger.
Pålokalitet35bledetgravdutetboplassområdefrajern-
alder,utoverkulturminnenesomvarplanlagtundersøkt.
Itilleggvardetinoentilfellerliteellerintetsamsvarmel-
1om kulturminnene det var forventet å finne, og hva som
blefunnet.Detgjeldersærliglokalitet59derderegistrerte
kullgropeneikkeblegjenfunnet,oglokalitet74derdeto
registrerte gravhaugene ikke ble gjenfunnet. På lokalitet

35 ble det i tillegg til de forventede kulturminnene også
funnet boplasspor fra eldre jernalder. i21okaliteter ble
ferdig undersøkt og ytterligere 5 delvis undersøkt under
feltsesongen  2oog. I IØpet av 2oio ble de  5  påbegynte
lokalitetene ferdig undersøkt og ytterligere 23 lokalite-

ter undersøkt i sin helhet. Mange av lokalitetene som ble
undersøkt i 2oio, var små, og de lå ofte nær hverandre,
slik at arbeidsmengden målt i antall ukeverk var noe
Større i 2oog enn i 2oio.

Denne publikasjonen er den første av tre fra Ei8-pro-
sjektet Gulli-Langåker. Hoveddelen av den utgjøres av
lokalitetsbeskrivelser, med denne korte presentasjonen
av prosjektet innledningsvis. Innenfor prosjektet er det
undersøkt lokaliteter fra alle forhistoriske perioder og
middelalder. Lokalitetene har gitt en mengde ny kunn-
skap om forhistorien gjennom så vel unike funn som
dagligdagse levninger. Det er også gjort erfaringer av
meradministrativartsomvilblidiskutertinestekapittel.
Nord for tras6en Gulli-Langåker ble det i 2oo3 og 2oo4
foretatt undersøkelser i forbindelse med ny firefelts mot-
orvei (Ei8-prosjektet Kopstad-Gulli), og tilsvarende i sør
i 2oo5 og 2oo6 (Ei8-prosjektet Langåker-Bommestad).
Disse undersøkelsene er tidligere publisert i Kulturhis-
torisk museums Varia-serie, og faglige og administrative
erfaringer derfra har vært nyttig i dette prosjektet.

Den  administrative  bakgrunnen  for  prosjektet  er

grundig presentert i prosjektets årsrapporter, og spesielt
interesserte lesere henvises dit. De viktigste forholdene
blir imidlertid kort presentert under.

Prosjektet utførte feltarbeid i sesongen 2oog og 2oio,
mens det i 2oii ble utført etterarbeid og rapportering og
utarbeidet manuskript til Varia. Det samlede budsjettet
for prosjektet var beregnet til 45 ooo ooo (2oog-kroner),
men som det fremgår av prosjektets årsrapport for 2oii,
er det totale forbruket cirka io % mindre.
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PROSTEKTET GULLI-LANGÅKER
Bakgrunn
Bakgrunnen for de arkeologiske utgravingene er nær-
mere presentert i prosjektplanen for prosjektet (Lønaas
2oog), og denne fremstillingen er et oppdatert utdrag
derfra. De som ønsker en grundig innføring i saksbe-
handlingen og tilhørende dokumenter, henvises til pro-
sjektplanen.

Strekningen  Gulli-Langåker er cirka  23,5  km lang.
Utvidelsen vil foregå ved at det bygges to nye felt på vest-
siden av eksisterende Ei8. Eksisterende kryss skal bygges
om,ogdetvilbliregulertinn36krysningspunkter@ruer,
underganger og viltlokk) samt 22,4 km støyskjerming

(volleroggjerder).Samletbeslagavarealvilutgjørei5oo
daa, hvorav 53o daa er dyrket mark. Det er ikke regulert
inn masseuttak i forbindelse med planen. Parsellen for

gang-`sykkelvei på  strekningen  Lindhjem-Tassebekk
i Stokke kommune er innlemmet i den aktuelle regule-
ringsplanen for Ei8. Det er beregnet at anleggsarbeidet
skal starte høsten 2oio eller våren 2oii. Samlede kostna-
der er anslått til isoo millioner kroner.

Statens vegvesen henvendte seg til Vestfold fylkes-
kommuneijanuar2oo5angåendeoppstartavplanarbei-
det og behovet for arkeologiske registreringer. Varsel om
oppstartavplanarbeidetforhelestrekningenblesendttil
Vestfold fylkeskommune 3i. mai 2oo5. De arkeologiske
registreringene startet opp i august;september 2oo5 og
foregikk fram til senhøstes 2oo6 (Iversen et al. 2oo7). Tra-

s6enforgang-`sykkelveiistokkekommunebleregistrert
i juli`august 2oo7 (Lia 2oo7a). Det er foretatt flere befarin-

gerifeltmedrepresentanterfraRiksantikvaren,Vestfold
fylkeskommune og Kulturhistorisk museum. På enkelte
befaringer og møter har også tiltakshaver vært represen-
tert.Tilpasningermedhensyntilbevaringavkulturmin-
ner har foregått på detaljnivå og omfatter i første rekke
midlertidige deponiområder og støyskjerming.

Totalt ble det registrert 86 1okaliteter. Fire av lokalite-

tene var ikke omfattet av vilkårene i reguleringsbestem-
melsene. Dette er lokalitet 6 (utenfor planen) i Tønsberg
kommune,1okalitet 43 (fjernet) i Stokke kommune samt
lokalitet 7i (tidligere undersøkt) og lokalitet 72 (fiernet)
i Sandefiord kommune. I alt er 281okaliteter i sin hel-
het avsatt som spesjølo"åc]e bewjrig. I tillegg er deler av
lokalitet 5i (Hørdalen) og lokalitet 54 (Nordre Fevang) i
Sandefiordkommuneregulerttilbevaring.Deleravdeto
sistnevnte lokalitetene vil imidlertid bli direkte berørt av
veianlegget, og det er dispensert for disse delene. Det er
således 521okaliteter i sin helhet samt deler av 2 lokaliteter

(lok. 5i og 54) som er behandlet med henblikk på tjlløtc!sc
til jfirigtiep og eventuelle vilkår knyttet til frigivningen.

Vestfold fylkeskommune oversendte saken til Riks-
antikvaren for behandling i henhold til kulturminnelo-
ven § 8 fjerde ledd i fire forsendelser. Disse er brev datert
i5. juni 2oo7 (Tønsberg kommune), brev datert i8. juni

12

2oo7  (Stokke kommune -registreringen  2oo5`2oo6),
brev datert 9. juli 2oo7 (Sandefjord kommune) og brev
datert24.august2oo7(Stokkekommune-registreringen
2oo7).Detharværtforetattflereendringer`justeringerav

planenietterkantavfylkeskommunensoversendelser,og
reviderte plankart er oversendt ved flere anledninger.

Kulturhistorisk museum har, etter avtale med Riks-
antikvaren, behandlet de tre reguleringsplanene samlet.
Dette grunner blant annet i at det dreier seg om 6n sam-
menhengende strekning hvor samtlige lokaliteter kan
knyttestilsammekulturhistoriskeoglandskapsmessige
kontekst (Raet), samt at det er tids-og kostnadsbespa-
rende å organisere undersøkelsene som ett større pro-
sjekt. Kulturhistorisk museum oversendte sin uttalelse
til Riksantikvaren i henhold til kulturminneloven § 8

fierde ledd i brev av 7. september 2oo7. Ettersom det ble
foretatt flere endringer i sluttfasen av planbehandlingen,
var oversendelsen ikke vedlagt oppdatert forslag til pro-
sjektplan og budsjett.

For lokalitetene i Tønsberg kommune var det over-
ensstemmelse mellom  fylkeskommunens og  Kultur-
historisk museums tilråding. For flere av lokalitetene
i Stokke og Sandefjord kommuner var det imidlertid
divergerende vurderinger. Blant annet anbefalte Kultur-
historisk museum Riksantikvaren å ikke gi dispensa-
sjon for s omsøkte lokaliteter. 4 av disse lokalitetene er i
ettertid regulert til bevaring (1ok. 23, 24, 55 og 56). Videre

anbefaltedenregionalekulturminneforvaltningenatdet
ble gitt dispensasjon fra bestemmelsene i kulturminne-
1oven for i alt 38 lokaliteter med vilkår om arkeologiske
undersøkelser. I alt i3 1okaliteter ble anbefalt dispensert
uten vilkår.

I brev av i2. september 2oo7 til Vestfold fylkeskom-
mune ga  Riksantikvaren  tillatelse  til  inngrep  i  totalt
ii lokaliteter beliggende i Tønsberg kommune. I brev
av i3. september 2oo7 til Vestfold fylkeskommune ga
Riksantikvaren tillatelse til inngrep i totalt 23 lokaliteter
beliggende i Stokke kommune. Herunder inngår steinal-
derlokaliteten lokalitet 35 som Kulturhistorisk museum
ikke anbefalte dispensert. I brev av i3. september 2oo7 til
Vestfold fylkeskommune ga Riksantikvaren tillatelse til
inngrepiislokaliteterisinhelhetogdelerav2lokaliteter
beliggende i Sandefjord kommune. Herunder inngår en

gravhaug på Fevang (1ok. 5o), dyrkningsspor på Hørdals-
åsen(deleravlok.5i)samttoskadetegravhaugerpåElge-
sem (1ok. 74) som Kulturhistorisk museum ikke anbefalte
dispensert. I Riksantikvarens oversendelser går det fram
atdetskalforetasarkeologiskeundersøkelseravprjorjtcrte
lokaliteter innenfor planområdene.

ReguleringsplanforparsellenTØTisbergg"se-T¢ssebckk
i Stokke kommune ble vedtatt den 22. september 2oo8.
Reguleringsplan  for parsellen  Stokkc grcrLse-I.¢rigåker i

Sandefjord kommune ble vedtatt den i3. desember 2oo7.
Behandlingen av reguleringsplan for GL.j!{-Stokke greftsc
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i Tønsberg kommune trakk ut i tid som følge av innsi-

gelser, og planen ble først vedtatt den 4. februar 2oog.
Kulturhistorisk museums prosjektplan og budsjett ble
oversendt 23. mars 2oog, Riksantikvarens vedtak etter
kulturminneloven § io av 3i. mars 2oog ble oversendt
Statens vegvesen, som aksepterte betingelsene for plan-
vedtaket i7. april 2oog. Merk at i tillegg til de automatisk
fredete kulturminnene omtalt over ble det under arbei-
detsgangpålokalitet35oppdagetoggittdispensasjonfor

ytterligere automatisk fredete kulturminner - se under.

Reguleringsplanene
Også den følgende gjennomgangen er hentet fra pro-
sjektplanen (Lønaas 2oog). Det er utarbeidet tre regule-
ringsplaner, 6n for hver kommune. Videre foreligger det
detaljplanerforhveravdetreparsellene.

Den nordre reguleringsplanen utgj ør parsellen Gttl!j-
StokkcgrerLsc og ligger i Tøftsberg kommu]te. Parsellen har en

lengde på cirka 4,6 km. Det ble registrert i61okaliteter
innenforplanområdet.Itilleggomtalerregistreringsrap-

porten lokalitet 6 som nå ligger utenfor planområdet. 4
lokaliteter er regulert til bevaring, mens i2 lokaliteter er
behandlet med hensyn til dispensasjon. Av de dispen-
serte lokalitetene ble lokalitet 4 behandlet i forbindelse
medrevisjonavkommuneplanforTønsberg2oo8-2o2o.
Lokaliteten er dispensert  med vilkår om  arkeologisk
undersøkelse,  men  utgravningen  faller  jkke  innenfor
Ei8-prosjektet.

Den midtre reguleringsplanen utgjør parsellen Tøris-
berg grefise-Tøssebckk i Stokkc kommLme.  Parsellen har en

lengde på cirka 9,o km. Det ble påvist 33 1okaliteter ved
registreringen i 2oo5;2oo6. I tillegg fantes det opplys-
ninger om en tidligere kjent gravrøys (lok. 43) som ved
registreringen viste seg å være fjernet. Denne ble ikke
underlagt dispensasjonsbehandling. Videre ble det ved
registreringen knyttet til gang-`sykkelveien i 2o o7 påvist
61okaliteter samt et nyere tids veifar. I alt er i6 lokalite-
ter regulert til bevaring, mens 23 1okaliteter er behandlet
med hensyn til dispensasjon.

Den søndre reguleringsplanen utgjør parsellen Stokke

gTcnse-Lflrigåker i  S4ftdejord  kommwrte.  Parsellen  har  en
lengde på io,i km. Det ble registrert 3o 1okaliteter. De
to lokalitetene 7i og 72 er imidlertid fiernet og var ikke
underlagt reguleringsplanens bestemmelser. io lokalite-
ter, 8 i sin helhet og deler av 2 (1ok. 5i og 54), er regulert
til bevaring. I alt er is lokaliteter i sin helhet og deler av
2 (lok. 5i og 54) behandlet med hensyn til dispensasjon.

Administrative retningslinj er for prosjektet
KulturhistoriskmuseumogUniversitetetiOsloharutar-
beidet regler for eksternt finansierte prosjekter og regler
for prosjektstyring. I tillegg er det utarbeidet spesielle
avtaler og styringsdokumenter for Ei8-prosjektet.  De
viktigste av disse er:

•   Avtale mellom Statens vegvesen og Kulturhistorisk

museum om gjennomføringen av de arkeologiske
undersøkelsene

•   Retningslinjer for prosjektstyring ved Kulturhistorisk

museum
•   Prosjektplan som gir faglige rammer for prosjektet

Avtale med Statens vegvesen
Det ble inngått en avtale mellom Statens vegvesen og
Kulturhistorisk museum om gjennomføringen av de
arkeologiske undersøkelsene. Hensikten med avtalen
var å legge til rette for den praktiske gjennomføringen.

Administrative forhold
Ei8-prosjektet er et stort prosjekt ved Kulturhistorisk
museum.  Generelle retningslinjer for prosjektstyring
vedKulturhistoriskmuseumerutformetiegetdokument
vedtatt i Kulturhistorisk museums styre io. desember
2oo2. De faglige og Økonomiske rammene for prosjektet
følger av Riksantikvarens vedtak etter kulturminnelo-
ven § io med fastsatt omfang og budsjett for arkeolo-

giske undersøkelser av 3i. mars 2oog, og Kulturhistorisk
museums brev med prosjektplan og budsjett oversendt
23. mars 2oog.

Det har vært engasjert ca. 2o arkeologer i feltseson-

gen, i tillegg til 6 arkeologer i faste stillinger i prosjektets
levetid.Foråminimaliserebelastningenpådefastansatte
ved Kulturhistorisk museum generelt og Fornminnesek-
sjonen spesielt har seksjonsleder Karl Kallhovd delegert
attestasjonsmyndigheten for prosjektet til prosjektle-
der Lars Erik Gjerpe.  Fra  2oio ble prosjektleder også

gitt anvisningsmyndighet. Videre har prosjektet ansatt
egen sekretær, Maritza Bodi. Sekretærens oppgave er å
avhjelpe prosjektet med administrative og Økonomiske
oppgaver. Disse oppgavene er utført i samarbeid med
Kulturhistorisk museums Øvrige administrasjon.

Prosjektet førte i 2oog eget skyggeregnskap parallelt
med regnskaps- og arkivførselen ved Kulturhistorisk
museum. I 2oio ble det innført et forenklet rapporte-
ringssystem som fiernet arbeidet med å føre skyggeregn-
skap, og oppdaterte økonomiske oversikter ble raskere
tilgjengelig. Ulempen var at det nye rapporteringssyste-
met ikke var tilpasset malen som var anvendt ved bud-
sjettering forut for prosj ektet.

Ei8-prosjektet skal være ioo  % eksternt finansiert.
Innkjøp av nødvendig materiell og utstyr er foretatt av

prosj ektet og belastet tiltakshaver. Materiell og utstyr til-
faller Kulturhistorisk museum ved opphør av prosjektet.
ProsjektetovertokbruktutstyrfraBrunlanes-prosjektet.
Dette var beregnet for steinalderundersøkelser, og var
brukt i to sesonger. Det var derfor nødvendig å kjøpe inn
en del nytt utstyr. Mellom feltsesongene ble mestepar-
ten av utstyret lagret i container i Vestfold, mens spesielt
verdifullt utstyr ble oppbevart i Oslo. I 2oii ble utstyret
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overført til utgravingsprosjektet Eis Bommestad-Sky,
også det knyttet til utbygging til firefelts motorvei.

Prosj ektets organisering
Ei8-prosj ektet Gulli-Langåker er organisert på følgende
måte og med følgende personer:

•   Prosjektleder  Lars  Erik  Gjerpe var  faglig,  Økono-

misk og administrativ leder for prosjektet. Ansatt fra
i. april 2009.

•   Utgravningslederne  dr.fil.  Martin  Gollwitzer,  Line

Grindkåsa, Axel Mjærum og Mari Østmo  (Østmo
haddepermisjonfraapril2oiotiljanuar2oii,ogarbei-
detderetterihalvstillingtilapril2oii,førhunfratrådte
stillingen) og Ellen Margrethe Storrusten (vikarierte
for Østmo fra april  2oio,  og  overtok stillingen fra
april 2oii) har hatt ansvaret for utgraving, etterarbeid
og publisering av sine lokaliteter. Samtlige ble ansatt
fra i. mai 2oog.

•   UtgravningslederTone wikstrøm (permisjon januar-

september  2oio)  og  Lars  Thorgersen  (vikar  for
Wikstrøm januar-september 2oio) var ansvarlig for
data, innmåling og GIS. Ansatt fra i. mai 2oog.

•   Sekretær Maritza Bodi var ansvarlig for økonomi og

administrative oppgaver. Ansatt fra i. april 2oog.

Styringsgruppens sammensetning
ogvirksomhet
Museumsdirektør  Egil  Mikkelsen  ved  Kulturhistorisk
museum oppnevnte styringsgruppen i mandat av 3. juni
2oog. Gruppen har fungert som både faglig referanse-

gruppeogstyringsgruppeforprosjektet.Styringsgruppens
sammensetning var både administrativt og faglig begrun-
net. Gruppen var sammensatt av følgende personer:

•   Seksjonsleder dr.art. Frode lversen, Arkeologisk sek-

sjon, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

(1eder).
•   Professor 7an Henning Larsen, Fornminneseksjonen,

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
•   Førsteamanuensis ph.d. /es Martens, Fornminnesek-

sjonen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i oslo.
•   Førsteamanuensis Kari Loe Hjelle, De naturhistoriske

samlinger, Universitetet i Bergen.
•   Dr.art. Lars pilø, Oppland fylkeskommune.
•   Seniorkonsulent Vivian Wangen, Arkeologisk sek-

sjon, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
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•   Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar, Vest-Agder

fylkeskommune.

MuseumsdirektørEgilMikkelsen(til3o.september2oii),
museumsdirektør Rane Willerslev (fra i. oktober 2oii)
og seksjonssjef ved Fornminneseksjonen Karl Kallhovd
hadde møterett i styringsgruppen, men har ikke benyt-
tet denne.

Følgende personer er observatører:

•   Rådgiver ole christian Lønaas, Fornminneseksjonen,

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
•   Professor ]an Bill, Arkeologisk seksjon, Kulturhisto-

risk museum, Universitetet i Oslo.
•   Fylkesarkeolog Trude Aga Brun, Vestfold fylkeskom-

mune.
•   Rådgiver Bjørn-Håkon Eketuft Rygh, Riksantikvaren.

Styringsgruppen har hatt tre møter i året, men møttes
bare to ganger i oppstartsåret. Styringsgruppen har hatt
følgende oppgaver og mandat:

•   Styringsgruppens leder innkaller til styringsgruppe-

møte og setter opp saksliste i samråd med prosjektle-
der.

•   Styringsgruppen er ansvarlig for at prosjektet følger

vedtatt prosj ektplan og budsjett.
•   Gruppen skal være administrativ rådgiver og veileder

for prosjektstaben og skal bistå i situasjoner der pro-
sjektstaben har behov for oppfølging.

•   Styringsgruppen skal godkjenne regnskap, årsrap-

porter og sluttrapporter,  og skal innstille disse for
museumsdirektøren for godkjenning. Den skal også

godkjennebudsjettenesomskalleggesframformuse-
umsdirektørenforgodkjenning.

•   Styringsgruppen skal fungere som faglig referanse

for prosjektet. Den skal være et forum for å styrke den
faglige kvaliteten på arbeidet og virke som støtte for

prosjektet i faglige spørsmål.
•   Styringsgruppen skal fungere som forum for utveks-

ling av relevant informasjon på tvers av institusjoner,
med henblikk på administrative`forvaltningsmessige
forhold som berører prosjektet.

•   Styringsgruppen skal møte tre ganger i året under

prosj ektperioden. Museumsdirektøren og Fornmin-
neseksjonenslederharmøterettvedallemøterogskal
holdes orientert om styringsgruppens arbeid.



Administrative erfaringer
Lars Erik Gjerpe, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

PROS)EKTPLAN, REGISTRERINGER,
DIMENS|0NERINGER 0G FELTARBEID
lnnledning
Arkeologiske undersøkelser innenfor rammene av et
kunnskapsstyrtkulturminnevernkangrovtsettsiesåha
fire faser: registrering`prosjektplan, utgraving, presenta-
sjonogtilretteleggingavkildematerialetforforskningog
videre selve forskningen (Kallhovd 2oo6). Kvaliteten på
arbeidet i den enkelte fasen legger sterke føringer for de
følgendefasene,ogalleredeunderregistreringenelegges
det føringer for den avsluttende forskningen.

RegistreringeneiforkantavEi8-prosjektetGulli-Lan-

gåker ble utført av Vestfold fylkeskommune (Iversen et
al. 2oo7; Lia 2oo7a,b). Prosjektplanen ble utarbeidet av
Ole Christian Lønaas (2oog) ved Fornminneseksjonen,
Kulturhistorisk museum. Det har vært lagt vekt på å se
utgravingene som en helhet med overordnede problem-
stillinger for prosjektet og spesifikke problemstillinger
for hver enkelt lokalitet. Ny kunnskap om stabilitet og
endringijordbrukssamfunnetvardenoverordnedepro-
blemstillingen, og den har blitt brukt både til å prioritere
mellom lokalitetene og innad på lokalitetene.

Grovt sett er det tre forskjellige utgravningsmetoder
som har vært i bruk på Ei8-prosjektet: konvensjonell
steinalderutgravning, flateavdekking i dyrket mark og
flateavdekkingiskog,selvomflereavmetodeneharvært
kombinert og enkelte andre metoder har vært i bruk.

Dimensjonering av tidsbruk i
prosjektplanen og reell tidsbruk
Dimensjoneringen av feltarbeidet er sentral for prosjek-
tets fremdrift og budsjettering og et viktig styringsverk-

tøy for prosjektleder. Store prosjekt som Ei8-prosjektet
Gulli-Langåker har stor fleksibilitet fordi ressurser kan
omfordeles mellom ulike arbeidsoppgaver.  Mange av
erfaringene med dimensjonering kan allikevel være nyt-
tig ved utarbeidelse av nye prosjektplaner, også for min-
dre prosjekter. Dessuten har også større prosjekter sine
klare rammer. Det er Ønskelig at de samme feltarkeolo-

gene følger utgravingene gjennom hele sesongen, og det
blederforinngåttsålangearbeidskontraktersommuligi
forhold til fremdriften i prosjektplanen. Om behovet for
arbeidskraft for prosjektet som helhet blir mindre enn

planlagt, er det riktignok i noen tilfeller mulig å benytte
arbeidskraftenvedandreutgravingervedKulturhistorisk
museum.Slikerokeringererikkealltidlikegreitåfåtilpå

grunnavtidsrammenefordeulikeutgravingene.Dersom
behovet for arbeidskraft Øker, kan feltstaben også Økes
eller feltsesongen forlenges. Siden feltpersonalet ofte har
inngåttavtaleromandreansettelservedkontraktensopp-
hør, er heller ikke det alltid like enkelt i praksis. I tillegg
vil slike rokeringer kreve ressurser fra andre oppgaver.
Riksantikvarens retningslinjer for budsjettering legger
føringerforhvilkeomprioriteringersomkanforetas,selv
om tiltakshaver Statens vegvesen har vært velvillig inn-
stilt.Nyttenavenprosjektplanderdetersamsvarmellom
beregnedeogreellearbeidsoppgaverogressurseneavsatt
til oppgavene og reelt behov for ressurser, er derfor stor.

Iprosjektplanenvardetberegnetenarbeidsinnsatspå

74o ukeverk i felt (Lønaas 2oog). Ukeverkene var fordelt

på feltassistenter (529 ukeverk), feltledere (98,5 ukeverk)
og utgravningsledere (ii3 ukeverk). Utgravningslederne
har ført tidsregnskap for hver enkelt lokalitet, og det er
lagt ned til sammen 6oo ukeverk, ca. 8o % av beregnet
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forbruk. Totalt har det vært ansatt feltledere eller feltassis-
tenteri6i5ukeverk,men42avdisseharværtiprosjektets
fellesferie. I tillegg har noen ukeverk gått til flottering av
makrofossilprøver og oppgaver forbundet med etterar-
beid, uten at denne tidsbruken er nøyaktig dokumen-
tert. Det var beregnet at prosjektet skulle undersøke i alt

76 4oo m2, dokumentere 29oo strukturer og undersøke
nærmere 2ioo, hvorav 49 graver. I realiteten ble ca. 8o %
av forventet areal undersøkt, ca. 6o % av forventet doku-
menterte strukturer ble dokumentert, og ca. 6o % av for-
ventet nærmere undersøkte strukturer ble undersøkt.
Undersøkelse av potensielle strukturer som siden blir
avskrevet, kan være arbeidskrevende. Ofte viser det seg
først mot slutten av undersøkelsen, eller når Ci4-daterin-

geneforeligger,atstrukturenevarfranyeretidellernatur-
fenomener. For å vurdere prosjektets arbeidsinnsats kan
detderforværenyttigåregnemeddeavskrevnestruktu-
rene også. I så fall blir 97 % av forventede dokumenterte
strukturer dokumentert, og 7i % av forventet nærmere
undersøkte strukturer blir nærmere undersøkt.]

Litt i underkant av so % av beregnede arbeidsopp-

gaver er altså utført på so % av tiden avsatt til å utføre
arbeidsoppgavene. På et overordnet nivå er det brukbart
samsvar mellom tiden avsatt til å utføre arbeidsoppga-
vene og reelt forbruk av tid. Derimot er antallet arbeids-
oppgaver noe mindre enn beregnet. Det ser også ut til
at strukturtettheten (antall strukturer per kvadratmeter)
sett under ett er omtrent som forventet. Imidlertid er det
også her store awik mellom forventede og reelle verdier

på de enkelte lokalitetene. På lokalitetene si og go ble
strukturtettheten bare 22 % av forventet, mens på lokali-
tet 35 ble den hele 365 %. På 7 lokaliteter ble strukturtett-
heten høyere enn forventet, på like mange var tettheten
lavere enn forventet. Det var forventet å finne 49 graver,
men det ble bare funnet snaue 2o % av det.

Selv om det som nevnt er forholdsvis godt samsvar
mellom forventet og reell tidsbruk for prosjektet som
helhet, er forholdet noe annerledes for de enkelte loka-
1itetene, jf. tabell 2. På syv lokaliteter og grupper av loka-
1iteter ble det brukt omtrent like mye tid som planlagt

(ioo-i2o % av beregnet tid), på seks lokaliteter ble det
brukt mellom 3o og so %, og på fem lokaliteter ble det
brukt 7-2o % av planlagt tid. To lokaliteter skiller seg
kraftig ut; på lokalitet 54 ble det brukt nesten iooo %
eller ti ganger så mye tid som forventet, mens på loka-
litet 52 ble det ikke brukt tid i det hele tatt. Oftest, men
ikke alltid, er det en viss sammenheng mellom prosent-
vis forbruk av arbeidskraft og det prosentvise forholdet
mellomforventetogreeltundersøktestrukturerogareal
-detseraltsåuttilatforventetarbeidsmengdeutførtper

dagsverkerioverensstemmelsemedreeltutførtarbeids-

mengde.Arbeidsmengdensomutføresperdagsverk,ser
ellers ofte ut til å være overvurdert ved dimensjonering
avutgravingsprosjekterof.OrmenLanges.54ogtab.2.7;
Bårdseth2oosa;Gjerpe2oosa:i39-i4i).Årsakentilavvi-
ket mellom beregnet og reelt forbruk av arbeidstid ved
Ei8-prosjektetGulli-Langåkerserimidlertiduttilåvære
atdeterberegnetutførtflerearbeidsoppgaverenndethar
vært behov for, med andre ord ser antallet strukturer ut
til å være overvurdert.

De syv lokalitetene der det er brukt ioo-i2o % av for-
ventet tid, er forholdsvis ulike. De undersøkte objektene
består blant annet av boplasspor, graver uten bevart syn-
lig markering, en gravhaug, jordbruksspor, utkanten av
ei myr, produksjonsspor og en steinalderboplass. Flere
av lokalitetene hadde bevaringsforhold som til dels har
komplisert utgravingene, og flere ulike utgravningstek-
nikker, blant annet flateavdekking i dyrket mark, flateav-
dekking tilpasset skog, graving i ruter og lag og graving
i single-context har vært anvendt. Disse lokalitetene har
imidlertid det til felles at det er satt av forholdsvis store
ressurser til undersøkelsene, fra 24 til i68 ukeverk. Uven-
tede strukturer blir oppdaget eller forventede strukturer
uteblir ved de fleste arkeologiske undersøkelser, men det
er lettere å finne tid til de uventede strukturene på større
lokaliteter enn på små. På mindre lokaliteter gir også for-
holdsvissmåendringeriarbeidsoppgavenestoreprosent-
vise endringer. Ett eksempel på dette er lokalitetene 4o og

4i,derreduksjonenpå2,4ukeverkutgjørhele4o%.Deter
derforikkeheltuventetattidsbrukenpådestorelokalite-
teneoftereerisamsvarmedplanlagttidennpådemindre.

Lokalitetene der det er brukt mellom 3o og so % av
beregnet tid, besto hovedsakelig av boplasspor i dyrket
mark, men på enkelte lokaliteter var det også graver og
dyrkningsspor.  Også de lokalitetene der det er brukt
under 2o % av beregnet tid, består hovedsakelig av loka-
liteter med boplasspor i dyrket mark, med unntak av
lokalitet 52.

Påtrelokaliteterskillertidsbrukensegmarkantfradet
somvarforventetiprosjektplanen.Lokalitet52varregis-
trert som en gravhaug, men ble ikke gjenfunnet ved vår
undersøkelse, og det ble derfor ikke foretatt noen under-
søkelse. På Lokalitet 54 var det registrert gravhauger, ei
røys, hulveier og fossil åker, men bare den fossile åkeren
og en hulvei lå i området som skulle undersøkes. Under
utgravingen ble det i tillegg oppdaget rydningsrøyser og
kokegroper,ogundersøkelsenblederformerarbeidskre-
vende enn forventet. På lokalitet 74 var det registrert to

gravhaugersomskulleundersøkes.Detblegjenfunneten
haug, men denne viste seg å være en søppelhaug, antage-
1igavsattfraig8o-talletogfremover.Denstoreforskjellen
mellom beregnet og reell tid brukt på denne lokaliteten

1.Talleneerbasertpåstrukturdatabasenslikdenvarl.mai201l.Etterdettekanenkelteendringerhablittgjort,f.eks.somfølgeavatc14-dateringer
har ført til at enkelte strukturer har endret status til «Avskrevet». Hovedtrekkene er imidlertid ikke endret.
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kommer ikke så godt frem i tabell 2, delvis fordi tidsbru-
ken er beregnet sammen med andre lokaliteter, og delvis
fordinoetidblebruktpååsjaktegjennomsøppelhaugen
foråseomdeleravgravminnetvarbevartunderdenne.

Den reelle tidsbruken på de ulike lokalitetene er for-
holdsvisenkelåberegneogsammenliknemedforventet
tidsbruk, selv om det av og til kan være uklart hvilken
lokalitet fellesoppgaver som innkjøp, rydding eller inn-
kjøpavfellesutstyrskalførespå.Ogsåundersøktarealer
forholdsvisenkeltåsammenligne,selvmedenkeltekom-

pliserende faktorer. I forbindelse med undersøkelser av
kullgroper, graver eller dyrkningsspor er det ikke alltid
budsjettert med hvor stort område som skal undersø-
kes, men med antall kulturminner som skal undersøkes.
Det kan også være vanskelig å sammenligne områder
undersøktvedhjelpavmaskinellflateavdekkingogareal
undersøktmedkonvensjonellsteinaldermetode.Påflere
lokaliteter er også det samme området avdekket i flere
omgangerfordistrukturerharliggetiulikestratigrafiske
nivåer. Slik sett kan det avdekkede arealet på en lokali-
tet være større enn lokalitetens overflate. Det er i denne
sammenhengen ikke tatt hensyn til slike kompliserende
faktorer;  beregningene  tar  utgangspunkt  i  innmålt,
undersøktflate.Pågrunnavdekompliserendefaktorene
nevnt over er det fire lokaliteter der det ikke gir mening
å sammenligne forventet og reelt undersøkt areal. For
de resterende lokalitetene er det store variasjoner i for-
holdet forventet undersøkt og reelt undersøkt areal. På
fire lokaliteter er det undersøkt omtrent forventet areal

(8o-i2o % av forventet areal er undersøkt), på tre er det
avdekket større areal, og på ti er det undersøkt mindre
areal enn forventet.

I forbindelse med tidligere undersøkelser er det skilt
ut fem årsaker til at reelt brukt tid avviker fra forventet
tid, nemlig prioritering, kunnskapsstatus, beregning,
feil registrering og knapp registrering (Gjerpe 2oosa).
Forventet utført arbeidsmengde per dagsverk som er
lagt til grunn i prosjektplanen, bygger for en stor del på
erfaringstallenefraEi8-prosjektetLangåker-Bommestad

(pers. medd. 0le Christian Lønaas).
Produktiviteten ved Ei8-prosjektet er grundig pre-

sentert i prosjektets årsrapporter for feltsesongene 2oog
og  2oio. For en detaljert presentasjon av hvor mange
kvadratmeter med ulik undergrunn som kan forventes
avdekket,ellerhvormangestruktureravuliketypersom
kan forventes undersøkt per dagsverk, henvises det til de
enkelte lokalitetsbeskrivelsene i årsrapportene.

Faglige forventninger i prosjektplanen
ogutgravningsresultater
ForvaltningsinitiertearkeologiskeundersøkelseriNorge
er en del av offentlig myndighetsutøvelse og blir utført i
byråkratiskerammer(GIørstad2oo4b).Etavmangekrav
til byråkratiet er etterrettelighet og forutsigbarhet. Disse

kravene har gitt seg utslag i at arkeologiske utgravinger
skalgjennomføresinnenforrammeneavenprosjektplan
medtilhørendebudsjett.Detteskalblantannetgitiltaks-
haverforutsigbareutgiftersamtidigsomdesimeringenav
kulturminner skal styres slik at det sjeldnere gis dispen-
sasjon for verdifulle kulturminnetyper. I en byråkratisk
idealtilstand vil derfor arkeologiske undersøkelser ikke

gioverraskenderesultater,menreprodusertkunnskapen
som er nedfelt i prosjektplanen, eller i beste fall tilføyd
nye detaljer. I praksis er det heldigvis -for arkeologiens
del -ikke slik. De siste årene er det stadig gjort nyvin-
nendefunniregiavforvaltningsprosjekter,pådenandre
siden skjer det også at funnene i mindre grad kan belyse

problemstillingene i prosjektplanen.
Prosjektplanen legger vekt på ny kunnskap om boset-

ningsspor med vekt på gårdstunet, gravminner og dyr-
kningsspor,somskalbrukestilåbelysedenoverordnede

problemstillingen-«Åbringeframnykunnskapomsta-
bilitet og endring i jordbrukssamfunnets sosiale organi-
sasjon i forhistorisk tid og middelalder». Resultatene fra
Ei8-prosjektet Gulli-Langåker er godt egnet til å belyse
den overordnede problemstillingen, og bidrar også til ny
kunnskap om de nevnte kulturminnetypene. Resulta-
tene oppsummeres i bind 7, her nevnes bare de viktigste
bidragene til belysning av problemstillingene.

Gjennom  et  nært  samarbeid  med  naturvitere  og
naturvitenskapelig innrettede arkeologer har prosj ektet
belystmennesketspåvirkningpålandskapogvegetasjon
fra neolitikum til middelalder på en måte som overskri-
der forventningene i prosjektplanen. Detaljerte studier
av trekull har belagt at skogen ryddes, beites og utnyt-
tes intensivt blant annet til f6r. Mikromorfologiske ana-
lyser, dateringer basert på optisk stimulert luminescens
og grundige utgravinger har vist at også selve topogra-
fien endres. Beite eller jordbruk fjerner vegetasjonsdek-
ket, slik at erosjonen Øker eller settes i gang. Erosjonen

fierner masse fra toppene i landskapet, som så avsettes
mot bunnen av skråningene, og landskapet blir min-
dre kupert.  Også landbruket er grundig belyst, både

gjennom nye tilnærminger i felt og en kombinasjon av
naturvitenskapelige analyser. Det er påvist variasjoner i
måten jordene er organisert på, deres størrelse, hva som
blir dyrket, hvilke jordtyper som ble dyrket, hvordan det
blir gjødslet, og hva slags rotasjonssykluser jordene går
inni.Forståelsenaverosjonsprosesseneogmålrettetinn-
samling og analyse av naturvitenskapelig materiale fra
lag avsatt av erosjonen har gjort det mulig å studere det
forhistoriske landbruket i dagens fulldyrkede landskap,
dertradisjonelledyrkningssporsomrydningsrøyserofte
erfjernet.Tilsammengirdettematerialetetnyttinnblikk
iarbeidsformeneilandbruket,særligieldrejernalder.Det
er undersøkt få hus, men til gjengjeld er flere av husene
av typer som ikke tidligere er dokumentert i Vestfold.
Utgravinger av aktivitetsområdene i boplassenes utkant
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har påvist sjeldne strukturtyper, for eksempel brønner,
vannhullogovner.Kombinasjonenavgrundigeutgravin-

ger og naturvitenskapelige analyser har i tillegg utdypet
forståelsenavstrukturtypersomalleredevarkjent.Deter
ikkeundersøktmangegravervedprosjektet,menunder-
søkelsene av området rundt gravminnene og gravmin-
nenes oppbygning har bidratt til forståelsen av fortidens
bruk av graver. Flere graver er anlagt på boplasser eller i
utkantenavdem.Undersøkelseneharogsådokumentert
atgraverikkerepresentererenenkelthendelse,mensna-
rere flere hendelser over lang tid.
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På flere lokaliteter har vi undersøkt kulturminner
utover det som var forventet i prosjektplanen. Det ser ut
til at det på lokaliteter med dyrkningsspor i utmark ofte
ogsåfinnesboplasspor.Detertilfelletbådepålokalitet35
og lokalitet 54. På lokalitet 35 ble det i tillegg til de regis-
trerterydningsrøyseneogsåfunneteituft,kokegroperog
andre boplasspor. På lokalitet 54 ble det først og fremst
funnet kokegroper i tillegg til dyrkningssporene. Sam-
menhengen mellom dyrkningsspor i utmark og boplas-
sporerogsåregistrerttidligerevedEi8-prosjektet(Gjerpe
2oosa:i32-143).



Naturvitenskapelig samarbeid
Lars Erih Gjerpe, Kulturhistorisk museu,m, Uriversitetet i O slo

Samarbeid med naturvitere og
naturvitenskapelig innrettede arke ologer
Ei8-prosjektet Gulli-Langåker har hatt et nært samar-
beid med naturvitere og naturvitenskapelig innrettede
arkeologer. I prosjektplanen med tilhørende budsjett er
det satt av forholdsvis store ressurser til Ci4-analyser,
vedartsanalyser, makrofossilanalyser, pollenanalyser og
mikromorfologiskeanalyser.Detvarogsåsattavmindre
summer til fosfatanalyser, matskorpe- og lipidanalyser
og osteologiske analyser. Underveis i prosjektet har det
vært foretatt omdisponeringer og satt av større midler
til dateringer basert på optisk stimulert luminescens og
midler til temperaturanalyser av brent leire. I tillegg til
midler til selve analysene var det i prosjektplanen også
satt av midler til møter og befaringer i felt med naturvi-
terne, noe som har vist seg å være svært nyttig. Fra pro-
sjektetssidevardetetønskeatnaturvitereogarkeologer
skulle samarbeide mot ett felles mål -å samle informa-
sjon som kan bidra til å belyse prosjektplanens pro-
blemstillinger. Etter oppstart av prosjektet ble det derfor
bedt om tilbud på analyser av vedart, makrofossiler,

pollen, mikromorfologiske prøver, fosfat og jordkjemi`
fysikk, og matskorpe-og lipidanalyser. Det ble presisert
at tilbudet, foruten selve analysen, også skulle omfatte
rapportering i form av arkivrapport og artikkel til pro-
sjektets Varia, befaringer i felt og deltagelse på koordine-
ringsmøter med de andre naturviterne og arkeologene
ved prosjektet. Det ble i løpet av sommeren 2oog inn-

gått samarbeidsavtaler med Thomas Bartholin, Peter
Hambro  Mikkelsen  (vedartsbestemmelse,  Moesgård

Museum), Karin Viklund, /ohan Linderholm (makro-
fossilanalyser og jordkjemiske og -fysikalske analyser,
Milj6arkeologiska laboratoriet ved Umeå universitet),
Richard Macphail (mikromorfologiske analyser, Uni-
versity College London`Umeå universitet) og /oachim
Regnell og Nils-Olof svensson (pollenanalyser, H6gsko-
lan Kristianstad). Det er først og fremst denne gruppen
det har vært avholdt møter med. I tillegg ble det inngått
avtale med Svend lsaksson (lipidanalyser, Arkeologiska
forskningslaboratoriet, Stockholms universitet) , uten at
det involverte publisering.

Det ble først bedt om tilbud på osteologiske analy-
ser etter at behovet for disse ble kjent, og det ble inngått
avtale med Emma sj 61ing (Societas Archaeologica upsa-
liensis) sommeren 2oio for materiale fra 2oog-sesongen
og våren 2oii for materiale fra 2oio-sesongen. I 2oii ble
det også inngått avtale med Moesgård Museum om ana-
lyse av beinmateriale. For ordens skyld understrekes det
at byttet av samarbeidspartner ikke innebærer misnøye
med samarbeidet med Societas Archaeologica Upsa-
liensis. I 2oio ble det også inngått avtale med Markus
Fuchs (Universitåt Bayreuth)  om dateringer basert på
optisk stimulert luminescens. Torbj6rn Brorsson (tem-

peraturanalyser av brent leire, Kontoret f6r Keramiska
Studier) har også utført analyser for prosjektet. Kultur-
historiskmuseumharinngåttavtalemedLaboratorietfor
'4C-datering ved NTNU om Ci4-dateringer med maksi-

malt to måneders leveringstid. NTNU kunne i perioder
ikke overholde denne fristen, og Ci4-dateringer har også
blitt utført ved Queen's University Belfast. Rebecca Can-
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Tabell 3: Naturvitenskapelige samarbeidspartnere

Institusjon

Moesgård Museum

Miljbarkeologiska laboratoriet ved
Umeå universitet

Milj 6arkeologiska lab oratoriet ved
Umeå universitet

University College London`Umeå universitet

H6gskolan Kristianstad

Societas Archaeologica Upsaliensis

Universitåt B ayreuth

Laboratoriet for `4C-datering ved NTNU

Arkeologiska forskningslab oratoriet,
Stockholms universitet

Kontoret f6r Keramiska Studier

Queen's University Belfast

Moesgård Museum

Universitetet i Bergen

Artikkel (evetituelt mpport) ved:

Thomas Bartholin,
Peter Hambro Mikkelsen

Karin Viklund

Johan Linderholm

Richard Macphail

joachim Regnell og Nils-Olof Svensson

(Emma sj6ling)

Markus Fuchs)

Q{athalie Dimc)

Torbj6rn Brorsson

(Susanne Østergaard)

(Camilla Celine Nordby)

T/:pe4"ryse

Vedartsbestemmelser

Makrofossilanalyser

)ordkjemiske og -fysiske analyser

M ikromorfologiske analyser

Pollenanalyser

Osteologiske analyser

OSL-dateringer

C14-dateringer

Lipidanalyser

Temperatur- og
magringsanalyse av brent leire

C14-dateringer

Osteologiske analyser

Unders økelse av harpiksringer

nell har tatt graden master of sciences ved University of
Bradfordmedutgangspunktikjemiskeanalyser,derjord-

prøversamletinnfralokalitet5ipåHørdalsåsenharvært
viktige. Resultater fra hennes avhandling er presentert i
en egen artikkel i dette bindet. I forbindelse med teknisk
konservering er det også utført analyser av gjenstands-
materialet ved Guro Hjulstad (konserveringsavdelingen,
Kulturhistoriskmuseum).

Samarbeid i praksis
Vedprosjektetsoppstarti2oogforelådetikkerammeav-
taler for de aktuelle naturvitenskapelige analysene. Det
blederfor,sombeskrevetover,bedtomtilbudpådeulike
analysetypene. Hver enkelt tilbyder kunne tilby en eller
flereanalysetyper.Tilbudetskulleforutenselveanalysene
ogsådekkebefaringifelt,deltagelsepåkoordineringsmø-
ter, rapportering underveis i form av arkivrapporter og
en endelig artikkel til Varia.

I anbudsdokumentet ble det gjort oppmerksom på
at de naturvitenskapelige analysene skulle bidra til å
beskrive de overordnede trekkene ved landskapet gjen-
nom  forhistorie og  middelalder,  med  særlig vekt på
endring,  menneskelig  påvirkning  og  landbruk.  På  et
mellomnivå  skulle  trekk ved  de  enkelte  lokalitetene
beskrives, igjen med særlig vekt på menneskelig eller
menneskepåvirket aktivitet og funksjonsinndeling. På
et mikronivå skulle analysene bidra til tolkning av de
enkelte strukturene. Naturviterne ble også bedt om å
legge vekt på å identifisere prosesser i jordsmonnet som
kan føre til redeponering av arkeologisk og botanisk
materiale på tvers av antatte laggrenser.
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Administrative forhold med hensyn til anbudsregler

gjorde at det ikke ble bedt om tilbud før i slutten avjuni
2oog,medsvarfrist3i.juli.Avtalenevaraltsåikkeklaretil
feltarbeidets oppstart i. juni. Avtalene ble inngått i løpet
av feltsesongen, og alle naturviterne var på befaring i
løpet av den første feltsesongen. Det ble arrangert fel-
1es befaringer begge feltsesongene, koordineringsmøter
etter sesongene henholdsvis i mars og oktober 2oio, og
møte i forbindelse med utarbeidelse av artikler og rap-

porter i juni 2oii. På alle møtene ble resultatene av både
naturvitenskapeligeanalyserogutgravingenepresentert
og diskutert. Møtet i mars 2oio var spesielt nyttig, siden
rutineneforprøvetakingog-behandlingblegjennomgått
og justert før den siste feltsesongen.

I grove trekk kan fremdriften i samarbeidet beskri-
ves slik:

Fe!tørbcidsJÆserH Utgraving med uttak av naturviten-
skapeligeprøver.Naturviterneharbefartutgravingen,er
kjent med lokalitetene og har fått innblikk i problemstil-
1ingene på hver enkelt lokalitet. Samtidig har de kunnet
foreslå strategier for innsamling og analyse av prøvema-
teriale som kan belyse problemstillingene, og i noen til-
fellerogsåendreellerutdypeproblemstillingene.Itillegg
har de i en del tilfeller kommet med konkrete råd om hvor
og hvordan prøvene burde samles inn. Feltarbeidsfasen
må sies å ha fungert godt, spesielt andre året etter at ruti-
nene for uttak og bearbeiding av prøvene før oversen-
delse til analyse var revidert. Naturviternes deltagelse i
felt førte blant annet til at en del kildekritiske problemer
bleeliminert,ogatprøvenebletattutpåbestmuligmåte
ogfrakontekstersomvargodtegnettilåbesvaredeulike



NATURVITENSKAPEl.IG  SAMARBEID

problemstillingene.Spesieltviktigvardetatnaturviterne
bidro til at de ulike typene prøver ble tatt ut på en slik
måte at de kunne supplere hverandre.

EttcrørbejdsJøseri:  Arkeologene  bearbeider  utgrav-
ningsdata og skriver utgravningsrapport parallelt med
at naturviterne analyserer prøvene og skriver rapporter.
Etter hver feltsesong, dvs. i mars og oktober 2oio, var
det koordineringsmøter mellom arkeologer og natur-
vitere. Møtet i mars 2oio, der den første feltsesongen
ble gjennomgått, var spesielt nyttig. Det ble blant annet
foretatt endringer av prøvebehandlingen, dokumenta-
sjonen som fulgte prøvene og rutinene for transport.
Den største endringen var at det ble bestemt at makro-
fossilprøvenefra2oio-sesongenskulleoversendesUmeå
uflottert. Grunnen til det var delvis at Viklund og Lin-
derholm Ønsket mulighet til å foreta analyser av jord-
massene i prøvene, men også at det ble antatt at selve
flotteringsprosessen ble bedre ivaretatt i laboratoriet (se
Viklundet.aldettebindforennærmerediskusjonrundt
dette). De Økte kostnadene ved flottering i Umeå ble del-
vis dekket ved at antallet prøver det var ønskelig å analy-
sere, var noe mindre enn antatt ved kontraktsinngåelse,
ogdelvisavatbehovetforfeltpersonaleiforbindelsemed
flottering bortfalt. På møtet var også de første analyse-
resultatene og utgravningsrapportene klare, og det ble
en konstruktiv debatt rundt hvordan de ulike analysety-

pene kunne utfylle og utfordre hverandre, og belyse det
arkeologiske materialet best mulig. For å utveksle infor-
masjon mest mulig effektivt ble det opprettet et nettsted
der alle som var involvert, fikk tilgang. På nettstedet har
rapporter og resultater fortløpende blitt lagt ut. Møtet
etter 2oio-sesongen var preget av at samarbeidet nå
hadde funnet en god form, og det var først og fremst

presentasjon av analyse-og utgravningsresultater som
sto på dagsordenen. I tillegg ble formalia og disposisjon
for artiklene i Varia-serien diskutert.

PtJb!iserjrigs/aseri: Den stramme tidsplanen gjorde at
utgravningsrapportene og de naturvitenskapelige rap-

portene måtte skrives parallelt. Selv om resultatene ble
utvekslet underveis, førte det i realiteten til at store deler
av tolkningene ble utført uten kjennskap til «de andres»
tolkninger. Siden det var flere ulike naturvitenskape-
lige miljøer involvert, var heller ikke naturviterne fullt
orientert om andre analyser enn sine egne. På koordi-
neringsmøtet i juni var det tenkt at eventuelle uover-
ensstemmelser mellom ulike naturvitenskapelige eller
arkeologisketolkningeriutkastenetilartiklerskulledrøf-
tes. Siden arbeidet med artiklene var kommet noe kortere
ennventet,tokdennediskusjonensnarereutgangspunkt
iforeløpigresultaterennartikler.Diskusjonenvarallike-
velnyttig.Itilleggbledetdiskuterthvordanmaterialetfra
etutgravingsprosjektmedsåmangelokalitetermedulike
dateringer,kulturminnetyper,ulikstørrelseogintensitet
i undersøkelsene best kunne oppsummeres.

Erfaringer
Tverrfaglig eller flerfaglig samarbeid er tidkrevende for
alleinvolverte.Ifeltmåarkeologenetautprøverogdoku-
mentere dem, ofte en tidkrevende prosess; deretter må

prøvene pakkes og sendes. Prøvedokumentasjonen og
annen informasjon om strukturer eller lokaliteter må
som regel bearbeides for å være informativ for naturvi-
terne. På grunn av tidspress bearbeides dokumentasjo-
nen noen ganger i en annen rekkefølge og i flere trinn
enn optimalt. Uttak og oversendelse av nødvendig infor-
masjon kan altså medføre en vesentlig arbeidsinnsats.
Mange arkeologer har nedlagt arbeid eller brukt allerede
knappeøkonomiskemidleriforbindelsemednaturviten-
skapelige prøver uten at resultatene har bidratt vesentlig
til forståelsen av utgravningsobjektene. De første, fore-
løpige resultatene som kom allerede under feltsesongen
2oog, og alle de som ble presentert på koordinerings-
møtet våren 2oio, var derfor viktige. Det ble da klart at
naturvitenskapelige analyser i høyeste grad ville belyse
de aktuelle temaene. Videre ble det klart at ved å invol-
vere seg i prosessen omkring prøvene fikk arkeologene
bedre resultater tilbake enn om de forholdt seg passive
til prøvene. Begge deler var viktige motivasj onsfaktorer.
Tilbakemelding fra naturviterne underveis i form av de
nevnte foreløpige resultater og konstruktive innspill til
strategier for prøvetaking og lignende har derfor vært
svært viktig for arkeologene.

Arkeologer involvert i samarbeid med naturvitere er
ofte frustrerte over at den andre siden jkke bidrar med det
arkeologen ønsker seg. Arne 8. johansens (ig88:i7i) skuf-
felse og desillusjon kommer tydelig frem i beskrivelsen
av hvordan geologene i «Hardangerviddaprosjektet for
tverrvitenskapelig kulturforskning» ikke arbeider med
utvasking av næringssalter (som /ohansen er interessert
i), men med skuringsstriper etter isen. Naturvitere på sin
side er ofte frustrerte over at problemstillingen legges på
arkeologienspremisser,ogatinnsamlingogdokumenta-
sjon av prøver ikke fungerer optimalt (Prøsch-Danielsen
2oo5; Engelmark og Linderholm 2oo7:74-75). I tillegg blir
kommunikasjonen mellom naturvitere og arkeologer
ofte vanskelig fordi begrepsapparatet er ulikt. Mange av
dissefrustrasjoneneerunngåttvedEi8-prosjektet.Arkeo-
1ogenesforventningertilnaturviternevarklartformulert
somproblemstillinger,somigjenblepresentertfornatur-
viterne i forbindelse med anbudsrunden. Det var altså ikke
rom for å studere skuringsstriper i stedet for næringssal-
ter.ViderearbeidernaturviternetilknyttetEi8-prosjektet
med kulturhistoriske problemstillinger og er godt orien-
tert om generelle problemstillinger og begreper innenfor
arkeologien. Flere av dem som omtales som naturvitere,
er utdannet som arkeologer med spesialisering på natur-
vitenskapelig materiale. De arbeider dermed som arkeo-
logermedspesiellematerialgrupper-økofakter-ogikke
som naturvitere med interesse for forhistorien.

23



E` 1 8 - P R 0 S ) F. K T 1= T   (_`, U  L 1] 1 ~ i. r\ r`' G .r`+ K E R ,   13 1 N  D   1

Potensialet i tverrvitenskapelig samarbeid med hen-
syn til enkeltstrukturer ble best utnyttet der flere ulike
analysetyper ble brukt for å belyse 6n eller noen få godt
definerte problemstillinger. Generelle problemstillinger

(for eksempel av typen «Hva er dette?») ble unngått om
detvarmulig.Detkreveratprosjektetsansatteharinnsikt
i de naturfaglige metodene, og at naturviterne kjenner
de arkeologiske forholdene. Videre ble de beste enkelt-
resultatene oppnådd der prøvene ble tatt så tett inntil
hverandre som mulig fra en godt opprenset, tolket og
dokumentert profil. Ved å ta prøvene tett inntil hveran-
dre kan det for eksempel siden korrigeres for lagdelin-

ger som ikke observeres i felt, men som kommer frem i
mikromorfologiske analyser.

Som tidligere nevnt var flere naturvitenskapelige mil-

jøer involvert i analysene. På den positive siden har det
medført innspill fra miljøer med ulike styrker og ulik
tilnærmingtilproblemstillingene.Særligpositivthardet
vært at flere av miljøene har hatt kunnskap om samme
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analysetyper, slik at de har kunnet supplere hverandre
ogslikbidratilenfruktbardiskusjon.Mindreheldighar
detværtatlogistikkenharblittkomplisert.Særliggjelder
det forholdet mellom makrofossiler og trekull. Når 6n

prøveskulleanalyseresmedhenblikkpåbådemakrofos-
siler og trekull, og trekullet deretter Ci4-dateres, måtte

prøven med dokumentasjon først sendes til Umeå der
den ble flottert og eventuelle makrofossiler plukket ut.
Så ble det resterende trekullmaterialet og dokumenta-
sjonen sendt til Moesgård for analyse. Etter at trekullet
var analysert, ble det returnert til Oslo og deretter sendt
til Trondheim for datering. En slik fremgangsmåte Øker
muligheten for misforståelser eller tap av informasjon,
men alle slike tilløp er blitt avverget. Sending av jord
over landegrenser er heller ikke ukomplisert, på grunn
av til dels strenge tollregler med hensyn til slikt mate-
riale. Det lønner seg derfor å sette seg godt inn i tollre-

glene til mottakerlandet, og ikke minst på hvilken måte
pakken blir sendt.



Dokumentasjon og metode
Torie Wjkstrøm, Kwlturhjstorjsk museLm, Urtjversjtetet j Os[o

INTRODUKS}ON
ldettekapitteletskaljeggiengenerelloversiktovermeto-
deneviharbruktvedprosjektet,samtgjøreredefordoku-
mentasjonsstandard og noen erfaringer knyttet til dette.
For en detaljert gjennomgang av vurderinger omkring
valg av metode henviser jeg til 1okalitetsbeskrivelsene.

/egomtalerutstyrogprogramvareidengraddeterbely-
sende for teksten, men for en fullstendig oversikt over
tekniskeløsningerogprogramvareviserjegtilappendiks.

Prosjektet har brukt totalstasjon og de vanligste pro-

grammene(seappendiks).Utstyretkanlæresganskelett,
ogprogrammeneerrelativtkjente.Enpraktiskrettetper-
sonmednoetekniskinteressekanetterkortintroduksjon
håndtere både innmåling og enkel kartproduksjon. Den
overordnede oppgaven for en GIS -ansvarlig ved et større
utgravingsprosjektsomEi8-prosjektetGulli-Langåkerer
åleggedatatilretteforfremtidigforskningvedåsørgefor
en felles og enhetlig dokumentasj onsstandard. Samtidig
erdetviktigåsørgeforatinnmålingsresultateneogØvrig
digital dokumentasj on blir tilgj engelig for utgravnings-

personalet så hurtig som mulig, både i felt og ved etter-
arbeid. På denne måten kan digitale grunndata brukes
aktivtsometanalyseverktøygjennomheleprosessen.

En av de store fordelene med digital dokumentasjon
er mulighetene for enkelt å lagre mye data. Samtidig kan
det være vanskelig å finne frem til relevant informasjon
nårmanskalorienteresegienenormdatamengde.Deter
spesieltproblematiskommaterialetskalbrukesifremti-
digforskning.Veddokumentasjonenerdetderforviktig
å holde fokus på den overordnede problemstilling, og

samle inn data i henhold til denne. Videre må dataene
organiseres på en ryddig, enhetlig og oversiktlig måte.
Deterutgravningslederesansvaråsørgeforatdokumen-
tasjonen er i henhold til prosjektets problemstilling. En
GIS-ansvarlig skal strukturere datainnhenting og -1ag-
ring, og sitter med hovedansvaret for at organiseringen
blir enhetlig og oversiktlig. Da blir det i ettertid lettere å
finne nødvendige data.

MÅLSETTING
Problemstilling og forventninger
Prosjektets fokus er det før-reformatoriske jordbruks-
samfunnets sosiale organisasjon. Underproblemstillin-

gerspesifisererforholdetmellomsosialegrupper,gravog
boplass, samt sosiale grupper, sentrum og periferi som
spesielt interessant. Formålet med utgravingen er å sikre
kunnskap og kildemateriale, samt tilrettelegge for frem-
tidig forskning. Arkeologisk utgravning er en destruktiv
metode.Utgangspunktetførvidroifelt,varådokumen-
tere så mye som mulig i forhold til problemstillingene.
Vi Ønsket med dette å gjøre materialet mest mulig etter-

prøvbart.
Heltkonkretvarmåletatallefeltgrenser,strukturer,lag

ogprofilerskulleværemåltinn.Sekundært,menfremde-
1eshøytprioritert,ønsketviådokumenteremindresnitt

gjennomstrukturer,forstyrrelserognatur.Innmålingav
prøver og funn kunne om nødvendig nedprioriteres da
de kunne dokumenteres på tegninger eller i strukturbe-
skrivelser.Innmålingavlaginnenforinnmåltestrukturer
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ble også i mange tilfeller nedprioritert. Vi vurderte det
som mer hensiktsmessig å tegne disse for hånd. I visse
tilfellerblelageneallikevelinnmålt.Enkeltestrukturerble
også innmålt i flere nivåer`omganger.

Prioritering, utvalg og kassering?
I prosjektplanen ble Hesby, Borge og Hørdalen`Fevang
trukket frem som mulige sentrale undersøkelsesområ-
der. Prioriteringer i forhold til ressursfordeling mellom
hver lokalitet ble gjort fortløpende i felt. Da hadde vi fått
oversikt over hva som var funnet, og hva som var nød-
vendig`Ønskelig å dokumentere. Minimumsmål var at
hverutgravningslederskullehatilstrekkeliginformasjon
til å kunne belyse de overordnede faglige prioriteringer,
samtidig som at dataene mellom hver lokalitet skulle
være sammenliknbare.

I løpet av sesongen 2oog ble det klart at det tidvis
var utilstrekkelig med bare to totalstasjoner. Ytterligere
6n ble derfor anskaffet. Hovedgrunnen til dette var at vi

på lokalitetene 35, 5o og 5i valgte å måle inn mye stein.
Denne prioriteringen ble gjort med bakgrunn i ønsket
om å belyse lokalitetenes karakter og kompleksitet.

Ved Ei8-prosjektet Gulli-Langåker har det blitt sam-
let inn over i6oo prøver. Dette kan karakteriseres som
et massemateriale. Ved Kulturhistorisk museum finnes
ingenhåndbokellerstandardforprioriteringermedhen-
syn til et massemateriale. Utvalg har blitt foretatt og satt i
sammenheng i forhold til representativiteten. Noen prø-
ver har blitt forbrukt gjennom analyser, men de restene
someksisterer,harblittmagasinertsammenmedetutvalg
av ikke-analyserte prøver. En del prøver har blitt kassert.
Prioriteringene diskuteres i lokalitetsbeskrivelsene.

UTGRAVNINGSMETODER
0G DOKUMENTAS70N
Systematisk åkervandring -lok. 8, 13, 22
Systematiske åkervandringer ble foretatt på egnete loka-
liteter før oppstart av prosjektet i april 2oog. Metoden
innebærer en visuell  og  systematisk undersøkelse av
overflaten i pløyd mark. Selv om matjordlaget som følge
av pløying er omrotet, og til en viss grad forflyttet, kan
metoden indikere konsentrasjoner av funn, kull eller
skjørbrent stein i undergrunnen. Funn ble markert i over-
flaten, og målt inn samlet i etterkant.

Maskinell flateavdekking i innmark og
utmark - alle lokaliteter bortsett fra lok. 6 3
Vedmaskinellflateavdekkingblematjord-;torvlagetfier-
netmedgravemaskin,foråavdekkesporetterautomatisk
fredete kulturminner i undergrunnen. Gravemaskinen
hadde flatt skjær. Parallelt med avdekkingen ble området
rensetmedkrafseoggraveskje.Forytterligerebeskrivelse
av metoden, se Løken (Løken et al. igg6:i3-i6; Solli 2oo8).
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Utgangspunktet er å avdekke store, sammenheng-
ende flater. Tidvis var det grunn til å bortprioritere deler
avlokalitetene,ogavgjørelseneblefattetpåbakgrunnav
kunnskap om området, foreløpige resultater samt nød-
vendige tids-og ressursbesparelser.

På lokalitetene 35, 5o, 5i, 54, 59 og 74 ble det foretatt
maskinell flateavdekking i utmark.  Før avtorving ble
skogen fjernet og ryddet med hogstmaskiner. Etterpå
ble stubber fjernet manuelt med vekselvis håndkraft og

gravemaskin. Ved lokalitet 35 førte de kompliserte beva-
ringsforholdene til at sentrale deler av feltet ble avdekket
itreulikenivåer(Mjærum2oio).Etterhveravdekkingble
flatene renset frem og dokumentert. Strukturer, lag og
funn ble målt inn.

Strukturer`lag, funn;prøver, topografiske objekt og
feltmetodikk ble målt inn digitalt. Et utvalg av påviste
strukturer og lag ble snittet og dokumentert i plan og

profil, med innmåling, fotografi, tegning og beskrivelse.
Hoveddelen av strukturene ble gravd ut for hånd, men
enkelte større strukturer og lag har blitt snittet ved hjelp
av gravemaskin. Noen av de større lagene har blitt doku-
mentert med en kombinasjon av profiler og graving av
i x i- eller 2 x 2-meters ruter. Masser fra enkelte graver,
vegg-grøfterognedgravningertilstolpehullharogsåblitt
vannsåldet. På lokalitet 22 ble i tillegg deler av de kultur-

påvirkede lagene i myra såldet. Rutene i myra ble gravd
stratigrafisk i opp til tre lag.

Flateavdekking av kolluvium -lok. 13, 22, 54
Kolluvier er lag som dannes gjennom erosjon og avset-
ting.  Denne typen lag har også blitt diskutert under
begrepet «redeponering av masser gjennom erosjon» (se
Gollwitzeritrykk,Grindkåsaitrykk,Storrustenitrykk).

På lokalitetene i3 og 22 fantes kolluviale lag med en
merkomplisertstratigrafiennvedvanligeflateavdekkin-

ger (Gollwitzer 2oioa, 2oiib). Lagene krevde en blanding
av formgraving og profilgraving. De ble målt inn i plan
og tegnet i profiler. Kolluviene ble avdekket trinnvis med
maskintilstrukturerellerandresporavforhistoriskakti-
vitet kom frem.

Maskinell sålding -lok. 22
Maskinellsåldingkangigoderesultater,spesieltikombi-
nasjon med systematisk åkervandring. På lokalitet 22 ble
det gjort et forsøk på å undersøke forflytning av masse
mellom undergrunnen og matjordlaget (Østmo 2oio).
Det ble satt ut et rutesystem på 2 x 2 meter med totalsta-
sjonoverfeltetderdetvarforventetåfinnehøyesttetthet
av forhistorisk aktivitet. Massene fra et utvalg av rutene
bleførstgrovtsåldetiengravemaskinstyrttrommelmed
maskevidde 2,5 cm, siden finsåldet manuelt. For å være
sikker på at det eksisterte spor etter forhistorisk aktivi-
tet i undergrunnen, ble prioritering av ruter som skulle
såldes, foretatt først etter at flateavdekkingen var utført.
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Gravminner/gravrøyser
-lok. 9,13, 22, 50, 90, 91, 93, 95
Gravminnerbleundersøktvedenkombinasjonavmeka-
niskogstratigrafiskgraving.Profileroghjelpeprofilersik-
retdokumentasjonavlagrekkefølge,enkeltstrukturerog
funn i gravene.

To gravrøyser ble undersøkt, 6n ved lokalitet 5o og 6n
vedlokalitetgo.Avtorvingavgravrøysenebleihovedsak
utførtmedhåndkraft,menogsåvedhjelpavgravemaskin
under overvåkning og medvirkning fra utgravningsper-
sonalet.Fjerningavmasserogsteinforegikkstratigrafisk
og parallelt i alle fire kvadranter. Hoveddelen av profil-
benkene ble dokumentert og fiernet før sentralgraven

(lok. 5o) og andre strukturer som befant seg under grav-
røysene, ble undersøkt. Det indre gravminnet på lokali-
tet 5o og noen av de tilhørende strukturer ble undersøkt
vedenkombinasjonavmekaniskogstratigrafiskutgrav-
ning, samt ved bruk av hjelpeprofiler. På lokalitet 5o ble
også en del av fyllmassene i gravene såldet.

Øvrige graver ble formgravd lag for lag. Dokumenta-
sjonbleutførtfortløpende,inklusivdigitalinnmåling.På
lokalitet g ble det undersøkt 6n grav, på lokalitet i3 fire

graverogpålokalitetgi6ngrav.Itilleggtilgravenebledet
undersøkt tretten, muligens fjorten, fotgrøfter; fem på
lokalitet9,firepålokaliteti3hvoravtretilhørtegraver,6n
mulig fotgrøft på lokalitet 22, tre på lokalitet 93 og 6n på
lokalitetg5.Fotgrøftenebleundersøktvedsnittgjennom

grøftene for dokumentasjon av profil samt prøveuttak.

Fossile dyrkningsspor
-lok. 22, 35, 40, 41, 50, 51, 54, 63, 90
Av de fossile dyrkningssporene som ble undersøkt, lå
lokalitetene 35, 5o, 5i og 54 i utmark, og lokalitetene 22,

4o, 4i, 63 og go i innmark. Fossile dyrkningsspor som
bleundersøktpåvårtprosjekt,varrydningsrøyser,fossile
åkerlag, rydningsflater, steinrekker`steinstrenger, stein-
samlinger, steingjerder, åkerhakk og ardspor.

Etterfierningavmatjordlagellertorvblerøyseneren-
set frem og dokumentert med innmåling av omkrets. På
større,sammenhengendedyrkningsområderbledetførst

gjennomførtenvurderingavområdetforåkartleggedyr-
knings-og rydningsfaser samt relasjonen mellom dem.
Enkelte røyser ble deretter valgt til undersøkelse med

graving av profil.
Sjakter ble gravd med gravemaskin både utenfor og

gjennom røyser for å etablere profiler. Lange profiler ble
lagt for å sikre dokumentasjon av en eventuell sammen-
hengmellomrøyser,dyrkningslagogdyrkningsflater.Sjak-
tene ble gravd godt ned i steril undergrunn for å avdekke
muligesporetteråkerlaginntilellerunderrøysene.Profi-
lene ble renset med graveskje, fotografert, tegnet for hånd
ogderettermåltinn.Avslutningsvisbledettattutprøver.

I noen tilfeller ble dyrkningslagene kun undersøkt
ved å legge en sjakt gjennom dem for dokumentasjon

av profil og uttak av prøver. Som oftest ble de imidlertid
undersøkt enkeltvis og stratigrafisk med maskin, eller i
kombinasjon med gravemaskin og håndkraft. Eventuelle
strukturer skåret ned i dyrkningslagene ble snittet før
laget ble fiernet. På lokalitet 22 ble deler av dyrkningsla-

getlagttilsideformaskinellsålding,påsammemåtesom
med matjorda. Såldingen ble foretatt i utvalgte områder
der potensialet for funn ble vurdert som størst.

Der hvor det ble påvist flere faser med overlappende
dyrkningslag, ble disse fjernet lagvis med maskin. Det
ble samtidig opprettet profilbenker gj ennom dyrknings-
lageneslikatstratigrafiskerelasjonerskullekunnedoku-
menteresogprøvertasfrasikrekontekster.Pålokalitet22
ble det påvist ardspor under ett av de større dyrkningsla-

gene.Disseblemåltinn,ogprøverfraprofilenegjennom
overliggende dyrkningslag ga informasjon om de ulike
lagene og ardsporene.

Dyrkningslagetpålokalitet5obleutgravdparalleltifire
kvadranter som var etablert i forbindelse med gravrøysa
over. Masser fra en prøverute i dyrkningslaget ble såldet.

Konvensjonellsteinaldergraving-lok.35
Lokalitet 35 ble undersøkt ved manuell graving i meka-
niske lag  innenfor  et  rutesystem  (Mjærum  2oio).  På

grunn av bosetningsspor fra bronsealder`jernalder ble
lokaliteten også maskinelt flateavdekket. Hovedlinjer i
rutesystemetblesattutmedtotalstasjonfraetforhånds-

produsert rutenett. Mindre deler av rutenettet i felt ble
sattutmedmålebåndiforholdtilalleredeetablertepunk-
ter. Rutenettet på lokalitet 35 var orientert nord-sør.

Før maskinell avtorving ble det først prøvestukket
med ruter på o,5 x o,5 meter for å få en avgrensing på
boplassen. Ved steinalderutgravningen ble lagene inn-
delt i io cm mekaniske lag innenfor et koordinatsystem
medgraveenheterpåo,5xo,5meter.Utgravdeløsmasser
ble vannsåldet i såld med 4 mm maskevidde. Strukturer
innenforrutesystemetbleformgravd,samtidigsomman
opprettholdt ruteinndelingen og de mekaniske lagene.
Slikblefunndistribusjonenopprettholdtoverheleflaten.

Foråkombineredentradisjonellesteinaldergravingen
med flateavdekkingen ble det også maskinelt flateavdek-
ket i tre nivå. Fossile dyrkningsspor ble undersøkt i, og
mellom, rutene til den konvensjonelle steinaldergravin-

gen.Profilbenkerdokumenterterydningsrøyserogjord-
profiler på lokaliteten. Strukturer og lag ble formgravd
innenfor kvadranter, ruter og lag for å sikre dokumenta-
sjon av funndistribusjonen. Dokumentasjonen ble der-
med sammenlignbar over hele flaten.

Andre kulturminner
-hulvei, geil/gjerde -1ok. 51, 54, 63
Hulveioggeilbleundersøktvedågravesnittgjennomkul-
turminnenemedgravemaskin.Profiletblerenset,fotogra-
fert,tegnetforhåndogbeskrevet.Prøverbletattiprofilen.
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Lagene i hulveien på lokalitet 5i ble formgravd. De ulike
lageneblefiernetenkeltvisogdokumentertvedinnmåling
avstruktureniplan,samttegningogbeskrivelseavprofil.

Dokumentasjonsstandard
Prosjektetharhattenfellesdokumentasjonsstandardsom
bygger videre på erfaringer fra tidligere prosjekt ved Kul-
turhistorisk museum. Standarden har vist seg anvendbar,
samtidig som den var mulig å videreutvikle i forhold til
våre problemstillinger. Dokumentasjonsstandarden eta-
blerteenlikdokumentasjonavfunn,prøverogstrukturer

på tvers av lokalitetsgrensene. Dette innebar bruk av for-
håndsproduserte lister, skjema og databaser. Informasjo-
nenpåskjemaeneoglistenesamsvartemedinformasjonen
somskulleinnietterarbeidetsdatabaser(Wikstrøm2oio).
Prosjektet har i hovedsak brukt tre databaser: prosjektets
egen strukturbase, samt MUSITs gjenstands-og fotobase.

Før oppstart ble mulighetene for å spare verdifull tid i
etterarbeidetvedågjøremestmuligdigitaltifeltdiskutert.
Alle prosjektmedarbeiderne hadde bærbare PC-er, og tas-
tingavstrukturerogfunnskullekunnedigitaliseresfortlø-

pende.Flereforholdgjordeatvigikkdelvisbortfradenne
tanken.Tilgangtilstrømvaretproblem.Oftevarstrømut-
tak ikke montert nært nok lokalitetene til at det var tidsbe-
sparende. Samtidig kunne vær og vind gi vanskeligheter.
Vikunneikkehaetsystemsompotensieltvillesvikteeller
forsinkearbeidsprosesseneiregnvær.Itilleggvilletasting
i MUSITs gjenstands- og fotobase kreve internettilgang.
Det hadde vi ikke i felt. Bærbare PC-er lettet allikevel mye
av dokumentasj onsprosessen. Utgravningslederne fikk
mulighet til å medbringe masse dokumentasjon i felt,
blant annet digitale kart og foto. Samtidig kunne utstyret
brukes av feltpersonalet til tasting av nødvendige lister i
tidsromhvormanikkehaddemulighettilågrave.

Innmåling
ProsjektetsGIS-ansvarligharhattdetoverordnedeansva-
ret for innsamling og bearbeiding av digitale kartdata.
Selve innmålingen ble imidlertid utført av både GIS-
ansvarlig og feltarkeologer. Antall objekter som ble målt
innvedhverlokalitet,varierte.Dettebleavpassetiforhold
til problemstillingene og hva man ønsket å fremstille.

Dataene ble strukturert i fire kategorier (Wikstrøm
2010:15):

Kategori i:  Arkeologiske objekt (id.nr. ii3oooi-ii39999)
Kategori 2: Prøver og funn (id.nr. 2i3oooi-2i39999)
Kategori 3: Topografiske objekt (id.nr. 3i3oooi-3i39999)

Kategori 4: Gravemetodikk (id.nr. 4i3oooi-4i39999)

Hvert innmålte objekt har fått sitt eget id-nummer. Det
første tallet i id-nummeret henspiller på kategorien som
objektettilhører.Detonestetalleneeridentiskmedloka-
litetsid-en.Ieksempeletovenfortilhøreralleid-numrene

28

lokalitet i3. De fire siste tallene er en nummerserie som
blebruktfortløpendevedinnmåling.Id-numrenegjorde
det enkelt å sammenstille data fra alle felt uten fare for
sammenblanding.

Prosjektets strukturbase har blitt koblet til innmålin-

gerikategorii.Funnogprøverikategori2harblittkoblet
til KHM, Oldsaksamlingens gjenstandsbase. Koblingene
ble utført i ArcGIS og muliggjør at informasjon i basene
vises i kartene. Dette har vært et nyttig analyseverktøy i
løpetavprosjektet.

Bakgrunnskartdata  har blitt innhentet  fra  Statens
kartverk ved avtaler via Kulturhistorisk museum, til-
latelsesnr.: NEi2ooo-i5o4o8SAS. Vedtatte regulerings-

plangrenser ble fremskaffet av Statens vegvesen, og data
fra registreringsprosjektet har blitt overført til oss fra
Vestfold fylkeskommune. I tillegg har geografisk infor-
masjonfraflereandrekilderblitttattibruk,seappendiks
fordetaljertinformasjon.

Dokumentasjonsstruktur
lnnmåling gjør det lett å innhente og håndtere store data-
mengder.Prosjektetharderforhattenlavterskelforåmåle
innstrukturer`1ag.Detharimidlertidikkeværtnokutstyr
til at en totalstasjon kunne være på hver lokalitet. Innmå-
ling av prøver har derfor i mange tilfeller blitt nedpriori-
tert.Unntaketerlokalitet5ihvorenstorandelavprøvene
har blitt målt inn. Der hvor prøver ikke har blitt innmålt,
hardeblittdokumentertpåtegninger`strukturskjema.

Alle plantegninger ved prosjektet har i etterarbeidet
blitt scannet og digitalisert. Dette ble valgt med tanke på
avlevering av prosjektet og tilgjengeligheten i ettertid,
men også for å forenkle kombineringen av digitale data i
etterarbeidsfasen.

Den sørøstlige sandholdige flaten på lokalitet 35, samt

gravene og steinpakningen på lokalitet i3, ble målt inn
medtankepå3D-modellering.Vedflerelokaliteterhardet
i tillegg blitt utformet landskapsmodeller i 3D basert på
i-meters høydekoter. 3D-modeller har også blitt utviklet
fra allerede eksisterende høydedata i innmålingsfilene.

Ved et par lokaliteter prioriterte vi å dokumentere all
stein i overflaten. Dette gjelder for lag 6n i gravrøysa på
lokalitet 5o, alle tre mekanisk gravde lag ved lokalitet 35,
samt i forbindelse med den stratigrafiske utgravingen av
åkerlag på lokalitet 5i. Ved lokalitet 5o målte vi inn stein
i toppen av haugen for å dokumentere gravminnet og
nyere tids forstyrrelser. På lokalitetene 35 og 5i ble dette

prioritert for å dokumentere steinrydding i forbindelse
med åkerdriften.

Foråavklarerelasjonenmellomulikelagogstrukturer
ble det på lokalitet 5i utarbeidet en omfattende matrise.
Fremgangsmåtensikretetgodtgrunnlagfordiskusjonav
størrelsen og relasjonen mellom de ulike dyrkningsfla-
tene,samtdokumentasjonavulikefaser.Matrisengavet
utførlig bilde på endring i områdets bruk over tid.
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Uttakavprøver
Naturvitenskapelige prøver har hatt en sentral rolle ved

prosjektet. Det har blitt samlet inn makroprøver, kull-
prøverforCi4-dateringerogtreslagsbestemmelser,OSL-
prøver, pollenprøver, insektprøver, mikromorfologiske
prøverogjordkjemiske`-fysiskeprøver.Itilleggkommer
prøverknyttettilosteologiskeanalyser,lipidanalyser,1ei-
reanalyser og temperaturanalyser.

Fra  siste  del  av  2oog-sesongen  og  gjennom  hele
2oio-sesongen har prøver i utstrakt grad blitt samlet inn
idialogmednaturviterne.Enkelteprøver,spesieltpollen-

prøver, har også blitt samlet inn av naturviterne selv. Der
hvor det har vært mulig, har man forsøkt å ta ut prøver
samlet, slik at de i størst mulig grad gjensidig skal kunne
belyse hverandre.

Flottering  av  makrofossiler  ble  i  2oog-sesongen
hovedsakelig utført av prosj ektets medarbeidere. Flotte-
ringsmaskinen ble bygget av en lokal blikkenslager etter
mal fra en tilsvarende maskin ved Moesgård Museum.

/obben ble utført av utgravningspersonalet etter opplæ-
ring ved Marianne Høyem fra Moesgård Museum. Hun
var en del av feltpersonalet både i 2oog og 2oio. En del
av makrofossilprøvene fra 2oog og alle prøvene fra 2oio
ble flottert ved Milj 6arkeologiska laboratoriet ved umeå
universitet. For videre omtale av flottering og resultater,
se Viklund dette bind Viklund in prep.)

SUPPLERENDE METODER
Metansøk
Søk med metalldetektor har vært gjort på utvalgte loka-
1iteterhvordennemetodenbleansettåhainformasjons-

potensial. På lokalitet g ble det søkt før den maskinelle
sjaktingentoktil,iløsemasserunderveis,ogpådetavdek-
kede feltet. Ingen funn ble gjort. Søk ble også foretatt på
lokalitetene io, i3, 22, 35, 47, 48, 5i, 8i, 9o, 93 08 95. Det

ble ikke gjort forhistoriske funn ved noen av tilfellene.
Lokalitetgovarengravrøys,mensdeandreomtalteloka-
litetene var flateavdekkingslokaliteter. Lokalitetene 3 5 og

5i lå i utmark, mens resten lå i innmark.
Resultatene viser at det har vært svært liten nytte av

metallsøkveddetteprosjektet.Vedflateavdekkingvilman
avdekke området og finne betydningsfulle strukturer
uansett om det er påvist gjenstander eller ikke. Samtidig
kan metalldetektor ikke alltid brukes ukritisk. Detektoren
tolker gjenstander i bakken ut fra forstyrrelser i et mag-
netfelt. Naturlige forstyrrelser kan i flere tilfeller forstyrre
ellerværevanskeligeåskille,spesieltvednaturligminera-
lisering. Filtreringsevne og følsomhet varierer imidlertid
fra detektor til detektor. Metallsøk kan gi muligheten til å
identifisere meget små gjenstander før oppgraving eller
avdekking, samt bestemme både beliggenhet og dybde
ned til et visst punkt. Samtidig bør man også være seg
bevisst at det kan eksistere dårlige bevaringsforhold for

jern under marin grense. Før man starter et søk, er det
viktig å spørre seg hvorvidt dette er nødvendige opplys-
ninger, og om metallsøk tilfører viktig informasjon.

Den delen av undersøkelsen som ikke fanges opp ved
utgraving, men som dekkes av søk med metalldetektor,
vil være undersøkelser i løse matjordmasser underveis.
Undersøkelser ved lokalitet 22 har imidlertid vist at mas-
kinellsåldinggirbedreinformasjonennsøkmedmetall-
detektor. Informasjonspotensialet i eventuelle slike løse
funn fra matjordlaget bør vurderes opp mot hva man
Ønsker å bruke av tid og kostnader på et prosjekt.

Flyfoto og fototårn
Som en del av dokumentasjonen ved prosjektet har fly-
foto gitt gode oversikts-og landskapsbilder. Fra omtrent

3oo meters høyde blir imidlertid ikke detaljnivået høyt.
Samtidigkrevermetodenpentvær,denervanskeligåtil-

passe tidsmessig, og den er kostbar.
Som en supplerende metode har fototårn blitt tatt i

bruk,medgodtresultat.Detfinnesforskjelligetyperfoto-
tårn, men vårt system besto av en i5 meter høy telesko-

pisk mast. Et digitalkamera ble festet til toppen av masta
somkunnejusteresilengden.Kameraetkunnepanoreres

36o grader og tiltes 3o grader ved hjelp av fjernstyring.
Ledningene til fjernstyringen ble koblet til en bærbar
datamaskin slik at bildene kunne sees direkte på skjer-
men. Zoom, fokus og eksponering ble styrt av utgrav-
ningsledernesomselvkunnetadebildenedeØnsketetter
behov (Steinar Kristensen pers. medd.).

Fotomast-systemet egnet seg best til skråfoto. Det var
ikkevelegnettilloddfoto,blantannetpågrunnavfordrei-
ningervedfotografering,ogfordikameraetikkekommer
lenger enn ca. 3o cm ut fra masten. Metoden ga allikevel
etoverblikkoverlokalitetenogmedførtegoderesultater.

På lokalitet i3 har man også tatt i bruk flyfoto som et
analyseverktøy i felt. Flyfoto har i feltfasen bidratt til å
avgrense store strukturer og konsentrasjoner i lag som
har vært vanskelig å skille fra undergrunnen.

Digitale data i kombinasjon
og som analyseverktøy
Mulighetene som åpner seg for kombinasjon av data,
er en av de store fordelene ved at så mye som mulig av
dokumentasjonen finnes  digitalt. Alle programmene
man vanligvis bruker daglig -Microsoft Office, ArcGIS,
Adobe og Oracle (se appendiks) - kan kombineres på
forskjelligvis.

D4t¢b4ser - k4rt
Databaser har vært et sentralt dokumentasjons-`analy-
severktøy ved prosjektet. Vi bruker tre databaser daglig:
MUSITs gjenstands-og fotobase, samt Ei8-prosjektets
strukturbase. Gjenstands-og fotobasen er nettbasert og

gir brukere ingen direkte innflytelse på dataenes form.
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Strukturbasen er derimot en selvutviklet database, utvi-
klet på grunnlag av erfaringer fra tidligere prosjekt, og
delvis ut ifra hvilke data man ønsker å dokumentere.
Dette er en Access-base. Data fra de andre databasene kan
kombineres ved import via Excel. Som analyseprogram

girAccessgodemulighetertilålagespørringerogutvalg
som igjen kan eksporteres til ArcGIS. Det er enklere å
behandle data i Access enn i egenskapstabellen i ArcGIS.

Enavfordelenemedåhaenselvutvikletoguavhengig
strukturbaseermulighetenforåstruktureredataeneslik
manØnsker.Istrukturbasenharviblantannetlagtinnen
tabell med ferdig analyserte prøver. Andre resultater fra
naturviterne har også blitt lagt inn i tabeller, og flere av
disseharblittlagretivårstrukturbase.Alleekstratabeller
kankoblestilhovedtabellensomigjenkanvisesiArcGIS.
Kun 6n tabell kan kobles til ArcGIS om gangen. I de tilfel-
1er hvor man Ønsker å vise data fra to forskjellige tabeller
i et GIS, må man lage en spørring.

I.evendedøt4bÆse/orbifidelser

Alle objekter som ble målt inn, har fått et unikt 7-sifret id-
nummer. Innmålinger som starter med nummer i, kan
kobles med strukturbasen. Innmålinger som starter med
nummer2,kankoblestilgjenstandsbasentilKHM,01dsak-
samlingen. Tanken er at ingen informasjon skal ligge mer
enn ett sted. Informasjonen om strukturene ligger bare i
strukturbasen, og geografisk informasjon ligger bare i
shape-filene.Iegenskapstabellentilshape-fileneliggernoe
tilleggsinformasjonsomomhandlergeografiskeforhold.

Vårt prosjekt har produsert store mengder data. Til-

gjengelighetenogmulighetenforådannesegenoversikt
bedresnårmankanfremstilledettevisueltoggeografisk.
Dette gjelder både i løpet av utgravingen, ved etterarbei-
det og i rapportsammenheng.

For å danne en rask oversikt var planen å etablere en
levende databaseforbindelse, eller «live database con-
nection», mellom strukturbasen og ArcGIS. Det vil si at
koblingen blir kontinuerlig oppdatert. Med andre ord,
egenskapstabellen som tilhører shape-filene i ArcGIS,
kan kobles til en Access-tabell, i dette tilfellet struktur-
basen slik at all info i Access-tabellen vil kunne vises

gjennom egenskapstabellen i ArcGIS. Det betyr at man
ikke trenger å tenke på å oppdatere informasjon flere ste-
der enn i 6n tabell: strukturbasen. Dette bød imidlertid

på problemer. Vi hadde foretatt noen valg ved oppbyg-
ging av strukturbasen som førte til begrensninger da vi
skulle lenke til ArcGIS. For det første hadde vi kolon-
neoverskrifter som inneholdt spesialtegn: æ, ø og å samt
mellomrom. Samtidig hadde noen av kolonnene i struk-
turbasen blitt definert som en memo-kolonne. Dette er
en datatype som tillater en svært lang tekststreng i mot-
setning til for eksempel tekst-kolonner som tillater mak-
simalt 255 tegn i hvert felt. Dette viste seg også å være et

problem ved kobling til ArcGIS. Til sist, men ikke minst,
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så hadde utgravningslederne behov for å kunne jobbe
i hver sin versjon av strukturbasen. Inntil alt var ferdig
registrert,vardetumuligåetablere6nfellesstrukturbase
med 6n felles lenke til alle lokaliteter.

I løpet av feltarbeidet og tidlig i etterarbeidsfasen ble
derfor hver enkelt lokalitet koblet til den versjonen av
strukturbasen som eksisterte i det gitte tilfellet da man
hadde behov for et kart med info fra strukturbasen. På
dette tidspunkt i prosessen var både strukturbasen og
shapefilene i stadig utvikling, ved at data stadig ble til-
føydogrettetpå.Vietablertemidlertidigeshapefilersom
inneholdt info både fra strukturbasen og de originale
shapefilene.Bledeoriginaleshapefileneendret,villedette
imidlertid ikke vises i de midlertidige shapefilene. Dette

gav «Øyeblikksbilder» som viste geografi og strukturinfo
sammen.Skulledisseoppdateres,vardetnødvendigmed
ekstra arbeid. Med denne fremgangsmåten fikk vi kom-
binert ArcGIS og strukturbasen i en noe begrenset grad.

Kart og iuustrasjoner
lnnmålingsdata har dannet grunnlaget for alle oversikts-
kart på prosjektet. Eventuelle detaljer i strukturene har
hovedsakelig blitt valgt å tegnes. Erfaringer tilsier at teg-
ningavdetaljerermereffektivtognøyaktigenninnmåling.
Dettegjelderspesieltvedutgravingavgravermedgravgods.

Et utvalg tegninger ved hver lokalitet har blitt digitalt
tegnet.TegningenharblittgjortiAdobelllustrator.Deter
ogsåmuligåtegnedigitaltiArcGIS,oghvisdetgjøres,vil
alle tegninger bli georefererte. Vi valgte lllustrator fordi
dette programmet gir flere og mer varierte muligheter.
Dennedokumentasjonsmetodenekskludererhellerikke

georeferering. Hvis man ønsker å kombinere tegninger
fra Adobe I11ustrator i ArcGIS, er det ingen problem å

georeferere tegningene så lenge man har innmålte punk-
ter merket av på tegningen. Dette har vi imidlertid ikke
hattbehovforvedvårtprosjekt.

Kart, ftto og tegning
Ved dokumentasjon av gravrøysa på lokalitet 5o ble det
brukt flere forskjellige dokumentasjonsmetoder som
inkluderer både innmåling og georeferering av foto.
Steinstørrelsevarutgangspunktforenstratigrafiskgrav-
ning av haugfyllet. Tre steinlag og en fotkjede ble skilt ut
basert på beliggenhet og størrelsesforskjeller. Ved doku-
mentasjon av det Øverste laget ble det valgt å måle inn
alle steiner for å dokumentere gravminnet og nyere tids
forstyrrelser. I lag 2 og 3 var georefererte oversiktsfoto
basis som dokumentasjon. Skulle det vise seg i løpet av
utgravingen av lag 2 og 3 at innmåling av steinene burde
haværtgjort,haddedetværtmuligådigitalisereoverfla-
ten ved hjelp av oversiktsfotoene.

Også på lokalitet i3 har innmåling og tegning blitt
kombinert med oversiktsfoto. 3D-modellene ble koblet
med georefererte oversiktsfoto, og plantegning av gjen-
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standsfunnigravenebletegnetietterarbeidsfasen.Dette
effektiviserte feltdokumentasjonen.

Rom!jge ¢riøryser

3D-modellerharværtetgodtanalyseverktøyforromlige
analyser i prosjektet. Modellene har kunnet kombineres
medinnmålingsdataogfototilålagegodefremstillinger
derhvorhøydeforskjellharhattenbetydning.Lokalitets-

grensene har også blitt satt inn i større 3D-modeller for
å belyse beliggenhet i forhold til landskap og andre kul-
turminner. All modellering ved prosjektet har blitt gjen-
nomført i ArcGIS.

Rutesystem har vært grunnlag for romlige analyser
både ved undersøkelse av graver, hustufter, steinalder-
lokaliteter, myr, produksjonsplass samt funnfordeling i

pløyelag.Rutesystemharblittsattutbådeiforholdtilhim-
melretning og i forhold til lag;strukturer, alt etter hvilket
resultat man har ønsket. Basis for alle våre romlige analy-
serirutesystemharværtspørringogutvalggjortiAccess.

ERFARINGER
Organiseringenavinnmålingen,hvor6npersonpåhvert
feltharinnmålingsansvar,harfungertbra.GIS-kunnska-

pen ved feltpersonalet generelt har vært høyere enn først
antatt, og utføringen har stort sett forløpt uten problem.
I tillegg til at prosjektets GIS-ansvarlige blir frigjort til
andre oppgaver, ser vi det som en stor fordel at innmå-
1ingen har blitt utført av en person som er godt kjent
med lokaliteten. Tolkning av utydelige strukturer`1ag, og
utvelgelse av objekter som skal dokumenteres, blir alltid
utført i samråd med utgravningsleder. Samtidig kan inn-
målingsansvarlighabedreoversiktoverhvasomharblitt

gravdogmåltennenGIS-ansvarligsompendlertilogfra.
GIS-ansvarlig på prosjektet kontrollerer og systemati-

serer innmålingene slik at filene blir enhetlig. Samtidig er
detviktigåsørgeforatdetikkeblirforstoravstandmellom
GIS-ansvarligogfeltinnmåling.DensomerGIS-ansvarlig,
skaldeltaidiskusjonerommetoderogprioriteringerifelt.
Deterviktigforåfinneløsningerpåhvordanmanbestkan
utnyttemulighetenesombrukaventotalstasjongir.

I etterarbeidet har prosjektet brukt en intern server

på universitetet som base når vi har jobbet. Dette gjel-
der både med innmålingsfiler og andre filer som skal
utveksles. Arbeidsmetoden har vært veldig fornuftig og
tidsbesparende.Itilleggharvibrukteneksternserverfor
å kommunisere og utveksle data med naturviterne. Mye
info har derfor vært lett tilgjengelig for mange på et tid-
lig tidspunkt i prosessen. Dette har vært særdeles nyttig.

Nedprioriteringavinnmålingavprøvervistesegåvære
lite hensiktsmessig når vi kom til etterarbeidet. Naturvi-
terneharetterspurtmyehøydedata,ogdeteromfattende
åberegnedisseiettertidnårdebareermerketavpåprofil-
tegningene.Myetidvillehablittspartommanistørregrad

hadde målt inn prøver i felt. Få totalstasjoner i forhold til
antalllokalitetersomblegravdsamtidig,gjordeimidlertid
dettevanskeligågjennomføre.Detkunneallikevelhavært

gjennomførbartomvihaddehattandreprioriteringer.
Til prosjektet ble det kjøpt inn digitale speilreflekska-

mera. Det viste seg at noen av kameraene tålte dårlig
sand og leire, så i  2oog-sesongen ble noen reparert.  I
2oio-sesongen hadde vi besøk av Lill-Ann Chepstow-
LustyfrafotoavdelingenvedKulturhistoriskmuseumforå
taarbeidsbildersamtkursefeltpersonalet.Tilbakemeldin-

ger da var at prosjektet kunne ha fått tilstrekkelige bilder
med enklere digitale kompaktkamera. Denne erfaringen
erviktigåtamedsegogvurderevedsenereanledninger.

Backupavdatailøpetavfeltsesongenharblittgjortpå
en ekstern harddisk, og ved overføring til prosjektets ser-
ver. I tillegg har dataene vært lagret på prosjektets data-
maskiner, kameraer og totalstasjoner. Dette har fungert
bra. I 2oog-sesongen forsøkte vi å overføre data til server
over lnternett, men dette tok uforholdsmessig lang tid.
Spesielt foto tar mye plass og er tidkrevende.

«OB)EKTIVE» INNMÅLINGSDATA?
Gir digital innmålingsdata inntrykk av å være en ren,
objektiv visuell fasit (Solli igg6:i62)? Er digitale kart en
overforenklet  fremstilling  som  skjuler  kildekritiske
vanskeligheter?  Innmåling  er snakk om tolkning  og

prioriteringer. Det samme er tilfellet for enhver annen
dokumentasjon, enten det gjelder tegninger, kart eller
tekstuelle beskrivelser. Det er viktig at det ligger en god
og bred arkeologisk erfaring i bakgrunnen for hver inn-
målingsansvarlig, og at prioriteringer og tolkninger er
bevisste og gjøres i samråd med utgravningsleder.

)eg er enig i at datafremstillinger kan gi et distansert
inntrykkiforholdtildesubjektivevurderingenesomhar
blitt gjort i felt. En felttegning kan, med sine utviskin-

ger, ujevne streker og personlige håndskrift, gi et annet
inntrykk av fortolkningen. På den andre side kan digital
informasjon også gi inntrykk av subjektive vurderinger.
Dette er tilfelle så lenge informasjon om innsamlingen,
orginaldataene  og  datahistorikken  alltid  følger  inn-
målingsfilene. Informasj onen må tydeliggj øre prosessen
fra de første innmålte punktfilene til ferdig presentasjon.

Innmålingsfilene er tilgjengelig for alle som ønsker
å gå direkte inn i feltdokumentasjonen. Det blir lagret
mange endringer i vår digitale verden, og ofte er ikke
originaldata bare lettere å spore og lagre, men eventuelle
endringerkanogsåværelettereåfølge.Enryddigprosess
vil klargj øre valg og prioriteringer, heller enn å tåkelegge
dem og skape en distanse til eventuelle som kunne ha
interesse av å kikke nærmere på dataene. Ansvaret for å
dokumentereendringerimålefilenemåtasalvorlig,både
avdensommålerinn,ogdensomeventueltendrer,bear-
beider og forbedrer data i ettertid.

•'i
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APPENDIKS
Utstyr og programvare

Opp84Ve

Databehandling

lnnmåling

Foto

Oversiktsfoto - fotomast

Oversiktsfoto -fotoapparat il mast

Oppbevare data

Div. kontorutstyr

Opptaksutstyr

U'styr

Dell bærbar PC med dockingstasjon

Leica TCA 1105

Leica TPS 1101  (2010-sesongen)

Leica TPS 1103 (2010-sesongen)

Leica 1200 med fjernkontroll (RSC) (2009`2010-sesongen)

6 stk Canon EOS 450D med s GB minnekort

Easy Up 1 500 av Aerial Photography Mast, England

Canon Powershot G9 (12.7 megapixel)

2 eksterne harddisker + flere løse USB-brikker

Skrivere`Skannere, tastatur,1edninger etc.

Lydopptaker

Opp8ave

Databehandling

Konvertering fra GSI-format til shape-filer

B ehandle kartdata` 3D -modellering

Behandle datamengder

Behandle av plan- og profiltegninger

Kombinere GIS;digital tegning;digitale foto

Setting av Varia

Matriseprogram

Lage internettside

Publisere video til internett

Pnog"mv4re

Microsoft Office og Openoffice

Leica Geo Office 2.0

ESRI's ArcGIS 9.2`9.3

E 18-prosjektet Gulli-Langåkers strukturbase -Microsoft Access
MUSITs Gjenstandsbase -Oracle-database
MUSITs Fotobase -Oracle-database

Adobe lllustrator CS4

Adobe Photoshop CS4

Adobe lnDesign CS4

ArchEd Versjon 1.4.1

Vortex 2.7-2.7.4 -Uios offisielle nettpubliseringssystem

Microsoft Office Powerpoint, Audacity 1.3 Beta, Windows Movie
Maker

Digital informasjon brukt ved prosjektet

Type datamateriah:

Bakgrunns kartgrunnlag

Data fra registreringen

Reguleringsplangrenser

Geologiske kart

Gårdsgrenser

Historiske kart

Kih'e

==> Statens kartverk.

TillatelsesnummerNE12000-150408SAS

==> Vestfold fylkeskommune

==> Statens vegvesen

==> www.norgeibilder.no (Statens kartverk)
==> www.skogoglandskap.no (Norsk institutt for skog og landskap)
==> www.norgeibilder.no (fly- og satellittbilder over Norge)

==> FKB-data

==> Grevskapskart digitalisert ved Vestfold fylkeskommune og

Kulturhistorisk museum
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Kultur-og naturmilj ø
Aulielva-Borge Østre

Lars Erik Gjerpe, Kulturhistorisk museum, Uriversitetet i Oslo

Mesteparten av disse fem kilometerne av tras6en går

gjennom dyrket mark, der dagens gårdstun gjerne ligger
på små høydedrag. Det er bymessig bebyggelse på Sem
i den nordre delen og litt skog i sør. En liten elv, Merke-
damselva, og noen bekker renner ut i Aulielva som krys-
ser tras6en og snaut tre kilometer mot sørøst renner ut i
Tønsbergfjorden. Området er forholdsvis flatt, med noe
stigning i den søndre delen. De laveste punktene i tra-
s6en er omtrent 7 moh. der tras6en krysser Aulielva eller
Merkedamselva,mensdehøyesteområdeneliggerrundt
6o moh., helt i sør.

Ut fra dagens landbruksforhold er mesteparten av

jorden karakterisert som flat, lite tørkeutsatt med stor
vannlagringsevne og har få begrensninger utover behov
for grøfting. Området er middels erosjonsutsatt, med
unntak av kantene rundt elver og bekker. Mesteparten av
løsmassene er havavsatte, med enkelte innslag av strand-
ellerelveavsetninger,ognoemorenevedBorgeØstre,helti
sør.Mestepartenavjordsmonnetbeståravleire,mednoen
mindre områder med silt eller siltig sand. Ravinedalene
sørideltras6enerplanert,restenavområdeterforholdsvis
flatt og er derfor lite berørt. I forhistorien må områdene i
hovedsak ha vært lite egnet til dyrking, dersom det forut-
settesatplogenharværtnødvendigforådyrkeleirjord,og
drenering ikke ble brukt. De store leireslettene må imid-
lertid ha vært svært godt egnet til beite og f6rsanking.

Det er i dag forholdsvis få synlige fornminner langs
tras6en.Detskyldesdelvisattras6enliggerlavtilandska-

pet, mens gravhauger, de vanligste synlige fornminnene,
ofte er plassert på godt synlige høydedrag. Det skyldes
også at tras6en går gjennom et landskap der moderne

jordbrukoftestharfjerneteventuellesynligefornminner.
Deterallikevelnoenbevartegravminner,deriblant6npå
Hesby og flere helt sør ved Borge østre. På Borge Østre er
det også kjent at graver fra jernalder er fjernet, og det er
blant annet funnet en gullring. I tillegg har det tidligere
ligget gravhauger som nå er fiernet, på våre undersøkel-
sesområderpåAuliogHesby.FørVestfoldfylkeskommu-
nes registreringer forut for veiutbyggingen var det ikke
kjent fornminner uten synlig markering i tilknytning til
tras6en, men da ble det registrert to mellommesolittiske
boplasser, i tillegg til boplassporene undersøkt av oss

(Iversen, et al. 2oo7). I 2oog ble det dessuten undersøkt
boplasspor fra vikingtid og middelalder under en tøm-
merbygning fra middelalder på Tem, rett Øst for Hesby

Uohansson  2oii). Tunene på de berørte gårdene kan i
hovedsak følges tilbake til middelalder i skriftlige kilder.
Lokalitet g har i nyere tid ligget på /arlsbergs grunn, og
det er mulig den tilhørte Sem-godset også i forhistorisk
tid (Hobæk 2oo8).

De største lokalitetene med lengst brukstid er funnet
i tilknytning til små høydedrag, der undergrunnen skil-
ler seg ut ved å være bedre drenert enn leirslettene rundt

(1ok. 9, i3 og 22). Et hus og to aktivitetsområder med blant
annet kokegroper ligger imidlertid på dårligere drenert
leire eller silt (1ok. 7, ii og i2).
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Figur 1 :
Kultur-og naturmiljø Aulielva-Borge østre.
Illustras)on: A,xel M)ærum.
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Kokegroper fra romertid;
folkevandringstid på Fyldpå (lok.1)

Ljne Grjndkåsø, Kt/ltwrhjstorjsk mwseLm, Urijversjtetet j Oslo

INNLEDNING 0G SAMMENDRAG
Undersøkelsen av lokalitet i på Fyldpå i2`i, Tønsberg
kommune,  ble  utført  i  perioden  3.-6.  august  2oog

(Grindkåsa  2oiod).  Lokaliteten lå i dyrket mark,  32o
meter nordnordøst for tunet på gården. Det ble lagt ned
8,5 dagsverk i felt og avdekket 34o m2.

Lokaliteten lå i et område med et tidligere kjent grav-
feltmenfradettevarsporpåmarkoverflatenfjernetifor-
bindelsemedoppdyrkinginyeretid.DetblevedVestfold
fylkeskommunesregistreringantattatsporettergravfel-
tet kunne være bevart under markoverflaten, men det
ble ikke sjaktet i området. I stedet ble lokaliteten hentet
direkte fra Askeladden hvor den har id 42og5 (Iversen et
al. 2oo7:98).

Detvistesegatingensporettergravminnerellergra-
vervarbevartiundergrunnen.Derimotbledetavdekket
ni kokegroper, hvorav tre er Ci4-datert til romertid og
6n til folkevandringstid. Fire fyllskifter viste også spor
etter steinrydding og gravearbeider som hadde foregått
i nyere tid. Prøver fra undersøkelsen er katalogisert som
C57446.

BELIGGENHET 0G TOPOGRAFI
Det undersøkte området lå i et åpent, svakt hellende

jordbrukslandskap, 32o meter nordnordøst for tunet
på Fyldpå i2`i. Mot vest var lokaliteten avgrenset av en
traktorvei. Traktorveien lå inn mot den eksisterende Eis
som i dette området er skåret noe ned i landskapet. Mot
sør steg terrenget opp mot en liten høyde. I bakkant av

dettehøydedragetlågårdstunetpåFyldpå.Lokalitetenlå

37meteroverhavet,ogundergrunnenbestoavusorterte
morenemasser med mye stein av varierende størrelse.

Det undersøkte området ligger nå på Statens vegve-
sen gnr. o bnr. o., men det er i denne sammenheng valgt
å beholde gårdstilhørigheten det hadde frem til Statens
vegvesens grunnerverv i forbindelse med Ei8, det vil si
Fyldpå i2`i.

KULTURHISTORISK KONTEKST
lfølge Vesf/o[ds oldtidsminrier skal gravfeltet som har ligget

påområdet,habeståttavminstfirejorddekkede,mindre
røyser (Grieg ig43:296). Kulturminnebasen Askeladden
opplyser at røysene var synlige i ig69, mens området var
oppdyrket og røysene fjernet ved kontrollregistrering i
ig84. Det påfølgende året ble det foretatt en begrenset
arkeologisk  undersøkelse  på  stedet  (H6glin  ig85).
Utgravningen fant sted umiddelbart øst for dagens Ei8.
Det ble foretatt maskinell flateavdekking av ca. 35o m2.
Detbleavdekketresterav2-3gravminneriformavkera-
mikkogbrentebein.Detbleantattatgravenehaddevært
dekketavenlavhaug.Itilleggbledetundersøkthvasom,
ut fra beskrivelsen, synes å være et par kokegroper. Det
har ikke lyktes å frambringe Ci4-dateringer fra under-
søkelsen, men funnmaterialet indikerer eldre j ernalder.
Utgravningsresultatene fra denne begrensede under-
søkelsen tilsa at det kunne forventes å ligge ytterligere
overpløyde gravminner i området som nå blir direkte
berørtavutbygging.
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Figur 2:
Oversikt over lokalitet 1 før avdekking.
Foto: E I 8-pros/.cktct.

Figur 3,
Ortofoto av lokalitet 1 og landskapet rundt. Gården
Fyldpå 12`1 ses mot sør.
Illustrasjon:Tonewtkstrøm.
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Det er foretatt flere  arkeologiske utgravninger på
Fyldpå. Enkelte av undersøkelsene, som er gjennom-
ført noen hundre meter nord for lokalitet i, kan samlet
sett omfatte deler av en hel og sluttet gård. På ig8o-tal-
let ble det her undersøkt en hustuft (Henriksen igg4;
Gjerpe 2oog). Denne lå i tras6en for ny Ei8, og er i dag
helt  fjernet.  Tuften  er ikke  kartfestet  i  Askeladden,
men den befant seg trolig på samme sted som grav-
feltet`rydningsrøysfeltet med id 76826. Det foreligger
ingen radiologiske dateringer fra undersøkelsen, men
ut fra gjenstandsmaterialet er tuften datert til iioo-og
i2oo-tallet.  I tillegg er det undersøkt flere røyser, en
åkerterrassekant og enkelte graver fra jernalder rela-
tivt nær tuften. I 2oo3 og 2oo4 utførte også et tidligere
Ei8-prosjekt utgravninger i dette området. Det ble blant
annet påvist ulike former for bosetningsspor og dyr-
kningsspor fra bronsealder, jernalder og middelalder

(Gjerpe 2oosc; Persson 2oo8). I tillegg ble det foretatt
utgravninger av et gravfelt fra vikingtid på Gulli (Gjerpe

2oo5), samt boplasser fra senmesolitikum og tidligneo-
litikum på Nauen (Persson 2oo8).

Tidligere  arkeologiske  undersøkelser  har  dermed

påvist spor etter aktivitet som strekker seg fra steinalder
til middelalder i området rundt lokalitet i. Innenfor en
radius på en knapp kilometer ligger det imidlertid også,
eller har tidligere ligget, både gravfelt og enkeltliggende

gravhauger, en steinsetting, en bautastein, hulveier og en
bygdeborg. Disse viser ganske sikkert spor etter aktivi-
tet i jernalder. En flyttblokk med skålgroper taler også
for aktivitet i bronsealder, og en skafthulløks dateres til

yngre steinalder eller til eldre bronsealder.
FleregjenstandsfunnfragårdenFyldpåerogsåregis-

trert  i  KHM,  0ldsaksamlingens  gjenstandsbase.  De
fleste av disse kommer fra den undersøkte hustuften
fra middelalder (C38228). Det er imidlertid også regis-

trert boplassfunn  (C28284)  og gravfunn  (C38282  og
C38283) fra jernalder, med blant annet keramikkskår
og brente bein.

Tabell 4: Oversikt over automatisk fredede kulturminner i området rundt lokalitet 1.

Gå,d

Fadum nordre 10;1

Ås nordrel 3`48, Aashaug l 3`12

Aas L4|39

Fadum mellem 16`2

Aas nordre 13`48

Aas søndre 14`3

Rise  53`1

Skoglund 13`21

Gulli 8'1

Fyldpå 12`1

Nauen 11|1

Nauen  11`1

Aas nordre qønsberg kommune) 13(36, Aasvang 13`25

Aas nordre 13|2, Aasheim 13|15,13|48

Rise 53|1

Fadum mellem (Tønsberg kommune) 16`30

Eikeberg østre 6;1, Eikeberg øvre 6`4

Norheim søndre 8`22

Bergheim 20;14 mfl.

Aas nordre qønsberg kommune) 13`39, /arlsberg hoved-

gård qønsberg kommune) 51`503

Fadum søndre 15`1

Fadum søndre 15`1, Aas nordre 13`3

Aas søndre qønsberg kommune) 14`104

Kulturmime

Gravhaug

Steinsetting

Bautastein

Gravhaug

Gravhaug

Gravrøys

Løsfunn av en skafthulløks. Øksen er ikke registrert i
KHM, 0ldsaksamlingens gjenstandsbase.

Skålgropstein

Gravfelt

Gravfelt med ti gravrøyser. To rydningsrøyser.

Gravhaug

Gravhaug

Gravfelt med fire gravhauger

Gravfelt med 10 gravhauger og en gravrøys

Gravhaug

Bosetnings-`aktivitetsområde. En grav, kulturlag,
kokegroper og ildsteder.

Gravhaug

To gravhauger

Bygdeborg

Tre parallelle hulveier

Dyrkningsflate

Bosetnings-`aktivitetsområde. Kokegroper og mulige

graver og hus.

B osetnings -;aktivitetsområde. Dyrkningsflate.
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Figur 4:
Oversikt over lokalitet 1 etter avdekking.
Foto: E ] 8-pros/.ektct.
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Fi8ur5:
Kart med registrerte strukturer på lokalitet 1.
JI lustrt]s/.on.. Totic Wjkstrøm.



K 0 K E G R 0 P Tt R   I-T R Lr\   R 0 M E R T T D // r.` 0 lu K` F. \'rA N D R I N G S T I D   PrluI   F` Y 1. D P r~\   ( L 0 K .   1 )

Oxcal v4`15 Bronk Ramso`r /2010`  r:5 Atmo3Dheric data hc)m Re

R  DateRDateRDateRDate okegrop (TRokegrop(TRokegrop(TRokegrop(TR -1335)-1336)-1334)-1337) -- -
-

Sum _

200                        100            1 calBC/1 calAD            101                        201                        301                        401                        501                        601

Kalibrerte dateringer (calBC/calAD)

Figur 6:
Kalibrerte C14-dateringer fra lokalitet 1. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.
Irlustrasjon: Lim Grindkåsa.

UNDERSØKELSEN
Metode
Lokaliteten lå i dyrket mark, og undersøkelsesmetoden
var maskinell flateavdekking Of. Løken et al. igg6). Mat-

jordlagetbleSernetvedhjelpavgravemaskinmedenbred
og flat skuffe, og undergrunnen fortløpende renset frem
vedåkrafse.Detundersøkteområdetvar34om2stort,og
detbleigjennomsnittavdekketg7,im2perdagsverk.Alle
observerte strukturer ble markert og digitalt målt inn. Et
utvalgblederetterdokumentertiplanogprofilgjennom
fotografering og tegning. De Øvrige er beskrevet i plan.
Detblesamletinntremakrofossilprøverognikullprøver.

Kildekritikk
lfølge grunneier ole Henrik semb på Fyldpå i2`i har det
i hans tid foregått omfattende steinrydding og gravear-
beider på området hvor lokaliteten lå. Det ble observert
forstyrrelser i undergrunnen som kunne settes i sam-
menheng med dette arbeidet, og det er også sannsynlig
at det var som en følge av dette at gravrøyser og graver
som har ligget på stedet, er fjernet. Inntrykket var likevel
at arbeidet ikke i vesentlig grad hadde forstyrret struktu-
rer i undergrunnen, og gravene har derfor sannsynligvis
vært anlagt på markoverflaten eller i forholdsvis grunne
nedgravninger.

Flere av kokegropene lå helt ut mot grensen for loka-
liteten, og dette viste at aktivitetssporene ganske sikkert
ikke ble avgrenset. Det er derfor sannsynlig at ytterligere

Tabell 5: C14-dateringer fra lokalitet 1.

sporetterforhistoriskaktiviteterbevartutenforlokalite-
ten og planområdet.

Naturvitenskap
1 løpet av undersøkelsen ble det samlet inn fire makro-
fossilprøver og ni kullprøver. Tre av makrofossilprøvene
kommer fra strukturer som viste seg å være spor etter
aktivitet i nyere eller moderne tid, og ingen av disse er
analysert. Heller ikke den siste makrofossilprøven ble

prioritert for analyse.

Trekull
En vedanatomisk undersøkelse av trekull fra fire koke-

groper har vist at det foretrukne brenselet hovedsakelig
har vært unge løvtrær (Mikkelsen og Bartholin i trykk).
Oftest forekommende var eik (Qwcrcus), ask (Fr4xjfius),
osp  (PopLi!ws)  og  or  (A!riLLs).  Det  fantes  imidlertid  også

hassel (CopJlws) , selje (Sølix) og furu (Pjrms). LØvtreslagene

som ble påvist, er typiske i en edelløvskog, og viser både
hva som var det foretrukne brenselet i kokegropene, og
hvilke treslag som vokste i området da disse ble anlagt.

C14-dateringer
DeterutførtCi4-dateringerpåtrekullfrafirekokegroper.
Disse har vist at tre av kokegropene var anlagt i romertid
og 6n i folkevandringstid, over en periode på opp mot
4oo  år.  Det antas  at også de Øvrige kokegropene ble
anlagt i samme periode.

Katibrert                  Kalibrert
Lab. id.         Prøve...r.     Strub"r-".     Totkring      Datert im:teriale                                C14-da:teri:ng    dateTing l sigma    datering 2 stgma

TRa-1334      2010001      1010004             Kokegrop     Or (A!riws). Egenalder> 10år.              1740±25               AD 253-335              AD 240-382

TRa-1335      2010004      1010006              Kokegrop      Or (A!rms). Egenalder 7 år.                     1830±25                AD 136-218              AD 92-245

TRa-1336      2010006      1010010             Kokegrop     Or(AI"s). Egenalder4år.                    1765±25               AD 236-326              AD 144-378

TRa-1337      2010012      1010005             Kokegrop     Vier`osp(Ppdus).Egenalder< 30år.      1610±30               AD 410-532              AD 393-539
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Lokalitet 1, Fyldpå

2010013

E|    Trekullblandetmednoehumus.    EÆ   Trekullfragment      E]   ;tk:?nrbrent        0     Kuiiprøve

F    ::,,tTeaks:;f:avghmuemn:.s,sand,grus      E=stejn                P      ,      ]      ,      ,       ,      ,      ,      :Meter

Fi8ur 7:
Kokegroper på lokalitet 1
/I !ttstrøs/.on.. Toric Wjkstrm.
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Figur 8:
Kokegrop 1010002 på lokalitet 1 i plan og profil.
Foto..EI8-pros/.ckfgt.
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Kokegroper fra romertid`folkevandringstid
Det ble dokumentert spor etter ni kokegroper på det
undersøkte  området.  En  kokegrop  defineres  her ved
klare stratigrafiske lag av trekull, skjørbrente steiner og
fyllag.Avhengigavpløyedybdeoghvordyptkokegropen
faktisk har blitt gravd, vil bevaringsgraden i dyrket mark
variere. Det er ikke uvanlig at bare rester av et trekullag
erbevart,ogisåtilfellevildetværevanskeligåbestemme
om trekullaget var spor etter en kokegrop eller et ildsted.
På lokaliteten var dette tilfellet for to av kokegropene, og
det kan ikke utelukkes at disse faktisk var spor etter ild-
steder. De Øvrige syv kokegropene viste imidlertid spor
etter et lite kokegropfelt som kan ha sammenheng med
det fjernede gravfeltet, eller med en bosetning som ennå
ikkeerpåvist.Kontekstenindikereratogsådetostruktu-
rene hvor det bare var bevart trekull, skal tolkes som en
del av dette, og dermed som kokegroper.

Itoavkokegropenevardetsombeskrevetbarebevart
et trekullag. I tre groper var det bevart trekullag og skjør-
brente steiner, mens det i fire også var bevart fyllmasser.
in av kokegropene hadde en rektangulær form, seks var
ovale,6nvarrundog6nhaddeenujevnform.Devarierte
i Størrelse fra 34 x 44 cm til ioo x iio cm, og var opptil
2o cm dype. Ved hjelp av Ci4-dateringer er kokegropfel-
tet datert til romertid`folkevandringstid.

OPPSUMMERING 0G DISKUS)ON
lfølge VestJolds olc!tjdsmjrmer (Grieg ig43:296) har det en

gang ligget et gravfelt bestående av minst fire jorddek-
kederøyseridetundersøkteområdet.Kulturminnebasen
Askeladden (id 42og5) opplyser at røysene var synlige i
ig69, men ved kontrollregistrering i ig84 var de fjernet.
Ved en mindre arkeologisk undersøkelse samme året ble
det imidlertid funnet keramikkskår og brente bein som
viste spor etter to-tre graver. Undersøkelsen demon-
strerte at det kunne forventes å finne ytterligere spor
etter røyser og graver i området, men ved utgravningen i
2oog ble ingen slike observert. I stedet ble det påvist spor
etter forhistorisk aktivitet i form av ni kokegroper anlagt
iromertidogfolkevandringstid.Kokegropeneskalsann-
synligvis settes i sammenheng med gravfeltet på stedet,
eller en ennå ikke påvist bosetning.

Antallet kokegroper var ikke omfattende, men sett i
sammenheng med andre undersøkelser vil de kunne til-
føre statistiske analyser av kulturminnetypen mer infor-
masjon. De vil også kunne gi informasjon om hvordan
kokegroper ligger plassert i forhold til andre kulturmin-
ner fra perioden.

KATALOG

K¢tfl]og ¢v Hræ Grjridkåsfl og Chrjstiøn Løchseri Røds"d

C57446`1-9

1-9) Trekullprøver.



Boplasspor og grav fra
romertid-merovingertidpå)arlsberg
og Tem (1ok. 8, 9 og 10)

Ljrie Grjridkåsø, Kwlturhjstorjsk mwsewm, Urijversjtctet j Os!o

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Undersøkelsen av lokalitet g (id ioo262) på /arlsberg 5i;7i
ble utført i perioden 2.6.-25.g.2oog. Det ble lagt ned 258,5

dagsverk i felt og avdekket 338o m2 (Grindkåsa 2oii).
Lokalitet 8 (id ioo26i) på /arlsberg 5i`57 ble undersøkt i

perioden 2.-8. juni 2oog. Det ble lagt ned i7,5 dagsverk i
felt og avdekket i235 m2 (Grindkåsa 2oioa). Til slutt ble
lokalitet io (id ioo263) på Tem 42`74 undersøkt på dagene
8. og 24. juni 2oog. Her ble det lagt ned 3,5 dagsverk i felt
og avdekket 445 m2 (Grindkåsa 2oiob). Alle lokaliteter lå
i Tønsberg kommune.

Lokalitetene s og g befant seg nær dagens grense for

]arlsberg hovedgård som skriftlige kilder forteller at var
en kongsgård og et regionalt maktsentrum i vikingtid.
Tunet på hovedgården ligger knappe tre kilometer mot
Østnordøst.Områdetharimidlertidværtendelavgården
Auli i jernalder, og dagens tun på Auli ligger 6oo meter
mot østsørøst.

De tre lokalitetene lå rundt et kryss som blir dannet
av Eis og rv. 3oo, og under ioo meter fra hverandre. Det
ble påvist omfattende spor etter aktivitet i jernalder på
lokalitet9,ogspredtesporpådetoØvrigelokalitetenefra
samme periode. De presenteres derfor samlet.

Under Vestfold fylkeskommunes registrering frem-
kom en fotgrøft, et ildsted og et mulig ildsted på loka-
litet 9. Ildstedet ble Ci4-datert til i44o-i64o e.Kr., mens
trekull fra fotgrøften ble datert til yngre enn i65o e.Kr.

(Iversenetal.2oo7:io6).Fotgrøftenbleantattåværespor
etter et gravfelt som første gang er beskrevet av Nicolay
NicolayseniNorske/om!evftjngcr.Herstårdet:«Paaenflade

et stykke i nordvest for arresthuset og ved Østre side af
vejentilLensbergerder6tildelsurørtegravhauger;desu-
den sees spor af flere andre» Qvicolaysen i862-i866:i83).
Nicolaysen angir ikke gårdstilhørighet, men i ig43 plas-
serer Sigurd Grieg gravfeltet både på Aulerød @nr. 43)
og på Lensberg øvre @nr. 29) eller nedre @nr. 3o) (Grieg
ig43:298 f.). Ved en befaring i igis var alle spor etter grav-
feltet fjernet (Grieg ig43:298).

Undersøkelsen av lokalitet g ga resultater langt utover
det som var forventet, og har tilført informasjon til flere
av prosjektets problemstillinger. Det ble avdekket spor
etter boplassaktiviteter som strekker seg fra romertid til
tidligmerovingertid,eninhumasjonsgravfratidligmero-
vingertid og fotgrøfter fra jernalder. Det ble også påvist
noe aktivitet på stedet i eldre og yngre bronsealder, i før-
romerskjernalder og i middelalder.

Fra boplassfasen er det undersøkt spor etter et grind-
bygget, treskipet langhus som er kalt Hus i. Huset har
vært 4o,5 meter langt og opp til 9,5 meter bredt, og har
rommet bolig og fjøs under samme tak. Det har vært et
stort bygg, og betydelige resurser må ha gått med da det
ble reist. Huset ble Ødelagt i en brann på begynnelsen av
6oo-tallet,ogganskerasktetterdettebleenmanngravlagt
sentralt i det som hadde vært boligdelen i huset. Han har
fått med seg et nesten komplett våpensett i graven. Med
dette endret området funksjon fra boplass til gravfelt, og
i tillegg til inhumasjonsgraven ble det fra dette påvist fem
fotgrøftersomharmarkertellersheltfiernedegravminner
oggraver.Detbleogsåpåvistsporetterenfirestolperskon-
struksjonkaltHus2somharværtsamtidigmedgravfeltet.

43



F  i  `s -T' .i€` |`.i  Li,  j  'L  h`   T   F   i      (  ,  Lr  i   i.  !  H  t[   `,\  :`j3  (, . f\  |`=  |=  R  .     8  |  t`  t U)     |

Figur 9:

Lokalitet 9 med langhus og fotgrøfter.
Fo!o.. Tot7i  Hcibrceri.
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Figur 10:
Ortofoto over lokalitetene 8, 9 og 10 og landskapet rundt.
JI lusfms/.on; Tonc Wikstrøm.
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Figur 11:
Påviste strukturer på lokalitet 9.
IUustrasjon..TonewikstTøm.
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Figur 12:
Påviste strukturer på
lokalitet 10.

Illustrasjon:Tom"kstrøm.

Figur 13:
Påviste strukturer på
lokalitet 8.

Jiluscrøs/.on:Toncwikstrø".
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Tvers over det undersøkte området lå bunnen av en
hulvei som kan ha vært spor etter ferdsel over gravfel-
tet. Et dyrkningslag samt enkelte ardspor viste spor etter
dyrkningsaktiviteter som har tilhørt boplassfasen, mens
kokegroper har vist seg å være spor etter aktivitet både i
bronsealderogjernalder.

Vestfold fylkeskommune registrerte et ildsted og en
udefinerbar grop på lokalitet 8. Gropen har blitt Ci4-
datert til i44o-i64o e.Kr.  (Iversen et al. 2oo7:io5). Ved

utgravningene av lokaliteten ble det gravd ut ett ildsted
og to nedgravninger med ukjent funksjon. Det ble også
undersøkt ett mulig stolpehull.

Lokalitet  io  ble  under  Vestfold  fylkeskommunes
registrering definert gjennom påvisningen av to mulige

gravanlegg, to udefinerbare nedgravninger og ett ildsted.
Ildstedet ble  Ci4-datert til i65o-ig6o  e.Kr.  (Iversen et
al. 2oo7:io7). Utgravningen viste imidlertid at det ikke lå

graver på stedet. Det var heller ikke mulig å finne tilbake
til ildstedet påvist under registreringen. Derimot ble det
avdekket en kokegrop og et annet ildsted. Kokegropen er
datert til folkevandringstid, mens ildstedet har vist seg å
være fra tidlig middelalder. Funn og prøver fra undersø-
kelsene er katalogisert som C57448-57451.

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI
De undersøkte områdene ligger i utkanten av et åpent

jordbrukslandskap som Eis skjærer gjennom. Mot nord,
vest og øst heller terrenget svakt mot oppdyrkede leir-
sletter,motnordvestliggerdetogsånoeboligbebyggelse.
Omkring 7oo meter mot Øst renner Aulielva som mun-
nerutiByfjordenvedTønsberg,trekilometermotøstsør-
Øst. Knappe tre kilometer mot øst og på motsatt side av
Aulielva, ligger ]arlsberg hovedgård. Direkte sørøst for
lokalitet g ligger Sem fengsel, og mot sør ligger Sem sen-
trum med nærings-og boligbebyggelse.

Lokalitetene lå fra i2,5 til i6,5 moh„ inn mot en liten
høyde i terrenget. På toppen av denne krysser Eis rv. 3oo.
Pålokalitetghaddeikkeområdetværtdyrketpånoenår,og
var dekket av til dels tett gress-og buskvegetasjon. Under-

grunnen besto av morenemasser med sand, silt, grus og
steinavvarierendestørrelse.Lokalitetenesogiolåidyrket
mark.Undergrunnenpådisselokalitetenebeståravsiltblan-
detleirefrahav-ogfjordavsetninger,medmindrepartierav
sand og stein fra en marin strandavsetning på lokalitet io.

Mot vest  og  sørvest var lokalitet  g  avgrenset mot
Gamle Ramnesvei, mens den mot sørøst var avgrenset
mot en parkeringsplass tilhørende Sem fengsel. En støy-
voll langs rv. 3oo og en avkjøringsvei fra Eis avgrenset
lokaliteten mot nordvest, nord og nordøst. Lokalitet s
lå på motsatt side av riksveien, mens lokalitet io lå tvers
over Eis mot nordvest.

Der den strekker seg over leirslettene Øst og nord for
de undersøkte områdene, ligger Aulielva i dag fra tre til
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fem meter over havet. I takt med landhevingen som har
funnet sted siden siste istid, har imidlertid havnivået sun-
ket og landskapet endret seg deretter. Det er ikke utar-
beidet kurver som viser endringer i havnivået i området
rundt lokalitetene. Det ligger imidlertid mellom Ski i
Akershus og Larvik (Kaupang) i Vestfold hvor slike kur-
ver foreligger, og hvor isobasene går nesten helt vinkel-
rett mot linjen mellom de to stedene (Henningsmoen
ig79;  Sørensen et al.  2oo7:267;  Persson  2oo8:i83-i84).

Basert på de to strandlinjekurvene samt avstanden mel-
lom dem, og avstandene fra henholdsvis Ski og Larvik
til de undersøkte områdene kan det så regnes ut at hav-
nivåetomkringåriooof.Kr.stoca.ii,8meteroverdagens
nivå. Ved Kristi fødsel har det sunket til ca. 7,8 meter over
dagens nivå, mens det omkring 5oo e.Kr. har sunket til
ca. 5,8 meter over dagens nivå. Dette innebærer at høy-
denhvorlokalitetenelå,varenhalvøyvedovergangenfra
eldre til yngre bronsealder. Ved Kristi fødsel hadde havet
trukket seg noe tilbake, men Byfiorden har fremdeles
strukket seg langt inn over leirslettene øst for lokalite-
tene. Ved inngangen til 5oo-tallet har fjorden trukket seg

ytterligere tilbake, og har nå møtt Aulielva knappe soo
meter mot nordnordøst.

KULTURHISTORISK KONTEKST
Landskapet i området er rikt på kulturminner og histo-
rie. Dette gjelder særlig )arlsberg hovedgård, som ligger

3 kilometer mot Østnordøst. Ifølge skriftlige kilder var

gården etablert i vikingtid som kongesete og regionalt
maktsentrum; den het da Sem kongsgård. Ifølge Snorres
Ynglingesaga var gården hovedsete for Vestfold-kongen
ØysteinHalvdanssonsomdøderundtår77oe.Kr.Senere
valgte Harald Hårfagre å innsette sin sønn Bjørn Farmand
somherrepågården,oghanskalhablittdreptheri927e.
Kr. (Sturlason igg7:63-73). Sem er avledet av det norrøne
SÆhcimcr som betyr hcimcti ved s/'Øeft, og navnet henspiller

på at gården ble anlagt i bunnen av vestfiorden (også kalt
ByfiordenogTønsbergfiorden).Imiddelalderbledensete
for de kongelige befalingsmennene over Tønsberg len

Uohnsen ig45). Gården skiftet i i682 navn til /arlsberg,
mennavnetSemerbevartimiddelalderkirkenpågården,
og i det nærmeste tettstedet Sem.

På hovedgården ligger det også store gravfelt, blant
annet Store og Lille Gullkronen, med graver fra både
eldre og yngre jernalder. Flere av gravene er undersøkt,
og blant funnene er for eksempel en gullberlokk (C2933)
som var et statussmykke i romertid. En monumental

gravhaug fra eldre jernalder, som kalles Farmandshau-
gen, ligger også på ]arlsberg (Grieg ig43:3oi-3i3). Gravene
og gjenstandsfunn viser at en bosetning må ha vært eta-
blert i dette området allerede i eldre jernalder.

Lokalitet 9 1å helt i utkanten av /arlsberg hovedgård,
slik gårdsgrensen er i dag. Området ble imidlertid skilt
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Figur 14:
Havnivået i området omkring år 1000 f.Kr. Dagens tun på gården Auli ligger på øyen Østsørøst for lokalitet 9.
Illustrasjon:Tonewlkstrøm.

Figur15:
Havnivået i området omkring år 500 e.Kr.
Jl!tÆtrøsjon.. Toric Wjksn.m. 49
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ut fra Auli gård i forbindelse med opprettelsen av Sem
fengsel på begynnelsen av isoo-tallet Uohnsen ig45:392;
Svendsenig59-ig63).Detsammeharganskesikkertvært
tilfellet for området hvor lokalitet s lå. Auli har vært en
storogrikgård,ogvaritidligmiddelalderklostergodsog
ladegård for St. 0lavs kloster i Tønsberg. Den ble under-
1agt /arlsberg en gang mot slutten av i3oo-tallet oohnsen
ig45). I tidlig middelalder har Auli derfor omfattet områ-
det vest for Aulielva, mens domenet til Sem hovedgård

(som den da het) 1å på Østsiden av elven.
DagenstunpåAuligårdligger6oometerøstsørøstfor

de undersøkte lokalitetene, på en liten høyde i terrenget
somvedovergangentildetsisteårtusenførKristusvaren
øy. Omkring år 5oo e.Kr. hadde havet trukket seg såpass
tilbake at leirslettene rundt høyden har begynt å komme
frem i dagen, og det var landforbindelse til områdene
mot nord og vest. Leirslettene har trolig ganske raskt
etter at de ble tørt land vært brukt som beiteland, og det
må ha gått noe tid før den tidligere fjordbunnen har vært
egnet for dyrkning. På leirslettene, 8oo meter sørøst for

områdene som er undersøkt, er det ved flyfotografering

påvist vegetasjonsspor som ifølge Askeladden (id 5og75)
viser rester etter et stort antall overpløyde gravhauger

(hvor mange det dreier seg om, spesifiseres ikke). Ved
metallsøkerdetogsåfunnetdeleravetsverdfravikingtid
ipløyelagether.Gravfelteterikkearkeologiskundersøkt,
men plassering på leirslettene viser at det tidligst kan ha
blittanlagtiyngrejernalder.Deterogsåundersøktenrik

grav fra romertid på Auli, nærmere bestemt på et bruk
kalt Brua som ligger inntil Aulielva. Her ble det i en grav-
haugfunnetenskjoldbuleogetskjoldhåndtakavbronse.
Skjoldet de har vært festet til, har også hatt kantbeslag av
bronse. Det ble i tillegg funnet rester av bronsebeslag til
to drikkehorn og en fingerring av gull (Grieg ig43:3ii-3i2,
C2o3oo). Gravfeltet og graven skal sannsynligvis tolkes i
sammenheng med en bosetning på Auli.

0luf Rygh mener at Auli er en lydendring av det nor-
røneo!Pinsomersammensattav¢Fsombetyrgruseller

grusgrunn,ogvinsombetyreng(Ryghig67).Navnetskulle
dabetygrusengenellergrusgården.Gårdsnavnsammen-

Tabell 6: Oversikt over automatisk fredede kulturminner i området som er registrert i Askeladden.

Ashetadden id                         Gård

76820

31276

12376

61836

12365

62047

50975

42117

21797

21786

51834

64160

87633

100264,100268,100270,

100271,100273,100274,

100555

133155

133206

51807

62948

32083

76829

76828

51808

80313

jarlsberg 51`1

Manum 45`2

Ekely 51/85

)arlsberg 51;1

Aker 46`1

Manum 45`2

Lunden`Aulilunden51`107

Haugestad 41 ;6 mfl.

Annebo 163`1

Hesby nedre 40`1

Tem 42`3

Aker 46`1

Tem 42`1

Hesby nordre 39;7 mfl.

/arlsberg 51`1

42'100mfl.

}arlsberg51;1

Jarlsberg51`1

Jarlsberg51`1

Jarlsberg51`1

/arlsberg51`1

7arlsberg  51`1

]arlsberg 51`1

KttlmrmjrLrLe

Gravhaug

Gravrøys

Gravhaug

Gravhaug

En steinsetting og minst åtte gravhauger

Tre gravhauger

Vegetasjonsspor som viser rester etter et stort antall
overpløyde gravhauger. Ved metallsøk er det også
funnet deler av et sverd fra vikingtid i pløyelaget.

Fire gravh auger

To bautasteiner og en gravhaug

Gravhaug

Gravhaug

Fossil åker, hulvei og fem kullgroper

Stående våningshus fra middelalder

Boplasspor og spor etter graver

To kokegroper

Kokegrop

Firegravhauger

En gravhaug, en gravrøys og tre steinlegninger

To gravhauger

En gravhaug

Tregravhauger

Tjueen gravhauger

En gravhaug

Kom-tør

Of. /ohansson 2011).

Lok.12,13,14,16,17,

18 og 19, E18-prosjektet

(Gollwitzer i trykk)

Fjernet

Store Gullkronen

Gullkronen

Store Gullkronen

Store Gullkronen

Store Gullkronen

Store Gullkronen

Farmannshaugen
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sattmed-vjnantasvanligvisåtilhøreperiodeneførviking-
tid, mest sannsynlig de første 5oo eller 6oo årene av vår
tidsregning(Sandnes2oo7:34).Storedeleravgårdenligger
imidlertid på marine avsetninger of. http:;;wwwmgu.no;
kart;losmasse`). En tidligere eier, ordfører Christian Auli,
skalogsåhauttaltatdetikkefinnesgrusijordenpågården

Oohnsenig45:387).Navnetindikererdermedatdeopprin-
nelige innmarksområdene på Auli har vært lokalisert et
annet sted i området, og for å finne grus innenfor områ-
det som Auli en gang har omfattet, må man vestover mot
lokalitetghvorundergrunnenbeståravmorenemasser.

ItidligmiddelalderharområdetvestforAulielvaligget
utenfordomenetpåSemhovedgård,ogdetsammesynes
å ha vært tilfellet i jernalder. Uansett er det svært sann-
synlig at det har vært en tett forbindelse mellom konge-
makten på Sem og beboerne på Auli, og også på andre

gårder i området. Gårdsnavnene Lensberg og Laane, som
er naboeiendommer til Auli, gir kanskje også noen indi-
kasjoner om et slikt forhold. Opprinnelsen til gårdsnav-
nene kan ikke sikkert bestemmes, men Oluf Rygh (Rygh
ig67, se også http:;`dokpro.uio.no) mener at de trolig er
avledet av ]6ri som var et tysk lånord som betyr len eller
forlegning. L6n erstattet i løpet av middelalder det gam-
melnorskeordet16risomkunnehasammebetydning,og

gårder med navn utledet fra enten 16n eller lån kan der-
medhatilhørtpersonersomvaribesittelseavetkongelig
len, for eksempel lendmenn eller hirdmenn.

På vestsiden av Aulielva ligger også gården Tem hvor
lokalitet io lå. Tem ser ut til å ha vært selveiergods gjen-
nom  hele  middelalder,  og  gården  har vært  tingsted

Uohnsen ig45). Det er registrert en gravhaug på gården
(id 5i834) hvor det også står et våningshus (id 87633) som
kan dateres tilbake til middelalder oohansson 2oii).

I tillegg til de ovenfor beskrevne gravfelt og graver er
detiendrøykilometersomkretsrundtlokaliteteneregis-
trert 24 automatisk fredede kulturminner i Askeladden.
Disse omfatter enkeltliggende gravhauger, gravfelt og
boplasspor fra jernalder. 0ldsaksamlingens gjenstands-
baseomtalerogsåenrekkeforhistoriskegjenstandsfunn
fra/arlsberg,mangefraundersøkelsenavgravfelteneLille
GullkronenogStoreGullkronen.Påbruksnummerhvor
de undersøkte lokaliteter lå, er det imidlertid ikke tidli-

gere registrert funn av noe slag.

UNDERSØKELSEN
Metode
Lokaliteten lå i dyrket mark, og undersøkelsesmeto-
den var maskinell flateavdekking Of. Løken et al. igg6).
Matjordlaget ble fiernet ved hjelp av gravemaskin, og
undergrunnen fortløpende renset frem ved å krafse.
På lokalitet s ble det avdekket ca. i235 m2, på lokalitet 9
ca. 338o m2 og på lokalitet io ca. 445 m2. Alle observerte
strukturer ble markert og digitalt målt inn. Et godt og

representativt utvalg ble deretter dokumentert i plan og

profil gjennom fotografering og tegning. De øvrige er
beskrevet i plan. I tillegg ble masser fra strukturer tilhø-
rendeHusi,samtenkelteandrestrukturersomlåinnepå
hustomten, vannsåldet.

Hus i har hatt en dreneringsgrøft langs veggene, og
under utgravingen av denne ble det satt ned fastpunkter
med fem meters mellomrom, med stigende verdier fra
sørmotnord.Grøftenblederettergravdiseksjonerpå6n
meter, i stratigrafiske lag. Profiler ble dokumentert med

jevne mellomrom, både tverrprofiler og kortere lengde-
profiler midt i grøfta. Alle utgravde masser ble vannsål-
det,ogfunnrelaterttilenmeterlengdesamtstratigrafiske
lag. På denne måten har det vært mulig å dokumentere
funnspredning, noe som har gitt informasjon om aktivi-
tetssoner og plasseringen av inngangspartier i huset.

En  inhumasjonsgrav  på  lokalitet  9  (iogo5oo)  ble
undersøkt gjennom å grave stratigrafiske lag med doku-
mentering i flaten på tre forskjellige nivåer. Hovedfokus
underutgravingenvarådokumenterelagoggjenstanders

plassering i forhold til hverandre, og det ble ikke satt igjen
profiler.Utgravingenbleforetattpåtampenavfeltseson-
gen, i en periode med mye nedbør. Dette medførte langt
fra optimale forhold; det måtte for eksempel foretas en
omfattendedreneringrundtgraven,ogarbeidetforegikk
mellom kraftige regnbyger. Dokumentasjon av gravens
innholdsamtuttakavgjenstanderblederforprioritert.

Detblegjortomfattendesøkvedhjelpavmetalldetek-
toriløpetavundersøkelsenavlokalitet9.Detblesøktfør
den maskinelle avdekkingen tok til, det vil si i den grad
dettevarmuligidentildelstettegress-ogbuskvegetasjo-
nensomdekketområdet.Detbleogsåsøktgjennomløse
masser etter hvert som disse ble gravd opp, og til slutt på
det avdekkede feltet. Metallsøk ble også gjennomført på
lokalitetene s og io, men i et mer begrenset omfang. Det
bleikkegjortfunnsomkunnesettesisammenhengmed
aktivitet i forhistorisk tid eller middelalder.

MotnordogØstvarlokalitetgavgrensetmotenstøyvoll
som lå langs en avkjøringsvei fra Eis og riksvei 3oo. Spo-
reneetterdettreskipedelanghusetsomerkaltHusi,endte
bareomkring5meterfrastøyvollen,ogdetblevurdertsom
sannsynlig at ytterligere boplasspor ville kunne avdekkes
under denne. Massene i støyvollen ble derfor fjernet i et
knappe 2o meter bredt parti i forlengelse av hustomten. I
tillegg ble det gravd en søkesjakt i området mellom støy-
vollenogavkjøringsveienfraEi8.Detvistesegikkeåvære
sporidetteområdetsomkunnesettesisammenhengmed
aktiviteter i forhistorisk tid eller middelalder.

Detersamletinnii2makrofossilprøver,48kullprøver,
i6pollenprøverog3mikromorfologiskeprøverfraloka-
1itet 9. I tillegg ble det tatt 235 prøver for fosfatkartering.
Rutinemessig ble det også under flottering av makrofos-
silprøver tatt ut en liten prøve for jordkjemiske og jord-
fysiske analyser.
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Kildekritiske forhold
lnnmarksområdermedtunogdyrketmarkpåboplassen
det ble avdekket spor etter på lokalitet 9, må ha dekket et
større område enn området som ble undersøkt; den lå
inneklemtmellomveierogenparkeringsplass.Undersø-
kelsenvistedaogsåatmensboplassporenepålokaliteten
var avgrenset mot Øst og sannsynligvis mot nord, var de
det ikke mot sør og vest. Mot sørsørøst var lokaliteten
avgrensetmotenparkeringsplasssomtilhørerSemfeng-
sel,ogdetergodtmuligatsporfragårdenerbevartunder
denne. Mot sør og sørvest var lokaliteten avgrenset mot
Gamle Ramnesvei, og boplasspor kan være bevart under
denne, og også på motsatt side av veien. Her er det i dag
bebyggelse, både privat og næring.

Detundersøkteområdethartidligereværtåker,ogfør
utgravningenvardetingensynligesporettergravhauger.
Ifølge ansatte i Sem fengsel lå jordet her for bare få tiår
siden innenfor fengselsmurene. Området ble da brukt til
hagebrukmedveksthus.Detharikkelyktesåfrembringe
informasjon som har bekreftet dette, men flere avdek-
kede spor i undergrunnen kan muligens settes i forbin-
delse med en slik aktivitet. På den søndre delen av det
avdekkedeområdetlåforeksempeltreparallelle,leirfylte

grøfter. De var opptil i2,5 meter lange, 3,5 meter brede og
knappe o,3 meter dype. Leiren i grøftene ble fjernet ved
hjelp av gravemaskin, men ingen strukturer ble påvist i
undergrunnen under denne. I området rundt grøftene lå
det imidlertid flere spor etter forhistorisk aktivitet, og i
kanten på 6n av grøftene ble det påvist to delvis fiernede
stolpehull.Deterderforsværtsannsynligatgravingenav

grøftene har fjernet kulturminner.
Direkte nordvest for de tre moderne grøftene, over

Fotgrøft i og delvis over Fotgrøft 2, 1å det i overgangen
mellom matjordlaget og undergrunnen et omkring 5 cm
tykt lag med påfylte masser som viste spor etter aktivitet
i nyere og muligens moderne tid. Her lå det blant annet
skåravporselen,steingodsogtegl.Detbleogsåavdekket
enrekkejerngjenstander,somspikerogdeleravkjetting.
Laget var godt blandet med trekullfragmenter, og dette
forklarer en datering fra Fotgrøft i som ble utført under
registreringen. Den ga yngre enn i65o e.Kr., og må være
utført på trekull fra dette laget. I undergrunnen under
lagetbledetavdekketflerestrukturerhvoravenkelteviste
seg å være spor etter aktivitet i nyere eller moderne tid.
Flere viste likevel spor etter aktivitet i forhistorisk tid, og
det er derfor lite sannsynlig at vesentlig informasjon har

gått tapt som en følge av aktiviteten som det moderne
lagetvarsporetter.

Nordvest på det avdekkede området lå en moderne
avfallsgrop  som inneholdt gjenstander som malings-
spann og Ølflasker. Den dekket et areal på knappe 4o m2.
Det ble forsøksvis sjaktet med maskin i gropen for å
undersøke mulighetene for strukturer i undergrunnen
under den. Gropen viste seg imidlertid å være i hvert fall
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opptil en meter dyp, og potensialet for å finne strukturer
under dette ble vurdert som liten. Den moderne avfalls-

gropen lå bare få meter vest for Hustomt i og 2 og nes-
ten kant i kant med to kokegroper. Det er derfor svært
sannsynlig at gravingen av gropen har fjernet spor etter
forhistorisk aktivitet.

I tillegg til de ovenfor beskrevne inngrepene fra nyere
ogmodernetidbledetavdekketenrekkemindre,spredte
forstyrrelser i form av nedgravninger og lag fra samme

periode. Det er godt mulig at enkelte av disse har fiernet
sporetterforhistoriskaktivitet,menikkeivesentliggrad.

Til slutt må det også nevnes at det som følge av dyr-
kningsaktiviteterogdensteinrikeundergrunnenpåloka-
1itet g var spor etter en rekke steinopptrekk. I flaten var
disseoftevanskeligeåskillefrastrukturersomstolpehull,
ogkrevdeennærmereundersøkelseførdekunneavskri-
ves. Etter å ha jobbet med lokaliteten en stund og blitt
kjent med undergrunnsforholdene og strukturene i den,
var det likevel forholdsvis uproblematisk å skille mellom
spor etter steinrydding og annen aktivitet.

På lokalitet s har det foregått et omfattende grøftear-
beid, og da særlig i det nordvestre hjørnet. I et område på
omkring ioo m2 ligger det her «på kryss og tvers>> grøfter
someropptilknappe2meterbrede,ogdetersværtsann-
synligateventuellesporetterforhistoriskaktivitetidette
området har blitt fiernet. Spor etter forhistorisk aktivitet

på den resterende delen av det undersøkte området var
likevel ikke omfattende, og det er derfor mindre sann-
synlig at vesentlig informasjon har gått tapt som følge av
dette arbeidet.

Pålokalitetiovardetomfattendesporetteraktiviteter
i nyere tid. I overgangen mellom matjordlag og under-

grunnlådetmyesØppel,steinerogløsemasser.Detviste
segatdetvarnoenavdissesteineneogløsemassenesom
underregistreringenbletolketsommuligegravanleggog
udefinerbarenedgravninger.Tiltrossfordisseforholdene
vurderes det som mindre sannsynlig at vesentlig infor-
masjon har gått tapt på lokaliteten.

Naturvitenskap
Det er utført en rekke naturvitenskapelige analyser på

prøvemateriale fra forskjellige kontekster på lokalitet 9.
Det arkeobotaniske materialet fra til sammen 4i prøver
er undersøkt. Det er identifisert korn av bygg (Hondcum)
og havre (Avefiø). Det er også påvist frø fra ugressplan-
ter som  meldestokk  (Cheriopodiwm  ¢lbum),  hønsegress

(Persicøriø 14p4thi/o!t4) , vindelslirekne (Føl!opj4 cowo!vtt!Lts)
og vassarve (Ste!løriø mec!jø), og fra engvekster som starr

(Corcx) og gress (Po4ce4€). Analysen indikerer at det ble
dyrket bygg og havre på åkre som har vært gjødslet, og
at næringsgrunnlaget i tillegg har vært basert på husdyr-
hold Viklund et al. i trykk).

Detsammebildetavplantefloraeridentifisertitopol-
lenprøver som er analysert fra fyllmassen i vegg-grøft til
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Tabell 7: Oversikt over C14-dateringer fra lokalitet 9. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.

Lab.id.           Ptøvenr.

TRa-727         2090229

TRa-728          2090279

TRa-729         2090278

TRa-730         2090300

TRa-731          2090298

TRa-732         2090244

TRa-733         2090242

TRa-734          2090173

TRa-735          2090171

TRa-736          2090156

TRa-737         2090075

TRa-738          2090249

TRa-739         2090250

TRa-740         20902 37

TRa-13 38       2090029

TRa-1339       2090174

TRa-1340       2090242

TRa-1342       2090526

TRa-2610       2090092

TRa-2611        2090220

TRa-2612       2090219

Tra-2613         2090240

T-18517          Fra regis-

treringen.

Strrilu".
1090166

1090288

1090288

1090103

1090103

1090100

1090100

1090189

1090194

1090165

1090101

1090139

1090139

1090099

1090060

1090188

1090100

1090500

1090103

1090288

1090103

1090288

1090001

Totkring

Hus 1. Nedgravning
takbærende stolpe.

Hus 1. Vegg-grøft.

Hus 1. Vegg-grøft.

Hus 1. Vegg-grøft

Hus 1. Vegg-grøft.

Hus 1. Nedgravning
takbærende stolpe.

Hus 1. Nedgravning
takbærende stolpe.

Kokegrop.

Hus 2. Stolpehull.

Hus 1. Stolpehull,

indre skillevegg.

Nedgravning med
ukjentfunksjon.

Hus 1. Nedgravning

takbærende stolpe.

Hus 1. Nedgravning
takbærende stolpe.

Hus 1. Nedgravning
takbærende stolpe.

Kokegrop.

Kokegrop.

Hus 1. Nedgravning
takbærende stolpe.

Inhumasjonsgrav.

Hus 1. Vegg-grøft

Oag 2,.

Hus 1. Vegg-grøft

(lag 2).

Hus 1. Vegg-grøft

(lag 3).

Hus 1. Vegg-grøft

(lag  3).

Fotgrøft 1.

M4teri4h;

Or (Alnus). Egenalder
< 30 år.

Or (A!"s). Egenalder
< 20 år.

Einer Uunipertts). Egen-

alder < 10 år.

Selje (S4[ix). Egenalder
< 40 år.

Osp (Popwlus). Egen-

alder < 40 år.

Selje (Salix). Egenalder
< 10 år.

Or (Alnus sp.). Egen-

alder < 5 år.

Hassel (Cov!Lts øve]Iønø).

Egenalder < 1 5 år.

Eik (Qwercus sp.). Egen-

alder < 30 år.

Selje (Sø]jx). Egenalder

< 10 år.

Osp (Popu!us). Egen-

alder < 40 år.

Hassel (Co7[us). Egen-

alder < 1 5 år.

Or (A!fius). Egenalder
< 30 år.

Or (AhL# sp.). Egenal-

der < 40 år.

Or (AlnLis). Egenalder

7-2 3 år.

Ask (Frøxi"s). Egen-
alder < 5 år.

Korn (Cerealia jridct.).

Byggkorn (HondcLtm

vulgare).

Brent bein fra et mel-
lomstort pattedyr.

Brent bein fra svin.

Brent bein fra et mel-
lomstort pattedyr.

Brent bein fra et mel-
lomstort pattedyr.

Trekull, type og egen-
alder ikke opplyst.

C14-

da€ering

2225±30

1460±30

1480±30

1570± 30

1485±30

1550±30

2225±30

2765±30

1310±30

1440±30

1835±30

2035±60

1765±30

1540± 30

2470±25

1575±25

1585±25

1625±25

1670±30

1815±25

1600±25

1575±25

225±45

Katibrert                  Kalibrert
datering l sigma    daterimg 2 sigma

367-210 BC               384-203 BC

AD 582-637              AD 553-648

AD 555-615              AD 540-644

AD 435-537              AD 420-557

AD 551-610              AD 536-646

AD 436-552              AD 426-578

367-210 BC                384-203 BC

971~845 BC                997-834 BC

AD662-766               AD658-773

AD601-646               AD 566-65 5

AD 135-215               AD86-246

150BC-AD47            201 BC-AD82

AD233-331               AD139-380

AD437-567               AD430-591

751-521BC                 762-416BC

A 435-535                 AD422-544

AD429-53 3              AD420-540

AD394-529               AD 383-535

AD 334-415              AD258430

AD139-237                AD128-313

AD420-532              AD412-537

AD435-5 35               AD422-544

AD1642-1953           AD1521-1955
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Tabell 8: Oversikt over C14-dateringer fra lokalitet s og 10. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.

C 14-               Kaltbrert                  Kalibrert
Løb. id.               Prøvet.r.             Sm.kti.r".     TolkrrirLg             D4tert rmteri4k!                d4teririg         d4teriftg l sigTria     d4teriftg 2 sig7"

UBA-17463         2080007              1080004           Nedgravning       Furu(Pjrms).Egenalder        553±18             AD1329-1416          AD1320-1424
medukjent
funksjon.

UBA-17464         2080001                1080001            Ildsted.                    Hassel (Corylws). Egen-          1905±20           AD75-125                   AD53-134

alder ubestembar.

Tua-6215             Fra                         1080005          Nedgravning       Trekull,typeogegen-         375±30             AD1453-1618          AD1446-1633
registrering.                                  med ukj ent          alder ikke opplyst.

funksjon.

UBA-17465         2100002               1100024           Kokegrop.             Hassel (Cov!us). Egen-          1608±23           AD412-532                AD406-536

alder ubestembar.

UBA-17466         2100005               1100025           Ildsted.                   EinerUwnjpe"s). Egen-         833±33             AD1180-1252          AD1058-1270

alder ub estembar.

R_Date KokegrR~DateHus1, p rrRa-734)edgravningtakbær

Robmr e( 8J (2009`:ndestolpe (TRa-73

)

----
iL---

-----

R_Date Husl , edgravning takbære de stolpe (TRa-727 -4-
R_Date Hus 1 ,RDatelldstedR_DateUkjentR_DeteHus1, gravning takbærUBA-17464)unksjon(Tra-737)eggrøft(TRa-2611) nde stolpe (TRa-73ndestolpe(TRa-73in,lag3)

R_Date Hus 1, gravning takbær ----
R~Date Hus 1, eggrøft (TRa-2610) ------
R  Date lnhum jonsgrav (Tra-1342 -----
R_Date Kokeg p (UBA-17465) ----
R~Date Hus 1, eggrøft (TRa-2612, ----
R~Date Hus 1, edgravning takbær nde stolpe (TRa-1ndestoJpe(TFæ-73 ---i=
R_Date Hus 1. eggrøft (TRa-2613) ----
R_Date Kokegr p (Tra-1339)

-- -± -
R_Date Hus 1, eggrøft (TRa-730) ±
R~Date Hus 1. edgravning takbæ _ ___-_
R  Date Hus 1, edgravning takbæ nde stolpe (TRa-7killeveggfl-Ra-736 ) ----_-
R_Date Hus 1, eggrøft (TRa-731 ) --+
R_Date Hus 1 , egg røfl (TRa-729) --±-
R_Date Hus 1, eggrøft (TRa-728 ) ----±
R~Date Hus 1 , edgravnlngn stolpe •---±--
R_Date Hus 2,RDatelldsted edgravning stolpe (UBA-17466) ra-735) --å---

R_Date Grop ( BA-17463) -*
R_Date Grop ( ua-6215) ---
R_Date Fotgrø 1,  (T-18517) --=±±d
Sum

4000                               3000                                2000                                1000                      1 cal BC/1 calAD                      1001                                2001

Kalibrert datering (cal BC/caLAD)

Figur 16:
Kalibrerte C14-dateringer fra lokalitetene 8, 9 og 10. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.
Illustrasjon: Line Grindkåsa.

Hus i. Her var det et høyt innhold av pollen fra urter og

gress, og også pollen fra planter av L4ctucojc!4e-slekten,
som for eksempel løvetann og hestehov, var vanlig. Pol-
len fra trær var dominert av bjørk (Betul¢), furu (Pj"s) og
or (Alrms), med et lite innslag av gran (Pice4). Det var et

ganske høyt innhold av kornpollen i begge prøver, men
dessverre ikke i en slik tilstand at en nærmere identifise-
ring av art var mulig. Nils-01of Svensson skriver at det
identifiserte pollenet representerer et gressbevokst land-
skap med et rikelig innslag av planter som løvetann og
hestehov. Han mener at kornpollen ikke nødvendigvis
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behøver å indikere dyrkning på stedet, men kan komme
fra for eksempel tresking hvor mye pollen blir frigjort

(Svensson i trykk).
I det vedanatomiske materialet er det identifisert tre-

kull fra elleve forskjellige treslag, og det utvider bildet
av vegetasjonen i området. Disse var, sortert etter funn-
frekvens, gammel og ung eik (QLærcus), or (A]rms), osp

(Poptjhs), barlind (TøxLis), selje (Sø!jx), ask (F"jnus), einer

ULmjpc"s), hassel (CoJyjtts), bjørk (Bctt/j¢) og lind  ("j4).
Peter Hambro Mikkelsen og Thomas Bartholin sier at
bådefuruogeinertyderpåenåpenskogpåentørrbunn,
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mens barlind og gammel eik viser at det også en eldre
naturskog i området. De Øvrige tresortene tilhører pio-
nervekster, og viser at det i et nærliggende område nylig
har vokst frem ny skog (Mikkelsen og Bartholin i trykk).

Trekullfratoprøverfralokalitetsogtofralokalitetio
erogsåvedanatomiskanalysert.Devistesegåinneholde
trekull fra hassel (Cory[us), or (A!"s), eik (QuerctJs), furu

(PtntÆs) og gran (Pjc€Ø). Oftest forekommende i materialet
var trekull av hassel i en prøve som ble tatt fra ett ildsted.
I den samme prøven lå det også trekull av både or og eik,
noe som viser at flere tresorter har blitt brukt som bren-
sel. Analysen av trekull fra en kokegrop på lokalitet io
visteatbrenselethovedsakeligharbeståttavungttrevirke
fra lind (Tjliø), men også osp (PoptJ!us), hassel (CoyylLLs), or

(AhtJs) og furu (Pirms). I ildstedet på samme lokalitet har
brenselet hovedsakelig vært einer UuT?ipe"s) , men det var
også noe trevirke som ikke har kunnet typebestemmes

(Mikkelsen og Bartholin i trykk).
Det er foretatt en fosfatkartering av Hustomt i, og det

er utført fem mikromorfologiske analyser av materiale
fra husets vegg-grøft Viklund et al. i trykk). Alle brente
bein er analysert (Sj6ling 2oio), og det er utført en lipi-
danalyse på tre keramikkskår fra lokalitet 9 (Dimc 2oii).
Resultatene fra disse presenteres nærmere nedenfor.

Det er utført til sammen 26 Ci4-dateringer: 22 fra loka-
litet 9, og 2 fra hver av lokalitetene s og io. I tillegg har to
dateringerutførtunderVestfoldfylkeskommunesregis-
trering kunnet knyttes til undersøkte strukturer. Samlet
taler dateringene for at aktiviteten på stedet har strukket
seg fra yngre bronsealder til merovingertid, og fra mid-
delalder til nyere tid.

HUS 1 -TRESKIPET LANGHUS FRA
FOLKEVANDRINGSTID;MEROVINGERTID
Plassertpådethøyestepunktetpåstedet,medutsiktmot
nord og øst over det som i dag er leirsletter, men hvor
Tønsbergfiorden strakte seg inn i eldre jernalder, har
det i sen folkevandringstid ` tidlig merovingertid ligget
et treskipet langhus. Huset som har stått her, omtales i
det følgende som Hus i, mens sporene etter det kalles
Hustomt i.

Huset har vært orientert NNØ-SSV, og fra den nor-
dre til den søndre delen av huset har det vært en høyde-
forskjell på 6n meter. Sporene etter huset ble identifisert

gjennom seks nedgravninger for takbærende stolper, to
for gavlstolper og to for stolper i en indre skillevegg. Ett
spesielt trekk ved hustomten var at det var bevart spor
etter takbærende elementer bare i den søndre halvpar-
ten. Det ble også påvist rester av husets leirklinte flett-
verksvegger og en dreneringsgrøft. Huset har vært ca.

4o,5 meter langt og 9,5 meter bredt ¢tre mål), og har
dekket et areal på omkring 38o m2. Det har blitt ødelagt
i en kraftig brann.

Tabell 9: Oversikt over fagdybder og grindbredde i Hus 1, sett fra nord.
Målene er tatt i midtpunktet til nedgravningene for takbærende stolper.

I. 8rifld                  lo9ol 66

F4gdybde              s meter

2. 8riw                 1090099

F4gdybde              6 m eter

3. grind                  1090295

Grindbredde

3,8 meter                 1090121

8 meter

3,8 meter                1090100

6 meter

3,4 meter                1090139

Takbærende elementer
Sporene etter takbærende elementer omfattet seks ned-

gravninger for stolper. Deres plassering viser at stolpene
har inngått i en grindkonstruksjon, og at det har stått tre

grinder i husets søndre halvdel. I den nordre halvdelen
var det ikke bevart spor etter takbærende stolper. Dette
kanmuligenshaværtetresultatavetØnskeomåskapeet
stort,åpentromutenfrittståendetakbærendeelementer.
Takvekten vil i så tilfelle ha hvilt på veggene. Hus i har
imidlertid vært et bredt hus, og det er mer sannsynlig at
detharhattengrindkonstruksjonogsåidennordrehalv-

parten. I så tilfelle har trolig takbærende stolper i denne
delen av huset vært plassert på syllsteiner som for lengst
er pløyd bort.

Nedgravningene som viste  spor etter takbærende
stolper i den søndre delen av huset, viste at fagdybdene
her har vært, sett fra nord, 8 og 6 meter. Grindbredden
i det første og det andre paret har vært 3,8 meter, mens

grindbredden i det tredje paret har vært 3,4 meter. De to
grindbreddene på 3,8 meter indikerer et midtskip med
jevnbredde.Dennetolkningenstøttesogsåavdetfaktum
at vegg-grøftene langs husets langsider har hatt en rett
form (se under). Den noe kortere bredden med o,4 meter
ihusetssørligstegrindviserlikevelatmidtskipetharhatt
en svakt konveks form mot den søndre kortveggen.

Alle nedgravninger for takbærende stolper var klart
markertiflaten,menvariertenoeiformogstørrelse.Ifire
nedgravninger var det mulig å påvise avtrykk etter stol-

pen i plan, i profil i fem. Stolpeavtrykkene var i profil i8,
2o,28,4oog54cmbrede.Stolpensomharavsattet54cm
bredt avtrykk, synes å ha hatt et rektangulært tverrsnitt,
mens de øvrige har vært runde.

Stolpeavtrykkenes bredde gir en god indikasjon på
de takbærende stolpenes dimensjon. Det må i denne
sammenheng likevel bemerkes at det i alle nedgrav-
ninger for takbærende stolper var brukt steiner for
fastkiling av stolpen. Bruk av skoningsstein medfører
en forminskning av fundamenttrykket, men en varig
kileeffekt forutsetter at stolpeendene er noe tilspisset

(Komber ig89:62). Det er derfor mulig at den delen av
de takbærende stolpene som har vært over bakkenivå,
har hatt en noe større dimensjon enn stolpeavtrykket
som ble observert.
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Figur 17,
Hustomt 1 på lokalitet 9 fotografert mot sørøst.
FoCo..E]8-pros/.cktet.
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| Nedgravning takbærende stolpe

B=  Nedgravning stolpe indre skillevegg

H Nedgravning veggstoipe

" Dreneringsgrøft

Figur 18:
Grunnplan Hus 1 på lokalitet 9.
J! lLisms/.ofi: Ltne Grjridkåsa.
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Figur 19:
Plan- og profiltegninger av stolpehull fra Hus 1 på lokalitet 9.
mustras)on: Tor\e Wikstrørr. og Lim Grindkåsa.
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Tabell 10: Oversikt over form og størrelse på nedgravninger for takbærende stolper i Hus 1.

Nedgramingens
Grimd     Strubturrw.    fbrmifla:Ser.

1               1090166           Ujevn rektangulær

1                1090121            Ujevn rektangulær

2              109009 9          0val

2               1090100           Rund

3               1090295           Rund

3               1090139           0val til rektangulær

NedgrøtmirLgef»
måliflaten

77 x 132 cm

76 x 140 cm

60 x 102 cm

95 x 103 cm

80 x 90 cm

58 x 78 cm

Bredde

Pybde          stotpewtrykk i prof it

44cm            18 cm

63 cm             28 cm

36cm            54cm

44 cm            20 cm

32cm            -

28 cm            40cm

Pybde
sto\peawtrykhiprofil

44cm

44cm

17cm

28cm

28cm

1. grind -stolpehullene 1090121 og 1090166
Den  første  grinden  med  stolpehullene  iogoi2i  og
iogoi66 har ligget ganske nøyaktig midt i huset. Ytter-
1igere to stolpehull plassert mellom disse er tolket som
spor etter en indre skillevegg (se under). Grinden har der-
med representert et funksjonsskille i huset.

De to stolpehullene hvor det har stått takbærende
stolper, var noe utypiske, men forholdsvis like i form,
oppbygging og størrelse. Begge besto av en hovedned-

gravning med en sekundær nedgravning i den søndre
halvdelen. Det ble ikke observert spor etter stolper i
hovednedgravningene. Begge var imidlertid forholdsvis
tett pakket med stein i bunnen, og disse må ha fungert
som fundament og skoning  for takbærende  stolper.
I  begge  sekundære  nedgravninger  var  det  derimot
avtrykketterstolper;dissevistedermedsporetterutskif-
ting av stolpene i denne grinden. Hovednedgravningene
var større enn de Øvrige nedgravningene for takbærende
stolper i hustomten, og større enn hva som ville ha vært
nødvendig for å fundamentere stolpene. Det er derfor
mulig at andre forhold enn rent byggetekniske har spilt
inn da disse ble gravd.

I iogoi2i hadde hovednedgravningen en noe ujevn
rektangulærformiflaten,ogsteile,nestenloddrettesider
og flat bunn. Den var klart avgrenset mot steril under-

grunn, og målte 76 x i4o cm i flaten og var 63 cm dyp. En
struktur som er avskrevet, 1å delvis over den søndre delen
av stolpehullet, men var svært grunn og hadde dermed
ikke fjernet vesentlig informasjon. Den sekundære ned-

gravningen kunne ikke defineres i flaten, men var tydelig
iprofil,hvordenvaropptil8ocmbredog52cmdyp.Sen-
tralt i den sekundære nedgravningen var det ett avtrykk
etter en stolpe, det var 44 cm dypt. Stolpeavtrykket viste
også at den takbærende stolpen har hatt en diameter på
omkring 28 cm. Den Øvre delen av stolpeavtrykket var
klart avgrenset, og her lå sekundært deponert masse
fra branntomten, det vil si mørkebrun, humusblandet
sandjevntblandetmedfragmentavtrekullogbrentleire

(lag i). Også i den nedre, mer diffust avgrensede delen
av stolpeavtrykket lå det sekundært deponerte brann-
masser, men her var massen mer utvasket og inneholdt
mindre humus (lag 2). I dokumentert profil var det ingen

synlige steiner i den  sekundære nedgravningen,  men
under utgravningen ble det observert skoningssteiner
med diameter opptil ca. 25 cm rundt stolpeavtrykket.
Fyllmasse for Øvrig i den sekundære nedgravningen var
lys gråbrun til gulbrun, svakt humusblandet sand med
enkelte spredte trekullfragmenter (lag 3). Under dette lå
det et io cm tykt lag av lys gråbrun, svakt humusblandet
sand med enkelte spredte trekullfragmenter (lag 4). Laget
var trolig det samme som lag 3, men mer utvasket, og
representertebunnenavdensekundærenedgravningen.

Ibunnenavhovednedgravningen,ogunderdensekun-
dære nedgravningen, lå det et opptil i2 cm tykt lag av grå
silt med spredte, små trekullfragmenter (1ag 7). I hoved-
nedgravningen for Øvrig lå det mørkgrå, svakt humus-
blandet silt;sand (1ag io) og brungrå, svakt humusblandet
sand (lag ii). I begge lagene var det små, spredte fragment
av trekull og brent leire samt steiner med diameter fra io
til 3o cm. I den nordre delen av hovednedgravningen lå
det forholdsvis tett pakket stein mot bunnen.

I tillegg ble det observert et lag  (1ag  8)  i hovedned-

gravningen som muligens var spor etter en nedsettelse
av et eller annet slag (et lignende lag ble også observert i
iogoi66). Det ble analysert en makrofossilprøve fra laget
for om mulig å få mer informasjon, men den viste seg
dessverreikkeåinneholdearkeobotaniskmateriale.Laget
hadde en diameter på i5 cm og var io cm tykt. Det lå i
dennordredelenavhovednedgravningen,ogpåendybde
av i6-26 cm i dokumentert profil. Laget besto av mørke-
brun, humusblandet sand med fragmenter av trekull.

Hovednedgravningen i stolpehullet iogoi66 hadde
som sin makker en noe ujevn, rektangulær form i flaten.
Den hadde steile, nesten loddrette sider og flat bunn. I
flatenmålteden77xi32cm,ogdenvar44cmdyp.Detble
dokumentert tre profiler på forskjellige steder i struktu-
ren. I alle var den sekundære nedgravningen tydelig i den
søndrehalvdelenavhovednedgravningen.Denvaropptil
63 cm bred og 44 cm dyp. I den lå fint stablede skonings-
stein med diameter fra io til 3o cm. Det ble også påvist
avtrykk etter en stolpe, som var is cm bredt. I stolpeav-
trykket lå det brungrå, svakt humusblandet sand med
noe grus og småstein samt spredte fragmenter av brent
leire  (1ag i6). Massen i stolpeavtrykket var noe uklart
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Figur 20:
To ulike snitt gjennom stolpehull 1090100 på lokalitet 9 sett mot nord.
Foto: E18 -prosjekfet.
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avgrenset mot fyllmassen for Øvrig i den sekundære
nedgravningen. Den besto av samme type masse som i
stolpeavtrykket, men var noe lysere i farge og inneholdt
ikke fragmenter av brent leire (lag 5 og i4).

2. grind -stolpehullene 1090099 og 1090100
Stolpehullet iogoogg hadde en oval, nesten dråpelig-
nende form i flaten. Nedgravningen hadde skrå til steile
sider og flat bunn, den målte 6o x io2 cm i flaten og var

36 cm dyp. Flere skoningssteiner var synlig i plan, og
avtrykk etter stolpen var tydelig både i plan og profil.
I plan hadde avtrykket en rektangulær form og målte
is x 58 cm. I dokumentert profil var stolpeavtrykket
opptil is cm dypt med ujevn bunn, og det kunne her se
ut som om det var spor etter to stolper. Etter rensing av

ytterligere 2 cm fra profilen hadde imidlertid stolpeav-
trykket en jevn, flat bunn, og her var det klart at det har
ståttbare6nstolpeinedgravningen.Dennehartrolighatt
et rektangulært tverrsnitt. I stolpeavtrykket lå det brun,
humusblandet  silt`sand  med jevnt  spredte  fragmen-
ter av trekull og brent leire (lag i). Dette var redeponert
brannmasse fra huset. Fyllmasse i stolpehullet for øvrig
var lysbrun, svakt humusblandet sand;silt. I bunnen og
delvis langs kanten av nedgravningen lå det et 4-6 cm
tykt lag med brun til gråbrun fin sand som syntes å være
spor etter naturlig igjenfylling av stolpehullet. Dette kan
indikereatdetharståttåpentinoetidførdentakbærende
stolpen ble satt på plass, eller kanskje ble de som bygget
huset,overrasketavenkraftigregnbyge.Stolpehulletvar
tett pakket med skoningsstein og f6ringsstein med dia-
metre fra knappe 5 til 25 cm.

Stolpehullet iogoioo hadde en rund form i flaten.
Nedgravningen  hadde skrå til  steile  sider,  den målte

95 x io3 cm i flaten og var 44 cm dyp. I plan var det ingen
lag som viste avtrykk etter stolpen, men i to av tre doku-
menterte profiler kunne et slikt avtrykk observeres.
Stolpeavtrykket hadde en ujevn form. Dette var trolig et
resultat av en sekundær forstyrrelse, som for eksempel

fjerning av stolpen etter at huset hadde brent ned. Det
var likevel mulig å bestemme at stolpen har hatt en dia-
meter på ca. 2o cm. Stolpeavtrykket var 28 cm dypt, og
i det lå det gråbrun, svakt humusblandet og grusblandet
sand (1ag 6).

I de Øvre 2o cm av nedgravningen lå det flere tynne
lag av lys gulgrå, fin sand (lag 7) og brun, humusblan-
det fin sand med fragmenter av trekull (1ag 8). Lagene lå
stratigrafisk over hverandre i flere omganger, og syntes
å være naturlig avsatt. De var brutt av stolpeavtrykket.
Dette indikerer at den øvre delen av stolpehullet ikke
har vært fylt med masse, men derimot har blitt fylt igjen

gradvis etter at stolpen har blitt plassert i det. Fyllmas-
sen i den nedre delen av stolpehullet besto delvis av lag s
og av spettet, svakt humusblandet sand med noe grus og
småsteiner (lag 4).

3.grind-stolpehulleneogl090139ogl090295
Stolpehulletiogoi39varklartavgrensetmotsterilunder-

grunn. Det hadde en oval til rektangulær form i flaten,
hvor det målte 58 x 78 cm. Nedgravningen hadde lodd-
rette sider og flat bunn, og var 28 cm dyp. Stolpehullet
hadde et tydelig stolpeavtrykk både i plan og profil. I

plan hadde det en rund form med diameter 3o cm. I pro-
fil var det imidlertid, med en bredde på 43 cm, større. De
forskjellige størrelsene i plan og profil viste seg å være et
resultat av at en skoningsstein hadde falt inn og delvis
dekket stolpeavtrykket i plan. Stolpeavtrykket var 28 cm
dypt, og var tydelig helt ned til bunnen av nedgravnin-

gen.Ibunnenavstolpeavtrykketlådetetopptilgcmtykt
lag av kompakt, grå silt`leire med spredte fragmenter av
brent leire (1ag 6). Over dette lå det et ca. i cm tykt kullag.
Irestenavstolpeavtrykketlådetbrunsvartkull-ogsand-
blandet humus med fragmenter av brent leire og svart
kullblandet humus (1ag i). Laget var redeponert brann-
masse fra huset. I nedgravningen for øvrig lå det brun
humusblandet sand med grus og småsteiner (1ag 2).

Rundt stolpen har det ligget tett pakket skoningsstein
som varierte i størrelse fra 5 til 3o cm. I den utgravde halv-

parten av strukturen utgjorde skoningssteinene 2o liter.
I tillegg var det i flaten på stolpehullet avtrykk etter en
skoningsstein som må ha blitt fiernet under sjaktingen.
Spor etter ytterligere en skoningsstein som var fjernet,
bleregistrertistrukturensflateiformavetsteinopptrekk
kalt iogo285. Et glasskår fra nyere eller moderne tid som
ble funnet i massen i steinopptrekket, viste at dette må ha
skjedd for ikke så altfor lenge siden.

Stolpehullet iogo295 ble avdekket under massene
i Fotgrøft 2, og viste derfor at huset har vært eldre enn
fotgrøften og gravhaugen denne har markert. Stolpehul-
1et var noe uklart avgrenset mot steril undergrunn; det
hadde en rund form i flaten hvor det målte so x go cm.
Nedgravningen hadde skrå til steile sider, flat bunn og
var 32 cm dyp.

Istolpehulletsflatevartreskoningssteinersynlige.Itil-
legg er ett lag (1ag i) i stolpehullets nordøstre side tolket
som gjenfylt masse i ett steinopptrekk fra ytterligere en
skoningsstein. I lag i ble det funnet et glasskår fra nyere`
modernetid,somvisteatdetikkevarlengesidensteinen
ble fjernet.

Til tross for at hele stolpehullet ble gravd ut, ble det
ikkeavdekketsporetterdentakbærendestolpensomhar
ståttinedgravningen.Stolpehulletvarimidlertidtettpak-
ket med skoningsstein med tverrmål fra 5 til 3o cm. Flere
av disse har etter at stolpen har blitt fjernet eller råtnet
opp, kollapset inn i stolpehullet, og dette forklarer hvor-
for ingen avtrykk etter stolpen var bevart. Fyllmasse i
stolpehulletvarhovedsakeligrødbrun,svakthumusblan-
det sand (lag 2). I bunnen av og delvis opp langs sidene
av nedgravningen lå det imidlertid et 5-8 cm tykt lag av
brun, svakt humusblandet fin sand (1ag 5). Dette kan indi-
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kere at stolpehullet har stått åpent en periode før stolpen
ble plassert i det, eller at det under arbeidet med å reise

grindenkometkraftigregnvær.Detsammeforholdetble
registrert i stolpehullet iogoogg i den 2. grinden.

Yttervegg - en leirklint flettverksvegg
De eneste bevarte sporene etter husets vegger var to
strukturer  som  er  tolket  som  fundamentering  for
to gavlstolper i  husets  søndre kortvegg  (iogoo22  og
iogoo59), samt til dels kraftig brent leire (lag 2) som lå i
husets dreneringsgrøft. Den varmepåvirkede leiren viste
at huset var Ødelagt i en brann, og at det har hatt veg-

ger konstruert med flettverk og leirklining. Plasseringen
i vegg-grøften viste også at veggene, ikke overraskende,
harkollapsetunderbrannen.

De to strukturene lå i hustomtens søndre ende, og gan-
skenøyaktigderhvormankunneforventeåfinnesporetter
en kortvegg. Men mens den vestre var et klart stolpehull
med skoningsstein og avtrykk etter en stolpe, var tolknin-

genavdenØstremeruklar.Hervardetingenavtrykketter
en stolpe, og nedgravningen var også mer uklart avgren-
set mot steril undergrunn enn de øvrige stolpehullene i
hustomten. På grunn av strukturens plassering i hustom-
tenvurderesdetlikevelsomsannsynligatdenvarsporetter
ennedgravningforenveggstolpe,ogatdenuregelmessige
formenvaretresultatavsekundæreforstyrrelser.

De to stolpehullene i den søndre kortveggen har vært
trukket noe ut i husets sideskip i forhold til nedgrav-
ningene for takbærende stolper. Stolpehullene viste at
avstanden fra den sørligste grinden til kortveggen har
vært 6 meter, det vil si den samme avstand som mellom
den 2. og 3. grinden.

De to nedgravningene for gavlstolper i den søndre
kortveggen kan ikke alene fortelle noe om hvilken form
husets vegger har hatt. Midtskipets bredde samt drene-
ringsgrøftens form (se under) viser likevel at huset har
hatt langvegger som har vært rette i husets midtre parti,
og med en svakt konveks overgang til den søndre kort-
veggen.Detosporeneettergavlstolperviserogsåatkort-
veggen trolig har vært rett, og at huset har hatt vegger
konstruert med jordgravde stolper og ikke syllstokker.
Det var ikke bevart spor etter husets nordre kortvegg, og
det er noe usikkert hvilken form denne har hatt. Det er
likevel nærliggende å anta at huset har hatt samme form
i den nordre som i den søndre delen, det vil si langvegger
med en svakt konveks form mot den nordre kortveggen
som har vært rett. Vegg-grøftens form indikerer imidler-
tid at dette ikke har vært tilfellet. Vegg-grøfter ble gravd
langs veggene til hus, og reflekterer husenes form. 0g i
Hus i indikerer vegg-grøften at langveggene har hatt en
rett form også i den nordre delen av huset, og at den nor-
dre kortveggen har vært buet. Det ser derfor ut som om
det er valgt noe forskjellig løsninger i konstruksjonen av
husets to kortvegger.
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Hus i har hatt leirklinte flettverksvegger. Slik leirkli-
ning ble generelt blandet med materiale som har tre for-
skjellige funksjoner: bindemiddel som holder massen
sammen, aggregater som gir massen volum og stabilitet,
samt forsterkere. Bindemiddel kan for eksempel være
leire eller kalk, aggregater kan være produkter som jord,
sand, gjødsel og knust stein eller sand. Forsterkende ele-
menter kan bestå av strå, halm, hår eller annet materiale
med lengre fibre  (Pritchett 2ooi). Mikromorfologiske
analyser utført av Richard Macphail av leirkliningen
fra Hus i har vist at det her er brukt en blanding av leire,
organisk jord, gjødsel og trolig strå`halm (Viklund et al.
i trykk). En vedanatomisk analyse av trekull fra laget har
også identifisert einer Uwnjpc"s) og osp  (Poptt!tis)  (Mik-
kelsen og Bartholin i trykk), og dette indikerer at disse
treslagene har vært brukt i flettverkskonstruksjonen.

Som det vil bli beskrevet nærmere nedenfor, ble det
også funnet fragmenter av brente bein, keramikkskår og
en mulig perle av leire i laget med leirklining. I tillegg har
Macphail identifisert fragmenter i laget som trolig var
rester av ovner og bearbeiding av jern (Viklund et al. i
trykk).Detvilsiatgjenstandermedentypiskboplasska-
rakter lå blandet i den brente leiren fra veggene i Hus i.

Indre skillevegg
To stolpehull (iogoi64 og iogoi65) plassert mellom ned-

gravningene for takbærende stolper i den i. grinden er
tolket som spor etter en indre skillevegg i huset. Stolpe-
hullene lå med en innbyrdes avstand av o,9 meter (målt i
strukturenesmidtpunkt),enavstandsomindikererbred-
denpåendørsomtroligharståtther.Beggestolpehullene
hadde en avlang, oval form i flaten, hvor de målte hen-
holdsvis 42 x 95 og 4o x ioo cm. Nedgravningene hadde
skrå til steile sider og flat bunn, de var i2 og io cm dype.

De to stolpehullene var markant mindre enn de to
nedgravningene for takbærende stolper som de lå mel-
lom, men bortsett fra dette var det en påfallende likhet
i de fire nedgravningenes form. Alle nedgravningene
har vært større enn det som må ha vært nødvendig for å
fundamentere en stolpe, noe som trolig reflekterer andre
forhold enn rent byggetekniske.

Dreneringsgrøft
Store deler av hustomten ble avgrenset av en grøft, og
i denne fremkom det gjenstander som viste at den har
vært en åpen grøft under husets brukstid. Det ble ikke
avdekket spor etter konstruktive elementer i grøften, og
den antas å ha fungert som drenering rundt huset, hvor
den også har fanget opp takdrypp. Det er sannsynlig at
dreneringsgrøften har blitt gravd langs husets vegger, og
at den dermed reflekterte dets form.

Vegg-grøften, slik den var bevart, var U-formet med
åpning mot sør og med en rett form langs husets lang-
vegger. Nedgravninger for takbærende stolper samt to
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nedgravninger for veggstolper viste imidlertid at huset
har strukket seg ii meter lenger mot sør enn det vegg-

grøftengjorde.Determuligathusetharhattensammen-
hengende grøft langs alle vegger, og at formen slik den
varbevart,varetresultatawarierendebevaringsforhold.
Den søndre kortveggen var for eksempel det høyeste

punktetihustomten,ogvedågraveengrøftlangsdenne
villeregnvannsomrantiterrengetsfallretning,blifanget
oppførdettraffhusveggen.Basertpådebevartesporene
etterhusetkunneimidlertidikkedettebestemmes,ogdet
erderformuligathusetfaktiskharhattenvegg-grøftsom
harværtåpenogikkeharstrukketseglengermotsørenn
det som var bevart.

I vegg-grøftens nordnordvestre hjørne var det en to
meter bred åpning. Det ble vurdert om dette kunne være
spor etter en inngang i huset, men under arbeidet med

grøften var det ingen observasjoner som kunne styrke
en slik teori. Derimot ble det etter hvert klart at åpnin-

genvaretresultatavenregistreringssjaktsomhaddeblitt
gravd litt for dypt. Dette innebar at vegg-grøften besto
av to deler som ble dokumenter med strukturnumrene
io90io3 o8 iogo288.

I flaten hadde dreneringsgrøften etter avdekking en
noe uregelmessig form, men dette viste seg å være et
resultat av utpløyde masser. Etter rensing fremsto den
som klart avgrenset, og var fra o,8 til i,3  meter bred.
Grøften hadde noe varierende dybde på forskjellige ste-
der i hustomten. Den var dypest langs begge langveg-

gene, og ble gradvis grunnere både mot sør og nord.
Mot sør forsvant den etter hvert helt. På det dypeste var

grøften 34 cm dyp, men gjennomsnittlig og domine-
rende dybde var på omkring 2o cm. Det må imidlertid

Tabell 11: Oversikt over dokumenterte profiler i vegg-grøft.

i denne sammenheng påpekes at hustomten lå i dyrket
mark hvor det moderne pløyelaget var knappe 3o cm
tykt. Grøften har derfor opprinnelig hatt en dybde på
opptil omkring 6o cm.

Innenfor prosjektets tidsrammer var det ikke rom for
å grave ut og sålde masser fra hele vegg-grøften. For å
undersøke potensialet for gjenstandsfunn og dokumen-
tere grøftens form  og  dybde ble det plassert profiler
og gravd utsnitt med jevne mellomrom. Dette viste for
eksempel at det nesten ikke lå gjenstander i den nordre
delen av grøften, og var avgjørende for hvilke partier
som så ble prioritert for videre utgravning. De to vegg-

grøftene hadde en samlet lengde på 64,5 meter, og av
disse ble ii meter ikke undersøkt. I vegg-grøften lå det
hovedsakelig 4 lag:

•   Lag i: Et omrotet lag i toppen av grøften hvor det ble

funnet forhistoriske gjenstander, men også gjenstan-
der fra nyere og moderne tid. Inneholdt oppløyde

gjenstander og fragmenter av leirklining fra lag 2.
•   Lag 2: Leirklining fra husets vegger som delvis har kol-

lapset i grøften.
•   Lag 3: Bunnlaget i vegg-grøften, husholdsavfall avsatt

under husets brukstid.
•   Lag 4: Et grunt og usammenhengende trekullag som lå

mellom lag 2 og 3. Rester av brannen som Ødela huset.

Bare lag 3 lå i hele grøften. Lag 2 manglet i den nordligste
delen av hustomten, og det samme var tilfellet for lag i
og 4. De aller fleste gjenstandsfunnene fra hustomten
fremkom i vegg-grøften, hovedsakelig i lag i, 2 og 3, men
også i lag 4.

109010 3                     Tverrprofil                        Lengdei)rof il

Profil     1

Profil     4

Profil     2

Profil     3

Profil     5

Profil     6

Profil     7

0,94,3 meter

4 meter

10 meter

12,4 meter

18 meter

24 meter

28-31 meter

Grdteris bredde                 Grø=tens dybde

X

94cm

122cm

110cm

1 30 cm

1 30 cm

X

10902 8 8                    Tverrprof il                        Lengdeprof t

Profil     6                        2-6meter

Profil     2                       10-11,5meter

Profil     1                            12meter

Profil     4                            26meter

Profil     5                            37meter

Profil      3                           37,5meter
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Figur21:
Tegnede profiler fra vegg-grøften tilhørende Hus 1 på lokalitet 9.
mustrasjor.: Tone Wikstrøm Qg Lir\e Griridkåsa.
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Figur 22:
Oversikt over forskjellige lags utstrekning i vegg-grøften tilhørende Hus 1 på lokalitet 9.
luustrasjor.:Toi'ieWiksmømogLiræGrind:kåsa.
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Innganger
Et hus av denne størrelse og type har ganske sikkert hatt
flere inngangspartier, plassert både i boligdel og i Økono-
midel.Detvarikkebevartsporetterdisse,mensomdetvil
blibeskrevetnedenfor,girgjenstandsfunnfravegg-grøften
engodindikasjonpåathusetharhattihvertfalltomotstå-
ende innganger plassert mellom den i. og 2. grinden.

Stolpehull i hustomten som ikke
kunne settes inn i en kontekst
De  fire  stolpehullene  iogoi76,  iogoi77,  iogoi82  og
iogo246 lå inne i det som er tolket som fjøs`økonomidel i
Husi.Allevarmindreennnedgravningerfortakbærende
stolperihuset,ogdetvarikkemuligåsettedemisammen-
heng med elementer i bygningen. Basert på stratigrafiske
forhold kunne det heller ikke bestemmes om stolpehul-
lene faktisk hadde vært samtidig med Hus i. Det er derfor
mulig at stolpehullene var spor etter konstruksjoner eller
aktivitetihuset;enåpenbartolkningvilforeksempelvære
båsskiller i et fjøs eller indre skillevegger, men basert på
stolpehullenes plassering kan dette ikke bestemmes.

Funnmateriale(C57451`1-182)
Funnene fra hustomten omfatter 54i,42 gram keramikk-
skår, tre perler av henholdsvis glass, glassfluss og leire,

355,89 gram fragmenter av brente bein`tenner, i32i,36

gram fragmenter av leirklining, og en nagle avjern.
De aller fleste gjenstandene kommer fra lag i drene-

ringsgrøften som har ligget langs husets vegger. Fun-
nene kommer fra lag 3 som var husholdsavfall i bunnen
av grøften og avsatt under brukstiden til Hus i, og fra
lag 2 som var et lag med leirklining fra husets nedbrente
vegger. Funn kommer også fra lag i som representerte et
omrotet lag i toppen av grøften. I dette laget lå det både
forhistoriske gjenstander som var pløyd opp fra lag 2, og

gjenstander fra nyere`moderne tid. Enkelte funn frem-
kom også i lag 4 som var et tynt og usammenhengende
trekullag under leirkliningen.

Hovedvektenavgjenstandenekommerfradensøndre
delen av vegg-grøften, det vil si i den delen av huset hvor
takbærende stolper har vært fundamentert i stolpehull.
Her ble det gjort funn i vegg-grøften på begge sider av
hustomten, men noe mer i den vestre enn Østre siden.
Funnkonsentrasjoneneherindikerersterktathusetssøn-
dredelharværtbolig,ogviserogsåatdettroligharligget
et inngangsparti med to motstående innganger mellom
den i. og 2. grinden.

Perler(C57450/1-3)
Det ble funnet tre perler. Den ene fremkom under sjak-
tingoverhustomten,iovergangenmellommatjordlagog
steril undergrunn. Perlen må betegnes som et løsfunn,
men den lå sentralt i den nordre delen av hustomten og
er tolket som tilhørende denne. Det kan imidlertid ikke
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utelukkes at perlen kom fra en bortpløyd grav som har
liggetiområdet.Perlenerlyseblå,ogbarehalveerbevart.

Detoøvrigeperleneblefunnetivegg-grøftentilHusi.
Den ene er gul og av glassfluss (lag 3), mens den andre er
av brent leire (1ag 2).

Nagle (C5 7450/4)
Nagle med bevart hode, stilk og del av roe. Største mål er
2,i cm. Naglen lå i lag 2.

Keramikkskår(C57450`5-41)
Det ble funnet til sammen 54i,24 gram keramikkskår i
hustomten,alleihusetsvegg-grøft.Funnkontekstenevar
som følger:

•    Lagi:92,54gram
•    Lag2:i54,55gram

•    Lag3:294,i5gram

Noeoverhalvpartenavskåreneblefunnetilag3somvar
et kulturlag avsatt under husets bruksfase. En del skår
ble også funnet i lag i som var et omrotet lag i toppen av
vegg-grøften. Skårene her var ganske sikkert pløyd opp
fra lag 2 som var rester av husets leirklinte flettverksveg-

ger. Om lag 25o gram av keramikkskårene kan dermed
relateres til lag 2.

Keramikkskårene kommer fra spannformede kar og
fra såkalte bordkar og koke-`forrådskar. Skår av spann-
formet keramikk ble bare funnet i lag 3. Skårene er til
dels slitte med avslepne kanter, og indikerer at funnene
i grøften var avfall, det vil si knuste kar som var kastet.
Denneantagelsenstyrkesavatskårfradetsammespann-
formede karet ble funnet med noen meters mellomrom
i lag 3, noe som viser at karet må ha vært knust før skår
fra det havnet i grøften. Skårene fra dette karet har imid-
lertid lite avslepne bruddflater, og de passet lett sammen
da de ble limt. Dette indikerer at skårene har blitt kastet i

grøftenganskerasktetteratkaretknuste,ogatdeharfått
ligge ganske uforstyrret her.

Basert på funnkontekst er skårene fra det spannfor-
mede karet katalogisert under C5745o`28 og 34. Da det
ble avklart at skårene kommer fra det samme karet, ble
delimtsammenforbedreåkunnegietinntrykkavkarets
form, størrelse og ikke minst dekor. Undernummer 34

gårderforut.
De sammenlimte skårene er fra karets øvre del. De

viser at denne har hatt en rett form, og at karet dermed
mest sannsynlig har hatt en sylindrisk form. Skår fra
karets nedre del fremkom imidlertid ikke i grøften, og
det kan derfor ikke utelukkes at det har hatt en sidbuket
form. Karets munning har hatt en diameter på ca. 2o cm,
og viser at dette har vært et forholdsvis stort kar. Randen
har hatt en rett form på innsiden, vært skrått avflatet på
toppen og fortykket på utsiden. Karet har hatt en tett,
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Figur23:
Funnspredning i vegg-grøften tilhørende Hus 1 på lokalitet 9.
Illustrasjon:TomwikstTm.
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Figur 24:
Perlene (C57451`1-3) fra Hus 1 på lokalitet 9 med stigende undernummer fra venstre mot høyre.
Foto.. Mårcen Tejgcri.

Figur25:
Diverse keramikkskår (C57450;19) fra vegg-grøften tilhørende Hus 1 på lokalitet 9.
FoCo.. Mår£eti Teigeri.
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Figur 26:
Siden av et spannformet kar (C57451`28) fra Hus 1 på lokalitet 9.
Foto.. Mårten Tcigcn.
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lineær dekor med kambånd og bånd med sammenstilte
stempler. Kambåndene og stempelavtrykkene ser ut til
å være utført med det samme femtannede redskapet.
Dekorbåndene har vært horisontale på karets Øvre del,
ogvertikalepådennedre,ogkambåndenefungerernær-
mest som konturlinjer for stempelbordene.

Spannformede kar tilhørte eldre jernalder, men ble

produsertgjennomenkortereperiodeennhankekar.De
eldste karene som kan defineres som spannformede, er
datert til omkring 35o e.Kr., men det er først mot slutten
av 3oo-tallet at produksjonen av kartypen tar seg opp.
Omkring midten av 5oo-tallet ser det så ut som om pro-
duksjonen plutselig opphører (Kristoffersen og Magnus
2oio),menenkeltespannformedekarvarlikevelibruktil
inn på 6oo-tallet (Gudesen ig8o).

Ett skår fra et koke- eller forrådskar hadde en tydelig
matskorpe (C5745o;25), og her er det utført en lipidana-
1yse.Denneharidentifisertetrelativthøytinnholdavlipi-
drestermedenblandingavfettfralandpattedyroglavere
verdieravvegetabilskefettstoffer.Detvarogsåmuligåse
at karet var anvendt i nærheten av ild (Dimc 2oii).

Leirklining (C5 7450/42-89)
Som beskrevet ovenfor lå det et til dels kompakt lag med
rester av leirklining fra husets vegger i vegg-grøften. Det
mesteavdettelagetløstesegoppundervannsålding,men
det er samlet inn til sammen i32i,36 gram fragmenter
somvarsågodtbrentatdeerbevart.Mikromorfologiske
analyser av leirkliningen utført av Richard Macphail har
vist at den er laget av en blanding av leire, organisk jord,

gjødsel og trolig strå`halm (Viklund et al. i trykk).
Fragmentene lå i lag i og 2. Flere er kraftig varme-

påvirket, og har vært utsatt for temperaturer mellom
85o og iooo °C (Viklund et al. i trykk). Dette er høyere
enn hva som normalt vil utvikles under en brann, og er
et resultat av at oksygen er tilført ilden. Fragmentene
som var utsatt for disse temperaturene, lå konsentrert
i de søndre delene av vegg-grøften, på begge sider av
hustomten, men spesielt i den Østre delen. Fragmen-
tene lå også i de samme partiene hvor konsentrasjoner
av gjenstandsfunn indikerer at det har ligget to motstå-
ende inngangspartier. Inngangspartiene kan muligens
også forklare den høye temperaturen leiren har vært
utsatt for; hvis dørene har stått åpne under brannen
som har Ødelagt huset, kan de ha fungert som trakter
hvor oksygen har blitt trukket inn. Hvis huset har brent
under værforhold med mye vind, kan også oksygen ha
blitt tilført brannen og ført til en høy varmeutvikling

Of. Brorsson 2oio:6).

Brentebein(C57450/90-179)
Frahustomtenbledetsamletinntilsammen355,89gram
fragmenteravbrentebein,deallerflestefravegg-grøften.
Funnkontekstene er som følger:
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•   Nedgravninger for takbærende stolper: 4,i3 gram
•   Vegg-grøft, lag i: ig3,9i gram
•   Vegg-grøft, lag 2: i32,43 gram
•   Vegg-grøft,1ag 3: 24,92 gram
•   Vegg-grøft, lag 4: o,5o gram

De brente beina fremkom hovedsakelig i vegg-grøften
langs husets søndre del, og med en noe større mengde
mellom den i. og 2. grinden. A11e beinfragmentene er
analysert av Emma Sj6ling ved Societas Archaeologica
Upsaliensis (Sj6ling 2oio), og hun har påvist at den arten
somoftestvarrepresentertimaterialet,varsvin,deretter
storfe, hest og sau og`eller geit. Beinas fragmenterings-

grad er den samme i hele hustomten. Basert på bereg-
ninger som sier at et tamdyrskjelett består av 36-4i %
kjøttrike bein, sier også Sj61ing at beinmaterialet viser
en jevn fordeling mellom matavfall (36 °/o) og slakteavfall

(64 %). Beinfragmentene representerer dermed et typisk
materiale som man kan forvente å finne på boplasser.

Brenningspreget på beina skilte seg noe i vegg-grøf-
tens to deler; i iogoio3 var brenningsgraden jevnt over
noe lavere enn i iogo288. Det var også i iogo288 de kraf-
tigstbrentefragmenteneavleirkliningfremkom.

Fragmenteravflint(C57450/180-182)
I vegg-grøften fremkom det tre mindre fragmenter av
flint, hvorav to var tydelig varmepåvirkede. Det er mulig
at fragmentene var rester av ildflint, men de har ingen
slagmerker på som kan settes i en slik sammenheng. Ett
fragment fremkom i hvert av lagene i, 2 og 3.

Funksjonsinndeling
Hus i har vært et stort hus på omkring 38o m2, og må ha
vært delt i forskjellige funksjonssoner. To stolpehull viste
spor etter en indre skillevegg som har vært plassert gan-
ske nøyaktig midt i huset. De aller fleste gjenstandene fra
hustomten ble funnet i vegg-grøften, med en konsentra-
sjon i den søndre delen, og da spesielt i området mellom
den i. og den 2. grinden. Dette indikerer sterkt at den søn-
dredelenavhusetharrommetenbolig,ogatdetharligget
etinngangspartimedmotståendedørermellomdeni.og
den 2. grinden. Indirekte kan det da sluttes at husets nor-
dredelharrommetøkonomifunksjonermedfjøs.Idenne
delen av huset var det ikke bevart spor etter takbærende
elementer,ogovenforbledetforeslåttatdettevaretresul-
tatavattakbærendestolperharværtplassertpåsyllsteiner.
I et fjøs vil dyrehold medføre fuktighet som igjen fører til
råteogslitasjepåtrevirke,ogdaspesieltpåstolpersomer
fundamentertinedgravningeribakken.Vedåløftestolper
over bakkenivå og plassere dem på et fundament av stei-
ner, vil de imidlertid være mindre utsatt for slike forhold
og få en forlenget levetid. Ved bruk av en slik konstruk-
sjonvildetogsåværeenklereåskifteutstolperhvisdeter
behovfordette.Anvendelseavsyllsteinersomfundament
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Figur27:
Fragmenter av leirklining (C57450`86) fra veggen til Hus 1 på lokalitet 9.
Foto: Mårten Tejgcn.
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for takbærende stolper i husets Økonomidel synes derfor
som en fornuftig og funksjonell løsning. Langhus med

jordgravdestolpervarlikevelentradisjonmedfleretusen
år gamle røtter da Hus i ble bygget (Zimmermann igg8),
og det er derfor sannsynlig at også andre forhold enn rent

praktiskeharspiltinnvedvalgavenslikløsning.
Resultatene av de naturvitenskapelige analysene støt-

terogsåtolkningenavatHusiharhattboligisørogØko-
nomifunksjoner i nord. Både jordkjemiske og fysiske
analyser samt det arkeobotaniske materialet indikerer at
husetsannsynligvisharrommetboligisørogSØsinord.
Generelt har de jordkjemiske og fysiske analyser vist en
kraftig kulturpåvirkning på stedet, og mer bestemt med
høyerefosfatverdieridennordredelenavhustomtenenn
i den søndre. Dette indikerer tilstedeværelse av gjødsel
og fiøs. I husets nordre del ble det også identifisert et dis-
tinkt bånd med høyere fosfatverdier i midtskipet. Dette
kan tolkes som spor av gjødsel fra dyr som har stått med
hodene vendt mot veggen. Langs den vestre langveggen,

påutsidenavhusetsøkonomidel,varogsåverdieneklart
forhøyet. Dette kan ha vært et resultat av ferdsel av dyr,
ellermuligenslagringavdyremøkkfrafjøsetipåventeav
våroggjødslingavåkre.Isåtilfelleindikererdetteogsåat
det har ligget en inngang her Viklund et al. i trykk), noe
som er svært sannsynlig.

Datering og aktivitetsfaser
Det ble funnet skår av spannformet keramikk i hustom-
ten, en kartype som dateres til sen romertid og til folke-
vandringstid. Enkelte spannformede kar ble også brukt
i tidlig merovingertid (Gudesen ig8o, Kristoffersen og
Magnus 2oio). Det var derfor allerede under utgravnin-

gen klart under hvilken tidsperiode huset hadde vært i
bruk. For å bekrefte dette, og om mulig kunne tidfeste
husets bruksfase nærmere, er materiale fra forskjellige
kontekster i hustomten Ci4-datert.

Det er utført til sammen i6 Ci4-dateringer på mate-
rialefraHustomti.Resultateneavdissestrekkersegover
en periode på nærmere iooo år, fra førromerskjernalder
til tidlig merovingertid. Hus med jordgravde elementer
slik som Hus i har vært, kan imidlertid sjelden stå mer
enn  få generasjoner  før råte  Ødelegger trevirke  med
bærendefunksjon.Avhengigavlokaleklimatiskeforhold
ogvedlikeholdvilslikehusderforsomregelhaenlevetid
fra ca. 25 og opp mot ioo år (Zimmermann igg8:6o-62). I
IØpetavenlevetidsomstrekkersegoppmotiooår,vildet
ogsåværevanligåmåttebytteutettellerflerejordgravde
elementer, noe det ble observert spor etter i hustomten.

Den yngste dateringen fra hustomten har gitt kalibrert
alder AD 6oi-646 (TRa-735), og det er ingen indikasjoner
fraundersøkelsenpåatboplassfasenharstrukketseglen-

ger opp i tid enn dette. Når maksimum beregnet levetid
for huset anslås til omkring ioo år, innebærer dette at det
tidligst har blitt oppført på begynnelsen av 5oo-tallet. Tre
Ci4-dateringer utført på materiale fra lag 3 i vegg-grøften
støtter denne tolkningen. Laget var avsatt under husets
brukstid, og det daterte materialet representerte ganske
sikkerthusholdsavfall.Toavdateringenebleutførtpåfrag-
menteravbrentebein.DissehargittkalibrertealdretilAD

42o-532 (TRa-26i2) og AD 435-535 (TRa-26i3). Den Siste
bleutførtpåtrekullavor(Alnus),oghargittkalibrertalder
AD 582-637 qRa-728). Dateringene indikerer at Hus i kan
ha vært oppført så tidlig som på begynnelsen av 4oo-tal-
1et, men som beskrevet ovenfor antas det at huset ikke har
hattenlevetidpåmerennomkringiooår.Husiogaktivi-
tetsfasen knyttet til dette dateres derfor til en periode som
strekkersegfratidlig5oo-talltiltidlig6oo-tall,detvilsifra
sen folkevandringstid og inn i tidlig merovingertid.

0g hva så med dateringene til førromersk jernalder
og romertid? To av dateringene til henholdsvis eldre og

yngre romertid (TRa-26i, TRa-26io) er utført på brente
bein som ble funnet i rester av leirklining fra husets veg-

1 calBC/1calAD                                      501

Kalibrert datering (calBC/calAD)

Figur 28:
Kalibrerte C14-dateringer fra Hustomt 1 på lokalitet 9. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.
mustrasjon: Lir\e Grindkåsa.
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ger, det vil si lag 2 i vegg-grøften. Som beskrevet under
gjennomgangen av funnmaterialet ovenfor, ble det fun-
net flere gjenstander i dette laget. Det var imidlertid van-
skelig å forklare hvordan disse hadde havnet her. Det var
ingen spor etter sekundære forstyrrelser i laget med leir-
klining (lag 2) eller i laget med husholdsavfall (lag 3) som
lå i bunnen av grøften, og under lag 2. Funnomstendig-
hetene viste også at lag 3 brått har blitt dekket av leirkli-
ningenfrahusetsutrastevegger.Detsyntesderforumulig
at gjenstander fra aktivitetsfasen knyttet til Hus i på et
eller annet vis skulle ha blitt blandet i brent leire fra husets
nedbrentevegger.Meddateringerutførtpåbeinfragmen-
ter fra de to lagene ble imidlertid dette bildet klarere.

Fragmenter av bein fra lag 3 i vegg-grøften er altså
datert  til folkevandringstid  og  merovingertid,  mens
fragmenter av bein fra lag 2 er datert til eldre og yngre
romertid. Selv om lag 2 stratigrafisk var yngre enn lag 3,
inneholdtdetderformaterialesomkronologiskvareldre
enn lag 3. I denne sammenheng må det tilføyes at det er
utført to Ci4-dateringer på trekull fra lag 2. Trekullet er
tolket som rester av flettverkskonstruksjonen i veggen,
og dateringene støtter denne tolkningen.  De har gitt
kalibrerte aldre til AD 555-6i6 (TRa-729) og AD 55i-6io

(TRa-73i).Sidenhusetsannsynligvisblebyggetpåbegyn-
nelsen av 5oo-tallet, viser disse to dateringene fra midten
av 5oo-tallet til tidlig 6oo-tall trolig spor etter vedlike-
hold og reparasjon av veggen. Dateringene levner ingen
tvil om at leirkliningen skal dateres til husets bruksfase i
sen folkevandringstid ` tidlig merovingertid. Det må der-
for være en annen forklaring på de tidlige dateringene av
brente bein fra lag 2.

Som beskrevet i avsnittet ovenfor om yttervegg har
en mikromorfologisk analyse vist at organisk jord har
vært ett av elementene som er brukt for å lage leirkli-
ningen i huset (Viklund et al. i trykk). Organisk jord blir
blantannetdannetvedmenneskeligpåvirkning,somfor
eksempel i kulturlag avsatt på boplasser og på aktivitets-
områder. En mulig, og ganske sannsynlig, forklaring på
at leirkliningen har inneholdt keramikkskår, fragmenter
avbrentebeinogovnsfragmenter,kanderforværeatkul-
turmasser fra et eldre og nærliggende boplassområde er
anvendt som aggregat i massen. Ci4-dateringene utført

påbeinfragmenterfralag2harvistatdenneboplassfasen
fant sted i romertid.

Ytterligere to Ci4-dateringer fra andre kontekster på
lokaliteten har også vist spor etter aktivitet i romertid

(TRa-737, TRa-739),  mens et ildsted på lokalitet io  er
datert til samme periode  (UBA-i7464).  Det er derfor
en rekke indikasjoner på at det har ligget en boplass i
området i romertid, og denne representerte trolig en
eldre fase av boplassen som ble etablert med Hus i sent
i folkevandringstid.

De tre dateringene som  har gitt førromersk jern-
alder, er utført på trekull med ukjent opprinnelse fra

nedgravninger for takbærende stolper i Hus i (TRa-727,
TRa-733, TRa-738). De viser til aktivitet på stedet også i
denne perioden, og muligens kan boplasskontinuiteten i
området strekkes så langt tilbake i tid. Indikasjonene på
at dette har vært tilfellet, er likevel få, og trolig viste de
tre dateringene til en mer sporadisk bruk av området i
denne perioden.

Oppsummering og tolkning
Hus i har målt 9,5 x 4o,5 meter (ytre mål), og har dek-
ket et areal på omkring 38o m2. Huset har vært delt i to
funksjonssoner ved hjelp av en indre skillevegg plassert
midt i huset. Det har trolig rommet bolig og fiøs`økono-
midelundersammetak,ogiboligdelenharstorefagdyb-
der blitt anvendt for å skape åpnere rom. Økonomidelen
av huset har vært ca. igo m2 stor, og kan ha rommet en
storbesetning,somvillehaværtenbetydeligøkonomisk
kapital. For en slik ville det ganske sikkert vært gode bei-
temuligheter på leirslettene nord og nordøst for huset.

I romertid og folkevandringstid ble langhus generelt
større enn de hadde vært i forutgående perioder. Leng-
der på 3o, 4o og 5o meter er ikke ukjent, men samtidig
blir det fortsatt bygget hus av en mer beskjeden stør-
relse. Denne endringen i byggeskikk har blitt tolket som
et resultat av et mer stratifisert samfunn hvor mennes-
ker i større grad ble tilknyttet husholdningen til en stor-
bonde, stormann eller en høvding enn hva som tidligere
hadde vært tilfellet (Nærøy og Børsheim 2oo5:i88). Det
er også i denne perioden de første bygningene med egne
hallrom blir bygget, det vil si rom hvor den lokale poli-
tiske, religiøse og sosiale makten ble utøvd (Løken 2ooi).
Huset det ble avdekket spor etter på det undersøkte
området, passer byggeteknisk inn i en slik utvikling,
men det har likevel hatt trekk som har skilt det noe ut fra
samtidens arkitektoniske uttrykk. Byggherren har nem-
lig valgt en for den tiden uvanlig løsning med å plassere
de frittstående takbærende stolpene i husets Økonomi-
del;fjøs på syllsteiner. På denne måten får de takbærende
stolpene en forlenget levetid i et fuktig miljø, og de er
også enklere å skifte når de blir så råtne at de mister sin
bærende funksjon. Valget av denne teknikken forklarer
også at det ikke ble avdekket spor etter utskiftning av
takbærende stolper til tross for at huset har hatt en leve-
tid på omkring ioo år.

Plassering av bygningselementer på syllstein er en
metode som er kjent brukt tilbake til steinalder, men
omfanget synes likevel å ha vært lite i Norge før i viking-
tid ` tidlig middelalder (Zimmermann igg8). Plasseringen
av takbærende stolper på syllstein i husets ene halvpart
har derfor vært uvanlig i folkevandringstid, og det kjen-
nes bare to hus fra eldre jernalder i Norge hvor samme
tekniske løsning er valgt. Som det har blitt demonstrert
ved denne undersøkelsen, foreligger det her likevel et
representativitetsproblem; i dyrket mark vil som regel
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alle spor etter syllsteiner være fjernet. Dette kan bety at
denne teknikken har vært mer omfattende enn det mate-
rialet indikerer.

Deneneavdetidligerekjentebygningenehvordethar
vært anvendt syllsteiner, har ligget i Vereide i Gloppen i
Sogn og Fjordane. Bygningen har vært knappe g meter
lang, og er datert til romertid. Søren Diinhoff beskri-
ver huset som awikende fra det normale, og mener at
det ikke kan ha vært et vanlig jernalderhus med bolig
og  fjøs under samme tak (Diinhoff 2oo5:8i-82).  Det
andre eksemplet kommer fra Veien på Ringerike, som
harværtetsentralområdeiromertid`folkevandringstid.
Hererdetundersøktsporetterflerelanghus.Ettavdisse,
Hus 11, har hatt store likheter med Hus i på Auli. Huset
harvært36meterlangt,medsvaktkonvekselangvegger.
På det bredeste har det vært io meter (målt midt i vegg-

grøften). Som Hus imangler dette huset nedgravninger
for takbærende stolper i den nordre halvdelen, og i den
søndre halvdelen har 6n fagdybde på ca. 7 meter skapt
et stort, åpent rom hvor det har ligget to sentralt plas-
serte ildsteder. Huset på Veien har vært i bruk i yngre
romertid og muligens i folkevandringstid (Gustafson
2oo5a:50-52).

Langhuset som har ligget på Auli, har dermed hatt
mange elementer av tradisjonell, eldre jernalder bygge-
skikk, men også novasjoner. Huset har vært en stor byg-
ning som det har krevd betydelige resurser å få reist, og
harhattenøkonomidel;fjøsmedplasstilenstorbuskap.
DeterderforsannsynligateiernehartilhørtdeØvresam-
funnslagidetstadigmerstratifisertesamfunnetsomvok-
ste frem mot slutten av eldre jernalder.

HUS 2 -FIRESTOLPERSKONSTRUKS)ON
FRA MEROVINGERTID
Bare 3  meter Øst for vegg-grøften i Hustomt i ble det
avdekket spor etter en såkalt firestolperskonstruksjon
somerkaltHus2.Firestolperskonstruksjonerkallesogså
for «staklader» eller ((diemen», som defineres som et løst
tak hengt på fire stolper. Konstruksjoner av denne typen
blir ofte tolket som spor etter små uthus eller korn-og;
eller høytørker med et gulv som har vært hevet opp fra
bakken (Zimmermann igg2; Ethelberg 2oo3:i48-i54).
Dette ble innledningsvis antatt å være tilfellet også på
lokalitet 9, og Hus 2 ble derfor vurdert til å ha vært en del
avboplassaktivitetenifolkevandringstid;tidligmerovin-

gertid og samtidig med Hus i. En Ci4-datering utført på
trekull av eik (QLtercus) fra ett av stolpehullene til Hus 2
har imidlertid vist at dette ikke har vært tilfellet. Denne
har gitt kalibrert alder AD  662-766  (TRa-735), og viser
at Hus 2 tidligst har blitt reist sent i merovingertid, flere
tiår etter at Hus i var Ødelagt av en brann. Hus 2 har der-
for vært samtidig med gravfeltet som ble anlagt på stedet
etter brannen .
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«Firestolperskonstruksjon» er egentlig et noe misvi-

sende navn siden konstruksjoner av denne typen kan ha
hatt mer enn fire stolper, noe som også var tilfellet her.
Fire stolpehull viste spor etter en nærmest kvadratisk
konstruksjon med 6n stolpe i hvert hjørne. Avstanden
mellom dem var fra i,9 til 2,3 meter (målt midtpunktet i
stolpehullene).Itilleggvisteytterligereettstolpehullspor
etter en stolpe som har vært plassert langs en side; det er
uvisst hvilken funksjon denne har hatt.

Defemstolpehullenevaravsammekarakter,ogsvært
tett pakket med skoningsstein som var tydelig varmepå-
virket. Fire ble gravd ut og dokumentert, mens det siste
ble beskrevet i plan og raskt snittet uten videre doku-
mentasjon. Skoningssteinene lå så tett at det nesten ikke
var plass til masse mellom dem. De hadde kollapset inn
mot sentrum av nedgravningene, og det var ikke bevart
avtrykk etter stolper. Den lille massen som lå mellom
steinene,varblandetmedfragmenteravtrekull,ogdenså
i stor grad ut til å være et resultat av en senere nedrisling
av overliggende masser. Skoningssteinene kan derfor ha
ligget eksponert i dagen.

Disse fem stolpehullene var de eneste på hele lokali-
teten hvor skoningssteinene var varmepåvirket, og dette
var påfallende. Boplassaktivitetene knyttet til Hus i, og
ikke minst brannen som Ødela dette, må ha ført til at det
lå en mengde skjørbrente stein i området da Hus 2 ble
oppført. Det er derfor mulig at allerede varmepåvirkede
steiner ble tatt i bruk til skoning. En annen mulig for-
klaring er at skoningssteinene i Hus 2 har blitt brent in
situ som følge av at stolpene som har stått i nedgravnin-

gene, og konstruksjonen de var en del av, har brent ned. I
Hus i, som ble Ødelagt av en kraftig brann, var imidlertid
ingen skoningssteiner varmepåvirket, og dette synes å
tale mot denne tolkningen. Nedgravningene for de tak-
bærende stolpene i Hus i har imidlertid vært tett pakket
med jord som har beskyttet skoningssteinene mot den
sterke varmen. Som beskrevet ovenfor tydet funnom-
stendighetene på at skoningssteinene i stolpehullene til
Hus 2 har ligget eksponert i dagen, og i så tilfelle kan de
ha blitt brent der de lå. Trekullfragmentene som lå mel-
lomskoningssteinene,kommerisåtilfelleganskesikkert
frakonstruksjonensnedbrentestolper.Dissehardavært
av eik, og Ci4-dateringen viser at Hus 2 brant ned sent i
merovingertid.

Detsyneslitesannsynligatetuthusellerhøytørkeble
oppført på et gravfelt, selv om det ikke kan utelukkes.
Deterderforrimeligåantaatkonstruksjonenharhatten
annenfunksjon,ogplasseringenpåetgravfeltinnebærer
selvfølgelig at det er naturlig å tolke den i sammenheng
med aktiviteter her. Hus 2 kan for eksempel ha vært et
dødehus hvor den døde har vært plassert på en form for
jjt dc pørødc før kremering eller støttestolper for materi-
ale i et likbål. Det finnes en rekke etnografiske kilder og
nåtidigeparallellertilkonstruksjonerhvorlikbålharblitt
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Fi8ur 29:
Plan og profiltegninger av stolpehull i Hus 2 på lokalitet 9.
Jllustmsjon.. Tonc Wjksfrø".

støttet opp av stolper av tre eller også jern. Hensikten
synes å være å forhindre at oppstablingen av brennbart
materiale i likbålet kollapser (Schjørring ig55:ii3, i28;

Schlenter ig6o:i23; Downes iggg:24). I det arkeologiske
forsøkssenteret i Leire er det utført eksperimentelle lik-
brenningsforsøk hvor likbålet ble støttet av forskjellige
former av stolpekonstruksjoner (Henriksen iggo; Hen-
riksen 2oog:8o-8i). Her ble en gris og gravgods plassert
øverstpåetlikbålholdtsammenavnedbankedestolper,
og det viste seg at her sank grisen og gravgodset lodd-
rett ned gjennom bålet som bare etterlot seg et mindre,
brent felt med brente bein og gravgods på markoverfla-
ten. Uten støttestolper, derimot, raste likbålet ut tidlig i
brannprosessen. Et annet viktig poeng som forsøkene
understreket, er at kremasjonsbål av denne typen har
vært anlagt på markoverflaten. De kan senere ha blitt
dekket av en gravhaug eller en annen form for grav-
minne, eller brente bein og gravgods kan ha blitt samlet
sammenogplassertiennedgravningibrannlagetelleret
annet sted. Uansett vil spor etter slike brannflak sjelden
være bevart i dyrket mark.

Det finnes også arkeologiske eksempler på stolpe-
konstruksjoner som har blitt knyttet til dødehus eller
likbrenning. Ett er fra Myklebust i Eid i Nordfjordeid
hvor  det  under en  gravhaug  fra  merovingertid  ble
avdekket et brannflak med brente bein hvor oldsaker
lå samlet litt nord for kullaget. Rundt brannflaket og

gjenstandene lå det fire stolpehull som dannet et i x 2
meter stort rektangel. Håkon Shetelig  (igi2:io4-io5)
konstaterer at det var liten tvil om at det hadde vært
reist svære stokker i hullene, og setter disse i sammen-
heng med gravritualer. Bergljot Solberg (2ooo:i86) set-

ter imidlertid de fire stolpehullene i forbindelse med et

gravhus eller dødehus. Også i Danmark er det doku-
mentert firkantede stolpekonstruksjoner som er satt i
sammenheng med likbrenning og dødehus (Thorvild-
sen ig5i; Henriksen iggi; Madsen og Thrane igg5:83-87;
Henriksen 2oog:76-82).

Som det vil bli beskrevet nærmere nedenfor, ble det

på lokalitet g avdekket spor etter fem gravhauger som
ganskesikkertharrommetgraver.Pågrunnavmoderne
pløyeaktiviteter var det imidlertid bare fotgrøfter fra
disse bevart, og alle spor etter graver fiernet. Det samme
kan ha vært tilfellet for et eventuelt brannflak i Hus 2.
Uten andre spor enn stolper forblir likevel tolkningen
om et dødehus eller støttestolper i et likbål et åpent
spørsmål.

GRAVFELT FRA YNGRE )ERNALDER
På begynnelsen av 6oo-tallet har en kraftig brann full-
stendig Ødelagt Hus i. Tunet på gården har etter bran-
nen trolig blitt flyttet,  og  stedet endret funksjon fra
boplass til gravfelt. Fra gravfeltet ble det undersøkt en
inhumasjonsgrav og fem fotgrøfter som har markert
ellers helt fjernede gravhauger og graver. Som beskrevet
ovenfor viser Nicolaysens observasjoner på isoo-tallet
at gravfeltet har omfattet flere gravhauger enn de fem
som ble avdekket (Nicolaysen i862-i866:i83). Gravfeltet
har vært i bruk i merovingertid og muligens i vikingtid,
men det kan ikke helt utelukkes at en eller flere grav-
hauger også har vært samtidige med Hus i, eller vært
eldre enn dette.
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Fi8ur 30:
Inhumasjonsgraven etter avdekking på lokalitet 9. Bildet er tatt mot øst.
Foto..EI8-prosjckte!.

Figur 3 1 :
Inhumasjonsgraven på lokalitet 9 blir dokumentert av lngun 8. Hansen. I bakgrumen ses den ferdig utgravde Hustomt 1. Bildet er tatt mot østnordøst.
Foto: E18-prosjektet.
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En inhumasjonsgrav fra
merovingertid (C 5 7449)
GRAVEN

Under massene i en fotgrøft ble det avdekket en inhu-
masjonsgrav (iogo5oo). Den hadde våpeninventar, og er
datert til tidlig i det 7. århundre, det vil si tidlig merovin-

gertid.Gravenlåsentraltidetsomhaddeværtboligdelen
i Hus i, mellom den 3. grinden og stolpehullene i den søn-
dre kortveggen. I fyllmassene i graven ble det observert
brannmasse med fragmenter av trekull og brent leire fra
huset,ogdetvarderforalleredeunderutgravningenklart
at graven var yngre enn dette.

Det var ingen spor etter en ytre markering av graven,
mendetkanikkeutelukkesatetslikterfjernet.Dettekan
for eksempel allerede ha skjedd i forbindelse med anleg-

gelsen av den senere gravhaugen og fotgrøften som har
vært plassert over graven. Det er imidlertid også mulig at

gravenharværtutenenpermanentmarkeringpåmarko-
verflaten, og at dens nøyaktige plassering ikke lenger var
kjent da gravhaugen ble anlagt.

Graven var orientert nord-sør med den dødes hode

plassert i nord. Nedgravningen hadde i flaten  en noe
ujevn  rektangulær form  med avrundede hjørner,  og
målte o,85 x i,75  meter.  Selve nedgravningen der den
døde var lagt ned, var imidlertid bare o,7 meter bred og
i,5 meter lang. Nedgravningen var o,i meter dyp, med
buede sider og flat bunn. Fotgrøften som lå over graven,
hadde en dybde på ca. o,2 meter, og matjordlaget som
lå over denne igjen, hadde en tykkelse på ca. o,28 meter.
Dette innebærer at graven opprinnelig har vært knappe
o,6 meter dyp.

Med en dybde på bare io cm var graven svært grunn,
med kraftig sammensunkne masser. De sammensunkne
massene var et resultat av naturlige forhold, men gravin-

gen av fotgrøften hadde også fjernet masser i toppen av
graven. Det kan ikke utelukkes at enkelte gjenstander i
graven ble fjernet i denne forbindelse. Funnkonteksten
med en bevart skjoldbule fra et skjold som har ligget på
dendødesmageogbein,vistelikevelatgravenvarkraftig
sammensunket allerede da fotgrøften ble gravd.

I graven var det bevart en rekke gjenstander samt lag
som viste spor etter den dødes hode, bukinnhold og
skjold. Graven ble dokumentert i plan på tre forskjellige
nivåer. Nivå i var i flaten etter den maskinelle avdekkin-

gen, nivå 2 var på 5 cm dybde, mens nivå 3 var bunnen av
graven. Følgende lag ble dokumentert:

Løgi-J]lmøsse:Brun,humusblandetsandmedspredte
fragmenter av trekull og brent leire. Fragmenter av tre-
kull og brent leire kom fra det nedbrente Hus i, og laget
inneholdt redeponert brannmasse herfra. Det var opp
til ca. 4 cm tykt, og lå i flaten etter avdekking av graven

(nivåi).Detvarenglidendeovergangmellomlagioglag8.
IL4g 8 -Jy| llmflsse: Grå til medium grå humusblandet

sand med noe grus og spredte fragmenter av trekull og

brentleire.Somlagi,menmedenstørreutvaskingsgrad.
Laget ble observert på en dybde av 5 cm og var et fyllag
som lå ned til bunnen av graven (nivå 2 og 3).

1.¢g 5 -spor ctter hode: Homogen, mørkgrå til gråbrun
humus med bare få sandkorn og enkelte fragmenter av
brent leire. Laget var bare ca. i cm tykt, og er tolket som
spor etter den dødes hode. Laget hadde en oval form, og
målte 42 x 6o cm. Størrelsen indikerer at den døde var
en voksen mann, men laget har blitt presset sammen, og

ganske sikkert også ut. Størrelsen kan derfor vanskelig
si noe om den dødes alder. Laget ble observert på 5 cm
dybde (nivå 2).

Løg 6 - spor etter sk/.o!d: Et sirkulært lag av medium grå

tilgråbrunhumusmeddiameterpå65cm.Sentraltilaget
lå en skjoldbule, og langs kanten lå det tre nagler. Laget
visteatskjoldetharværtplassertidennedredelenavgra-
ven, over den dødes bukregion og bein. Laget var svært

grunt, bare opptil en knapp centimeter tykt, og stedvis
noe uklart avgrenset mot omkringliggende lag. Det ble
observert på en dybde av 5 cm (nivå 2).

L4g7-sporetterjnriholdjbukhtil€:Mørkgrå,humusblan-

det sand med noe grus og spredte fragmenter av brent
leire. Laget var opptil 2 cm tykt, og ble observert på en
dybde av 5 cm (nivå 2). Laget lå omtrent midt i graven,
og er tolket som spor etter innholdet i den dødes buk-
hule.Detvarsynliggjennomlagetsomvistehvorskjoldet

(lag 6) hadde ligget.
Logioblevurdertsommuligsporavenjerngjenstand,

men viste seg å være masser med jernkorrosjon rundt
sverdet (C57449`3). LøgnLtmmer 2, 3, 4 og g beskriver mas-

ser i den sterile undergrunnen rundt og under graven.

Grflvgodset
SKIOLDTORNSPENNE  OG  BELTEBESLAG  (C57449;1-2)

På den dødes bryst, ganske langt opp mot den venstre
skulderen, har det ligget en skjoldtornspenne med et
beltebeslag. Plasseringen viset at spennen trolig har vært
festet i et bandolær.  Den lå mellom sverdets håndtak

(C57449;3) 08 tre kniver (C57449`io-i2).
Spennen er avjern, og har en oval form med skjold-

torn og oval bakplate. Største lengde er 7 cm. Skjoldtor-
nen er av jern, men med dekor av bronse. Tre nagler har
festet bakplaten til spennen. Bakplaten er løs. Naglene er
av jern, men med dekor av bronse på hodene. De har en
markant konveks form.

Spennens overflate er svært korrodert, og eventuell
dekor kan ikke identifiseres. I korrosjonslaget på baksi-
den av spennen er mineralisert tekstil synlig, men er så
nedbrutt at ingen informasjon om stoffet kan leses.

Beltebeslaget har en rektangulær form og er 3,i cm
høyt og 5,i cm bredt. Fire nagler, en i hvert hjørne, har
holdt over- og underplate sammen. Det var ikke bevart
resteravunderplaten,ogogsåoverplatenerfragmentert.
Naglene er av jern, men med dekor av bronse på hodene
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Figur 32:
Plantegninger fra inhumasjonsgraven på lokalitet 9.
Jlliisms/on.. Toric Wiksfrøm og Lmc Grmdkåsa.
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Saks (C57449/13)

Tveegget sverd
(C57449/3)

Skjoldbule
og håndbk
(C57449/4)

E]Ly:,dmsa;:å:e"f:å::::`sebr,:,:reetk:,,ggbren"ei'e.
Glidende overgang mellom lag  1  og lag 8.

E;¥;r::ehruh:::.:åTågreenf,åmså:kdgkrå'tj,og
enkelte fragment av brent leire.

E;rmruesT:;:,{oj:;Tve£*u:r:::,t#srtåebdr:,:
uklart avg renset mot omkri ngliggende lag.

EEågn'deeis;Tda:eåM::keg::L:uo::;-redte
fragmenter av brent leire.

E

E Era'nmda.s,:å:åå;em,#åu.mg ,gurså.hgusm,::å,e                            1
fragmet`t av trekull og brent leire.  Lag  1,
men mer uwasket.

Eåt="n;å:::,,?anr:.es#bLaenndgeå:asT,:omggr:srTå=e:tke::;,ag.

T   Avtrykketter fjemet stein.
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Fi8ur 3 3:
Skjoldtornspenne (C57449`1) med beltebeslag (C57449`2) fra inhumasjonsgraven på lokalitet 9.
Fofo: Mårf€n Tcigen. "usms/.on: Jrigvild Tjng!tJm.
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somharenkonveksform.Belteplatenersværtkorrodert,
ogeventuelldekorpåoverflatekanikkeidentifiseres.Den
synes å være identisk med C32693b som er funnet i en

grav i Trysilfjellene, og dette har også en femte sentralt
plassert nagle. Hvorvidt dette har vært tilfellet også her,
er det ikke mulig å avgjøre siden deler av midtpartiet er
falt av og mangler.

Tveegget sverd (C57449;3)
Sverdet den døde har fått med seg i graven, er et tveeg-

get sverd uten over-og underhjalt av metall, nærmest i
form som Ri89 (Rygh iggg). Sverdet har ligget plassert
over den dødes venstre skulder og nedover legemet. Den
nedre delen av sverdet har ligget under et skjoldet. På
begge sider av sverdodden var det plassert en stein med
diameter på io-i2 cm, mens det over sverdodden var

plassert en stein med diameter på 2o cm.
Sverdet  er  go  cm langt,  og  6,6  cm bredt der hvor

klingen  er bredest  (målene  inkluderer rest av sverd-
skjede som ikke kan skilles fra selve sverdet). Tangen er
io,7 cm lang, og 2,6 cm bred på det bredeste. Røntgen-
fotografering har vist at sverdet er mønstersmidd med
fiskebeinsmønster. Bevarte rester av trevirke og lær i
korrosjonslagenepåklingenviserresteravsverdskjeden
som har vært av lærkledt trevirke. Det ble også obser-
vert mulige spor etter pels på innsiden av skjeden under
konservering,mendettekunneimidlertidikkebekreftes
med sikkerhet ved nærmere undersøkelse (muntlig med-
delelse, Guro Hjulstad ved konserveringsavdelingen ved
Kulturhistorisk museum).

Høyt oppe på skjedens ene ytterkant er det bevart et
hekte for feste i belte. Hektet er av jern, og er 2 cm høyt,

3,7cmlangtogi,2cmbredt.Ettilsvarendefestehartrolig
sittet på skjedens motsatte side, men dette mangler.

Sk/.old med sk/.oldbwle, håridtøk og

pyrttenøglcr (C57449/4-7)
Igravenbledetobservertetsirkulærtlagavnedbrutttre-
virke som var restene av et skjold. I midten av dette lå en
skjoldbule.Inneidennebledetfunnetethåndtak.Lagets
beliggenhet i graven viser at skjoldet har vært plassert
over den dødes bukregion og bein. Skjoldet har hatt et
tverrmål på 7o cm. Skjoldbulen er i form nærmest som
R22i(Ryghiggg),menharennoehøyerehalsenndenne.
Skjoldbulen kan også ligne figur 398 i Vestj4nc!ske gtiøvcr

Jm /.emøjdereri (Shetelig igi2:i66), men med en lavere hals.
Skjoldbulen er 8,6 cm høy. Overdelen har en skrå til

svakt konveks form, mens halsen har en rett form og
er 2,5 cm bred. Kraven er flat og har en ytre diameter på
i7 cm, og den er 2 cm bred. På kraven sitter fem nagler
med tinnfolierte hoder. Hodene har en flat form og dia-
meter på  2  cm. Naglene er festet med en regelmessig
avstand av g cm rundt kraven. Skjoldbulen er korrodert
medlitebevartjern,ogstedvismanglermindrefragmen-
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ter.Detmanglerogsåettfragmentitoppenavoverdelen,
og det kan derfor ikke avgjøres om skjoldbulen har hatt
en toppknapp.

Store deler av håndtaket er bevart. De bevarte frag-
mentene viser at det har vært minst 35 cm langt, men
opprinnelig lengde må ha vært omkring 4o cm eller noe
lenger.Selvehåndtaksområdeterca.9cmlangtogopptil

3,5 cm bredt. To utbuktninger i metallet er her bøyd inn
i en go graders vinkel for å skape et godt grunnlag for
feste av et håndtak av tre. Mineralisert trevirke i korro-
sjonslageneviserresteravdette.Påhversideavhåndtaket
er det to motstående mindre utbuktninger i beslaget, og
i disse partiene er det festet en nagle. Fra området med
nagler blir håndtaket gradvis smalere, og i begge ender
viser bruddflater at det opprinnelig har vært noe lenger
enn slik det er bevart.

Tre nagler ble avdekket i ytterkant av laget som viste
sporetterskjoldet,ogdeertolketsomresteravdekorpå,
eller eventuelt reparasj on av, skjoldet.

I tillegg til de ovenfor beskrevne delene finnes det
rester av tre nagler. De ble funnet i massene som lå inne i
skjoldbulen, og må ha fungert som fester for denne eller
for håndtaket. Nøyaktig hvor de har sittet, kan imidler-
tid ikke avgjøres. To av fragmentene er runde nagleho-
der med diameter på i,22 cm. Det tredje er et naglehode,
eller muligens en bakplate fra en nagle. Denne har en
oval form med største lengde 2,i2 cm. En del av stilken
erbevart.

Remspeftfw (C57449/8)
Remspennen lå i korrosjonslaget som omga de tre kni-
Vene C57449`io-i2 i den dødes brystregion. Knivene var
svært korrodert, og ble tatt inn i preparat. Remspennen
kunnederforikkeerkjennesførunderrøntgenfotografe-
ringavgjenstandene.

Remspenneneravjernmedenlang,ovalringhvordet
er bendt en plate av jern rundt en side for feste av belte.

/ernringen er korrodert, og bare delvis bevart. Største
bredde er 5,i cm. I den doble platen ses et tydelig hull der
hvor nålen har vært festet, men denne mangler. Rem-
spennen har trolig vært festet til en pung, eller kanskje
hellerbelteveskehvorknivene,ogogsåildflintfragmenter

(C57449`2i-23) og bryne (C57449`2o), har vært plassert.

Spefme (C57449/9)
I  halsregionen  til  den  døde,  delvis  over  tre  kniver

(C57449`io-i2), lå rester av en spenneplate som trolig
har vært festet i en kappe som den døde har vært grav-
lagt i. Spennen er dårlig bevart, og form og type kan ikke
bestemmes. Største mål slik den er bevart, er 3,9 cm. På
spennensbaksideerdetavtrykketterennålikorrosjons-
1agene. Det er også bevart mineraliserte rester av tekstil i
korrosjonslagetpåforsiden,meniensånedbruttformat
ingen informasjon om stoffet kan leses.
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Figur 34:
Sverdet (C57449`3) fra inhumasjonsgraven på lokalitet 9.
Foto.. Måricn Teigcn.

81

Figur35:
Røntgenbilder av sverdet (C5 7449`3) fra inhumasjonsgraven på lokalitet 9. Her vises tydelig mønstersmiingen.
Foto..  GLtro H/.Ltlstac!.
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Figur 36:
Skjoldbule, håndtak og nagler fra skjoldet (C5 7449`4-7) fra inhumasjonsgraven på lokalitet 9.
Fofo.. Mårtcn Tcigcn.

Fi8ur 38:
Remspenne (C57449`8) fra inhumasjonsgraven på lokalitet 9.
Foto: Mårtcn Teigcn.
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C57449/4

0       1                                    5                                           10                                                                   18cm

Figur 3 7:
Skjoldbulen og håndtaket fra skjoldet (C57449`4) fra inhumasjonsgraven på lokalitet 9.
J!lustrfls/on.. Irigvi!d T`jnglL[m.
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Fi8ur 39:
Spenne (C57451|9), to kniver (C57451|11,12), våpenkniv (C57449|10), ildflint (C57449|21-23) og bryne (C57449|20) fra inhumasjonsgraven på
lokalitet 9.
Foto: Mårten Tcigcri.

05cm
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Figur 40:
Bøyle til saks (C57449`13) fra inhumasjonsgraven på lokalitet 9.
Fofo: Mårtcn T€jg€n.
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Trekniver(C57449/10-12)
Tre kniver lå plassert samlet og ved siden av hverandre

pådendødesbryst.Knivenevarimidlertidsåkraftigkor-
rodertatdetvarførstvedrøntgenfotograferingdekunne
erkjennes.Kniveneeralleeneggede,menavulikstørrelse
og form. C5744g`io er våpenkniv eller kortsax. Den er
22 cm lang slik den er bevart, med en i2 cm lang tange.
Kniven er imidlertid brukket, og deler mangler.

Funksjonen til kniven c57449`ii har man ikke kunnet
bestemme. Knivens blad ender i en huk eller krok i odden,
og den har trolig hatt en spesialfunksjon. I motsatt ende
er bladet brukket, og resterende del med tange mangler.
Opprinneliglengdeogformkanderforikkebestemmes,
men største lengde slik den er bevart, er i3 cm.

C57449`i2harværtenvanligbruksknivmedrettrygg-
linje. Hele kniven er bevart, den er i4 cm lang med ett
s cm langt blad.

Bøylesaks(C57449/13)

En bøylesaks av jern har vært plassert ved siden av den
dødes venstre skulder.  Saksen er svært korrodert,  og
bladene er ikke bevart. Den er nærmest i form som Ri72

(Ryghi999).

Tonagter(C57449/14-15)
Under sålding av fyllmasser fra graven ble det funnet to
nagler. Begge lå i lag i som var redeponert boplassmate-
riale,ogkankommefratidligereaktivitetpåstedet.Deter
imidlertid mer sannsynlig at de som naglene c57449;5-7
har vært festet på skjoldet.

Andre gjenstander av jem (C5 7449| 16-18)
Undernummer i6 er fragmenter fra en gjenstand av jern
som har vært plassert ved den dødes hode, på venstre
side. Den ble under utgravningen tatt ut i preparat, og
viste seg ved nærmere undersøkelse å være svært frag-
mentert.Selvomenkeltefragmenterunderkonservering
lotseglimesammen,hardetikkeværtmuligåbestemme
hvilken gjenstand de kommer fra.

Undernummer  i7  er  en  ukjent gjenstand  av jern
som ble funnet i samme funnkontekst som  knivene
C57449`io-i2. Den er spiss i en ende og er brukket i den
andre. Største mål er 3,7 cm.

Under rensing av graven etter den maskinelle avdek-
kingenbledetfunnetenukjentgjenstandavjern.Denhar
fått undernummer i8, og har en avlang form med rundt
tverrsnitt,ogkanværeresteravennål.Lengdeer3,45cm.

Mwlig 4mu[ctt (C5 7449/ I 9)
En rund til rund oval stein med to flate, motstående sider.
Steinen synes å være naturlig formet, men har en antyd-
ning til små furer på en av de flate sidene, som kan være
menneskeskapt. Sammen med et hestehode har steinen
vært plassert langs kanten av selve nedgravningen hvor

den døde har blitt lagt til hvile, og funnkonteksten indi-
kerer at steinen kan tolkes som en amulett.

Et ljte, rekt4rigulært bryrw (C57449/20)
Brynet ble f.unnet i den dødes brystregion, og er bevart i
to deler med en samlet lengde på 8,4 cm. Det har et rek-
tangulært tverrsnitt som smalner noe ut mot en ende. I
motsatt ende er det en bruddflate som viser at det trolig
har vært noe større. Det er også mulig at det i den man-

glende delen har vært et hull for å henge brynet i et belte,
og at det dermed har vært et hengebryne.

Fmgmcriter ¢v ildJ]jrit (C5 7449/2 I -2 3)
I den dødes brystregion ble det funnet til sammen fire
fragmenter av ildflint. Tre av disse passer sammen og
danner en kileformet ildflint som er 5,6 cm lang. Ildflinten
har tydelige slagmerker langs en kant. De tre fragmenter
blefunnetmedeninnbyrdesavstandpå2ocm,ogviserat
ildflintenharværtdeltitredeleralleredevedbegravelsen.

Det siste ildflintfragmentet er trolig gjenbrukt pro-
duksjonsavfall fra steinalder; muligens er det en brukket
flekke. Største mål er 2,6 cm, og fragmentet har tydelig

patinering på overflatene og slagmerker langs tre sider.

Temerfta et hestehode (C57449|24-25)
Et hestehode har vært plassert langs den dødes høyre
side, ved siden av skjoldet. Fra hestehodet var bare ten-
nene bevart.  Disse er svært  fragmenterte og veier til
sammen i3,98 gram. Tennenes plassering viste at mulen
har vært plassert mot nord.

D4terjrig flv gmven
Det  foreligger 6n  Ci4-datering fra graven.  Denne ble
utført på ett byggkorn (Hordettm vLilg¢re) fra lag s som var
et fyllag i bunnen av graven. Den ga kalibrert alder AD

4o5-465 (TRa-i342), noe som ikke samsvarer med den
typologiske dateringen av graven. I denne sammenheng
er det spesielt skjoldtornspennen, men også skjoldbulen
som gir informasjon om gravens alder.

Fra merovingertid finnes det i Norge skjoldbuler av
forskjellige former, men typisk har de en innknepen hals
og ofte en toppknapp (Gjessing ig34:ii7-i23; Gudesen
ig8o:52-54; Jørgensen iggg:i34).  Det er mulig at også
skjoldbulen fra lokalitet g har hatt en toppknapp, men

på grunn av et manglende fragment i toppen av bulen
kan dette ikke bestemmes. Som en følge av dette blir en
nærmeretypebestemmelseavskjoldbulennoevanskelig.
Den har imidlertid ikke en innknepen hals, og i form er
den nærmest som R22i som er en skjoldbule uten topp-
knapp (Rygh iggg). Den har likevel en høyere hals enn
denne. Gutorm Gjessing kaller R2 2i for (tfolkevandrings-
tidsformen», og mener at skjoldbuler av denne typen i

graver fra merovingertid burde indikere en datering tid-
lig i perioden. Han skriver også at disse skjoldbulene har
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Fi8ur41:
Hestetenner C57451;24 iri situ i inhumasjonsgraven på lokalitet 9. Til høyre ses også den mulige amuletten C57451`19. Bildet er tatt mot øst.
Foto:EI8-pros/.cktct.

Figur 42:
En fotgrøft under avdekking på lokalitet 9.
Foto: E 18-prosjekiet.
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vært svært utbredt på tyske gravplasser hvor de dateres
til 5oo-og  6oo-tallet (Gjessing ig34:iig). En gjennom-

gang av skjoldbulematerialet fra et gravfelt i Schretz-
heim viser at dette er tilfellet. Her finnes is skjoldbuler
avdennetypen,somogsåharethåndtaksomeridentisk
medhåndtaketfragravenpålokalitet9.Dissedateresfra

525;35 til 62o`3o e.Kr., det vil si folkevandringstid og tid-
1igmerovingertid(Kochig77b,a).Skjoldbulenlignerogså
skjoldbulenpåfigur398ivcst}øftdskcgmverJm/.em¢lderen,
men med en lavere hals. Denne dateres til 6oo-tallet (She-
teligigi2:i66).Medutgangspunktidettekanskjoldbulen
fralokalitetgsannsynligvisplasseresinnenforenperiode
som strekker seg fra ca. 55o til 65o e.Kr., eller muligens
noe tidligere.

Skjoldtornspennerfinnesiflerevarianter,ogharvært
brukt i hele Vest-Europa i folkevandringstid og mero-
vingertid (se f.eks. Koch ig77b, a; Reiss igg4:83, tafel ioi;

Mtissemeier et al. 2oo3:78, io6). I Øst-Norge er det imid-
lertid tidligere funnet kun s skjoldtornspenner. De er
ikke påvist i andre deler av landet (Solberg 2ooo:ig2), og
spennetypen ser ut til å ha vært forholdsvis sjelden. En
spenne som er nærmest identisk med spennen fra loka-
litet g, er funnet i en grav på Trysilfjellet (C32693d). Arne
Skjølsvolddaterergraventilsistedelav5oo-talletellertil
tiden omkring år 6oo (Skjølsvold ig69a). Anne Nørgård

jørgensen beskriver denne bestemte spennevarianten
somenoverregionaltype,ogdatererdentilomkring58o
til 65o e.Kr. Uørgensen i999:69, ii6, i23,127,135).

Skjoldbulen indikerer derfor en datering av graven
til sen folkevandringstid eller tidlig merovingertid frem
til ca.  65o  e.Kr.,  mens dateringen av skjoldtornspen-
nen avgrenser dette ytterligere til omkring 58o til 65o e.
Kr. Det øvrige gjenstandsmaterialet kan også plasseres
innenfor denne tidsperioden.

Som beskrevet ovenfor viste brannmasse fra Hus i i
fyllmassen til graven at denne var anlagt etter at huset
varbrentned.Ci4-dateringerharvistathusettidligstble
ødelagt en gang i løpet av de fire eller fem første tiårene
av6oo-tallet,ogbasertpådettekantidsbestemmelsenav

graven snevres ytterligere inn til de samme tiårene. Det
vil si at graven har vært anlagt en gang i løpet av de fire
eller fem første tiårene av 6oo-tallet, i tidlig merovinger-
tid.Periodenmellombrannogbegravelseharderforvært
svært kort, og indikerer sterkt at det har vært en forbin-
delse mellom den gravlagte og huset, og at plasseringen
avgravenibranntomtenharværtintensjonell.

Gmvskjkk
Graven på lokalitet g ble anlagt i en tid da det merovin-

giske kongedømmet var et forbilde for de ledende lag
her som innenfor nær sagt alle germanske folkeslag.
Hajo Vierck skriver: «1 næppe nogen anden periode gør
det  mellom-  og vesteuropæiske  islæt  sig  så vidtræk-
kende og ensartet gældende i Norden som i 6oo-og til

dels 7oo-talelets materielle kultur. Det som for de vest-
europæiske hoffer var en efterligning av det kejserlige
forbillede, har i Norden betydet en imitatio Francorum»

(Vierck ig8i:i74, sitert etter Nåsman iggi). Samfunnet i
merovingertid var stratifisert, og i perioden etter 5oo e.
Kr.haddeenellerannenformforkrigerideologiendomi-
nerende rolle, med en godt utviklet militær organisering
allerede fra det 6. århundre Uørgensen igg7:i5o, iggg:ig2-
ig3). Selv om det har blitt antatt at det fantes en viss grad
avisolasjoniskandinaviaimerovingertid(Nåsmaniggg,
2oo6), kan det likevel i den østnorske kulturen spores en
sterk, kontinentalgermansk innflytelse fra midten av

5oo-tallet (Gjessing ig34:ii7). Gravgodset fra lokalitet g
har likeledes klare paralleller både i Danmark og videre
sørover på kontinentet, og inngår i en felles, vesteurope-
isktradisjon.

Mannen som ble stedt til hvile i tomten til det ned-
brente Hus i, har fått med seg flere gjenstander i graven
som vitner både om økonomiske midler og sosial status
utover det vanlige. Det ble plassert et nærmest komplett
våpensett i graven, det eneste som kanskje kan sies å
mangle,erenlanseof./Ørgenseniggg:i64-i66),ogbasert

på observasjoner av lag og gjenstandsfunn kan følgende
tolkning presenteres.

Dendødeblelagtnedienforholdsvisgrunngravsom
bare var i,5 meter lang, med hodet plassert mot nord.
Lengden på graven indikerer at den døde har vært enten
en kort mann, eller ennå ganske ung da han døde. Det er
imidlertid mulig at han har vært gravlagt i en sammen-
krøpetstilling,ogharværthøyereenndetgravenslengde
indikerer. Det var dessverre ingen klare indikasjoner på
hvilken av disse tolkningene som var korrekt, men plas-
seringenavgjenstanderpådendødesbrystgavinntrykk
av at han hadde vært lagt på ryggen. Kanskje den grunne

gravenogsåerenlitenindikasjonpådette.Medendybde
på knappe o,6 meter er det nærliggende å anta at han i
hvert fall har vært lagt med begge skuldre ned.

Idendødeshalsregionlådetenspenneplate(C57449`9)
somganskesikkertharværtfestetienkappesomhanhar
vært gravlagt i. Den døde har trolig også vært ikledd et
bandolær.Detteharværtfestetmedenskjoldtornspenne

(C5744g`i-2)foranpåvenstreskulder.Skjoldtornspenner
har vært en sjelden spennetype i Norge tidlig i merovin-

gertid, men vanlig på kontinentet.
På den dødes bryst har det vært plassert tre kniver

hvorav 6n er en våpenkniv (C57449;io-i2), tre fragmen-
teravildflint(C57449`2i-23)ogettbryne(57449;2o).Kni-

vene lå tett sammen, med ildflintene og brynet rett ved
siden av. Sammen med knivene ble det også funnet en
remspenne (C57449`8), og det er sannsynlig at denne har
vært festet til en pung eller mer sannsynlig en belteveske
somknivene,ildflintenogbrynetharliggeti.Vedsidenav
den dødes hode, i gravens vestre side, ble det lagt en bøy-
1esaks (C57449`i3) og en gjenstand av jern som er så kor-
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rodertognedbruttatdetikkeharværtmuligåbestemme
hva den har vært (C57449;i6).

Over den venstre skulderen og nedover legemet ble
det plassert et sverd (C57449`3). Sverd var på langt nær
tilgjengeligforalle,ogkunne,itilleggtilåværeetvåpen,
være  et symbol på sosial  status og Økonomisk evne.
Sverdharforeksempelblittknyttettildeøvresosialelag
med frie menn og stormenn med militære forpliktelser

Uørgensen igg7:i56-i58), og Jan Petersen skriver «at før
de simple eneggede sverd uten hjalter kom til landet,
var sverdet ikke menigmands vaaben, eller fulgte vaa-
ben overhodet ikke meningmand i graven» (Petersen
igig:57). Sverdskjeftet har ligget nært den dødes hode og
skjoldtornspennen. Sverdet er tveegget med mønsters-
midd klinge, en sverdtype som til en stor grad antas å
være importgjenstander i Skandinavia både i eldre og

yngre jernalder (Gjessing ig34:io7, iio; Thomsen ig75:8i;
Gudesen ig8o:4o; Davidson igg4:34). Det ser likevel ut
som om sverd, sammen med skjold og lanser, i løpet av
merovingertid til en viss grad ble produsert lokalt, men
etter internasjonale normer Uørgensen iggg:i76). Tidlig
i perioden er det likevel rimelig å anta at mønstersmidde
sverd fremdeles var importert. På og ved sverdodden
ble det lagt tre mindre steiner. Kanskje var dette ment
som en symbolsk markering av at sverdet nå ikke lenger
skulle brukes i denne verden, men gå over til dødsriket
sammen med sin eier.

Over den nedre delen av sverdet, og over den dødes
bukregion  og  bein,  har  det  vært  plassert  et  skjold

(C5744g`4-7). Skjoldet må være det siste som har blitt
lagt ned i selve graven. Langs den Østre siden av graven,

på høyde med skjoldet, har det så til slutt vært plassert
et hestehode  (C57449`24-25)  og i  dettes  nakkeregion
en amulettstein (C57449`ig). Bruken av amulettsteiner
er godt kjent gjennom historiske og etnologiske kilder,
og har blitt brukt som  et magisk beskyttelsesmiddel
mot trolldom, sykdom eller ulykker. Norrøne kilder
nevner «1ivssteiner» og andre steiner som har helende
kraft, lindrer smerter under fødsel, stopper blødninger
og innfrir Ønsker, og steiner av denne typen har ganske
sikkert vært i bruk i det norrøne samfunnet (Meaney
ig8i). Amulettsteiner er også kjent fra jernaldergraver
hvor de kommer fra inhumasjonsgraver som har vært
relativt rikt utstyrt. De synes å ha vært jevnt fordelt mel-
lom manns-og kvinnegraver (Ringstad ig88). Plasserin-

gen av en amulettstein i nakkepartiet til et hestehode
er derfor interessant, og den har sannsynligvis inngått
i ritualer knyttet til begravelsen. Kanskje var den ment
som en representasjon av den manglende hestekroppen,
og som en beskyttelse for hesten og den gravlagte både

på veien til og i dødsriket?
I Norge finnes det noen få eksempler på graver med

hest og hesteutstyr fra folkevandringstid. Hester, heste-
hoder og hesteutstyr i graver blir imidlertid først et van-
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1ig element i graver i merovingertid, og da hovedsakelig
fra den siste delen av perioden. Plasseringen av et heste-
hode i graven på lokalitet g er derfor et tidlig eksempel

på denne gravskikken som har spredt seg til Norge fra
kontinentet. Den er gjerne knyttet til de rikeste gravene,
og i vikingtid fremtrer hesten som et sentralt element i
statusgraver (Meling 2ooo:37, iio; Oma 2ooo; Solberg
2ooo:i87). I motsetning til i vikingtid hvor hest i grav er
kjent både fra manns-og kvinnegraver, er gravskikken i
merovingertid kjent bare fra mannsgraver (Mtiller-Wille
ig72:38, 8i; Meling 2ooo).

Selv om hesten trolig har spilt en langt mer beskje-
den militær rolle i Norge enn den har gjort i kulturer på
kontinentet (Helgen ig82), så ser det ut til å ha vært en
sammenheng mellom en krigerideologi, etableringen av
maktrelasjonerogetstadigmerhierarkisksamfunn.Hes-
tehodeigraverindikererathestenharinngåttietreligiøst
ritual knyttet til gravleggingen (Opedal igg8:i2o-i2i), og
hesten har trolig fungert som et potent og viktig symbol
knyttettilrytter-ogkrigerideologienogtilmakt.Denhar
også vært en mediator mellom menneskers og guders
verden, og i den norrøne mytologien har hesten gjerne

grenseoverskridende egenskaper hvor det som regel er
hestensombringermenneskerfraenverdentilenannen

(Oma2ooo).Hestenvardermedviktigbådesometfrem-
komstmiddelogsomstatusmarkørijernaldersamfunnet,
og var i tillegg det viktigste dyret i kulten. Derigjennom
var den et symbol for både politisk makt, krigerideologi,
statusogøkonomiskoverskudd,ogdetvarpersonermed
makt og status som ble gravlagt med hest og hesteutstyr,
det vil si medlemmer av det ledende sjiktet i samfunnet

(Petersen ig5i:44;  Nåsman igg4;  Opedal igg8;  Meling
2ooo; Oma 2ooo:96; Børsheim og Soltvedt 2oo2:i86 f.).

Hestehodet i graven på lokalitet g indikerer derfor at den

gravlagte har hatt status og ressurser utover det vanlige,
noe som også det øvrige gravgodset vitner om.

Fotgrqfter(C57541/20-32)
Det ble avdekket spor etter fem fotgrøfter på det under-
søkte området. De hadde alle en rund form, og størrelsen
varierte med ytre diametre fra g til i3,8 meter.

Fotgr4t i hadde en ytre diameter på i3,8 meter, og
indre diameter på 9,5 meter. Selve grøften var fra i,6 til
2,2 meter bred, og den var fra io til i6 cm dyp. Fotgrøft 2
var så vidt gravd ned i denne fotgrøftens nordnordves-
tre side, og viste dermed at denne var yngre. I toppen av
fotgrøft i lå det omrotet materiale med teglfragmenter
og porselenskar fra nyere tid. En datering utført under
registreringen fra denne fotgrøften ga kalibrert alder
ADi642-ig53 (T-i85i7), og var ganske sikkert utført på
trekull fra dette laget.

Under det omrotede laget i flaten lå det et opptil 7 cm
tykt lag av rødbrun, kompakt sand`silt. Over og under
dettelagetlådetgrunnepartiermedgrå,kullblandetsilt.
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I bunnen av fotgrøften lå det et opptil 4 cm tykt lag av

gråhvitsiltblandetmedaske.Beggedisselagenevarmuli-
gens spor etter gravritualer med brenning av materiale i
fotgrøfteneganskerasktetteratdevargravd.Detsamme
forhold ble observert i fotgrøftene 3 og 5.

FotgT4t2haddeenytrediameterpåii,8meterogindre
diameterpå8,5meter.Selvegrøftenvarfrai,itil2,2meter
bred, og den var i5 cm dyp i dokumentert profil. Fotgrøft
var i sørsørøst så vidt gravd ned i fotgrøften iogoooi. I
flaten på fotgrøften lå det, som i fotgrøften iogoooi, et
omrotet lag fra nyere tid. Fyllmassen for Øvrig besto av
sand og grus med spredte trekullfragmenter.

Fotgr¢t 3 hadde en ytre diameter på i2 meter og indre
diameter på 6,8-7,5 meter. Selve grøften var fra i,4 til

3,2 meter bred, og den var i4 og ig cm dyp i dokumen-
terte profiler.  I fotgrøften lå det sekundært deponert
dyrkningsjord, trolig fra da området ble dyrket opp på
begynnelsen av igoo-tallet. Den besto av mørk gråbrun
humus- og siltblandet sand. I en av de dokumenterte

profilene ble det observert et opptil 3 cm tykt, usammen-
hengende kullag i bunnen av grøften. Dette kan ha vist
spor etter brenning i grøften.

Fotgr¢t 4 hadde en ytre diameter fra io til ii meter, og
indre diameter fra 6,5 til 7,5 meter. Selve grøften var fra
o,8 til 2,i meter bred, og den var opptil 2o cm dyp i doku-
mentert profil. I fotgrøftens sørsørvestre side var det et
omkring i,5 meter åpnet parti. Dette var trolig et resul-
tat av varierende bevaringsforhold, og var dermed ikke
en åpning eller bro i grøften. I grøften lå det mørkebrun
humus-og siltblandet sand med trekullfragmenter. Det
fantesogsåfå,spredtefragmenteravbrentleireogsteiner
med diametre fra 5 til 3o cm.

Fofgr¢t 5 var svært dårlig bevart, og besto av flere lag.
Opprinnelig har den ganske sikkert hatt en rund form
medenytrediameterpåomkringgmeterogenindredia-
meter på omkring 6,5 meter. Massene i de bevarte restene
besto av brunsvart humusblandet sand og grus, stedvis
med trekullfragmenter. Et parti av rødbrun sand i under-

grunnenunderselvefotgrøftenvartroligvarmepåvirket,
ogindikerteattrevirkeharblittbrentigrøften,muligens
i forbindelse med gravritualer.

Fotgrøftene lå spredt rundt Hustomt i. Under mas-
sene i fotgrøft 2 fremkom både en nedgravning for en
takbærende stolpe i Hus i og inhumasjonsgraven som
er beskrevet ovenfor. De stratigrafiske forholdene viste
dermed at fotgrøften og gravhaugen den har markert,
har vært yngre enn både huset og graven. I tillegg viste
de  stratigrafiske  forholdene  at  fotgrøft  2  så vidt var

gravd ned i fotgrøft i. Fotgrøft 2 var dermed også yngre
enn inhumasjonsgraven og Hus i.  For de Øvrige fot-

grøftene kan alder ikke bestemmes nærmere. Det kan
derfor ikke utelukkes at 6n eller flere av disse har vært
samtidige med eller eldre enn Hus i, men de kan også
ha vært yngre.

ØVRIGE STRUKTURER
En grøf t
Rett på utsiden av Hustomt i, drøye 4 meter fra den ves-
tre vegg-grøften, lå det en 6,52 meter lang og o,64 meter
bredgrøft(iogoi32).Detharikkeværtmuligåbestemme

grøftens funksjon,  men  den har ganske sikkert vært
samtidig med Hus i. I den ble det funnet til sammen i32
keramikkskår,enslipesteinogfragmenteravdyretenner.
Keramikkskårene kommer fra minst fem, muligens seks
forskjellige kar. De fleste skårene tilhører et hankekar,
men flere skår kommer også fra et spannformet kar. De
Øvrige skårene kommer fra såkalte kokekar.

I store deler av grøftens flate lå det et opptil 4 cm tykt,
kompakt lag av leire-og humusblandet silt med trekull-
fragmenterogspetteravgulgråsand.Underdettelådetet
lagavmørkgråbrunhumus-ogsiltblandetsandmednoe

grus,spredtesmåsteinerogtrekullfragmenter.Enkelteav
steinenevarskjørbrente.Lagetvaropptil7cmtykt,ogvar
stedvissynligiflaten.Detblefunnetkeramikkskåribegge
lag, og en konsentrasjon av dyretenner i det nederste lag.

Hankekar dateres tradisjonelt til romertid og folke-
vandringstid, fra 2oo-5oo-tallet e.Kr. Of. Bøe ig3i:49-99).

Skårene fra hankekaret (C5745i`i) som ble funnet i grøf-
ten,erfragmenterte.Skåreneviserlikevelatkaretsvegger
har vært omkring o,5 cm tykke, og to skår som passer
sammen fra bukknekken, viser at det trolig har vært
nærmest i form som R36i (Rygh iggg), det vil si med en
markert bukovergang på den nedre delen av karet. Karet
ser imidlertid ut til å ha hatt en mindre utsvunget rand
enn typeeksempelet. Blant skårene er det syv randskår,
to skår fra bukovergangen, ett skår fra overgang bunn
til karvegg, to skår fra hanken og ett skår fra karveggen
medsporetterhankfeste.Detbestbevarteskåretfrahan-
ken viser at denne har vært båndformet, 2,3 cm bred og
o,6 cm tykk. På ni skår er det spor etter dekor i form av
skråstiltestempelavtrykkoginnrissedelinjer.Påskårene
som kommer fra bukovergangen, er det tydelig at strek-
dekorenharværtplasserthorisontalt,bådeoverogunder
bukknekken.Påenkelteskårerdetmuligåseatkarethar
hatt en glattet, svart overflate.

Skårene fra det spannformede karet er sammenlimte

(C5745i`2-4). De utgjør en del av siden i et kar med svakt
konvekskarvegghvorstørstebukdiameterharliggetmidt

på karet. Det har vært io,7 cm høyt med en munningsdia-
meter på ca. i6 cm og en bunndiameter på ca. ii cm. Karet
har hatt dekor av fem innrissede, parallelle linjer i et hori-
sontalt dekorbånd som ligger 3,8 cm under munningen.
Rundtbukenharkaretogsådekoravinnrissedekryssmed
fem parallelle linjer i hver arm. Kryssene er 5 cm høye og

4,6 cm brede, og ligger tett inntil hverandre rundt karets
buk.Detsammefemtannedeinstrumenterbruktpåkrys-
sene og på linjebåndet som ligger under munningen. Kar
av denne typen er av Siv Kristoffersen og Bente Magnus
definert som type C, som de daterer fra ca. 4oo-525 e Kr.
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Figur 43:
Øverst:
Grøften 1090132 fotografert i flaten på lokalitet 9.
Foto.. E 18-pros/.ek[ec,  KHM.

Nederst:
Plan-og profiltegninger fra grøften 1090132.
!!ustrøs/.on:Toncwikstrøm.
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Figur 44:
Skår fra et hankekar (C57451`1) og limte skår
fra et spannformet kar (C5 7451`2-4) fra grøft

(1090132) på lokalitet 9.
Foto.. Mårtcri Teigen.
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(Kristoffersen  og  Magnus  2oio:25-44,  plansje  27-ii).
C-gruppendelesimidlertidinnitreundergrupper,ogkaret
synes å tilhøre undergruppe C3 som har en mer avgrenset
datering fra tidsrommet fra 45o til inn på 5oo-tallet.

Ettskårsomtroligkommerfraetbordkar(C5745i;8),og
ett skår fra et koke-eller forrådskar (C5745i`i) hadde tyde-
lige matskorper. Begge skårene er analysert med tanke på
lipidrester, og i det første ble det identifisert høye verdier.
De er tolket som en blanding av terrestriske, akvatiske og
vegetabilske fettstoffer, med en viss indikasjon på at de
terrestriske kommer fra et drøvtyggende dyr. Det andre
skåret inneholdt ingen påvisbare lipidrester (Dimc 2oii).

Slipes teinen (C5745i`ii) fra grøften veier 22,22 gram,

den har rektangulært tverrsnitt og en tydelig slipeflate.
Steinenliggerfintihånden.Tannfragmentenefragrøften
veiertilsammenggramogkommertroligfratreforskjel-
lige tenner (C5745i`ii-i4). Minst 6n av tennene kan muli-

gens være av svin (Sj61ing 2oio).

Kokegroper og ildsteder
Detblepåvistresteravsyvkokegroper,sekspålokalitet9
og 6n på lokalitet io. Fire hadde en oval form i flaten, og
to var runde, mens den siste hadde en ujevn kvadratisk
form. Kokegropenes største mål varierte fra 76 til igo cm,
og de var fra 4 til 3o cm dype.

Enavkokegropenevarsværtdårligbevart,medbaretre-
kullagog6nskjørbrentstein,mensdetifemvarbevartlag
av trekull, skjørbrente steiner og fyllag. En av disse koke-

gropene lå i3 meter vest for Hustomt i, og er Ci4-datert til
romertid ` tidlig folkevandringstid qRa-i33 9). Dateringen
viseratkokegropenkanhaværtsporetteraktivitetsamti-
digmedHusi.SombeskrevetovenforbleimidlertidHusi
reist på begynnelsen av 5oo-tallet, og det er derfor mulig
atkokegropenvaranlagtførdetteblebygd.Enavdeandre
kokegropene lå i5 meter Øst for hustomten, og er datert til

yngrebronsealder`tidligførromerskjernalder(TRa-i338).
Den var dermed spor etter aktivitet flere hundre år før
Hus i ble bygget. Kokegropen på lokalitet io er Ci4-datert
medkalibrertalderAD4i2-532(UBA-i7465),ogkanhavist
spor etter aktivitet samtidig med Hus i. I kokegropen på
lokalitet io ble det også funnet to små fragment av brent
bein(C57452;i),somharvistsegåværeresteravetribbein
fra en ubestembar dyreart (Sj61ing 2oio).

DensistekokegropenlåbarefåmetervestforHustomt
i,menenci4-dateringharvistatdenvarsporetteraktivi-
tet i yngre bronsealder (kal. 97i-845 BC, TRa-734). På dette

tidspunkt dannet høyden som det undersøkte området
lå på, nærmest en liten halvøy eller et nes som stakk ut i

fjorden som strakte seg innover leirslettene i nord. Koke-
gropenhaddeikkeformsom«tradisjonellkokegrop»med
trekullag, skjørbrente steiner og fyllag, men besto av en
nedgravningtettpakketmedskjørbrentesteiner.Mellom
steinene lå det kompakt masse av mørk gråbrun humus-
og grusblandet sand, og langs nedgravningens vestre side

1 )   _':

lå det et tynt lag med spredte trekullfragmenter. I den
utgravdehalvpartenvardettilsammeni25literskjørbrent
stein,detvilsiatgropenslikdenvarbevart,inneholdthele
25o liter med skjørbrente steiner. Maria Petersson mener
å kunne se et generelt trekk ved at steiner i kokegroper
i bronsealder ble varmet opp utenfor gropen, mens de i

jernalder ble varmet opp i gropen (Petersson 2oo6:i46),
og fraværet av et trekullag i kokegropen viste nettopp at
steinene har vært varmet opp et annet sted.

Kokegropen var av en noe annen karakter enn koke-

groper som det vanligvis blir undersøkt spor etter, og
det er nærliggende å vurdere om den også kan ha hatt
en annen funksjon. Groper med trekull og skjørbrente
steiner blir som regel tolket som spor etter matlaging,
men de kan også ha hatt andre funksjoner. Etnografiske

paralleller viser for eksempel at kokegroplignende struk-
turerharblittbrukttilaktivitetersomberedningavskinn
og til produksjon av fiskeolje og fiskekroker Of. Heibreen
2oo5). Groper med skjørbrente stein har også vært en del
av badstuer eller dampbad. I både etnografiske og histo-
riske kilder betegnes dampbad som steder for medisinsk
helbredelseogforrenselse.Dampbadharogsåblittknyt-
tet til rituelle prosesser, for eksempel i forbindelse med
begravelser (Barfield og Hodder ig87; Herodotus igg8;
Gustafson 2oo5d). Et dampbad kan enkelt konstrueres
med en teltkonstruksjon dekket av tepper eller skinn.
Siden vann på trekull ikke gir en god damp, ble steiner
oftest varmet opp på et bål plassert på utsiden av teltet

(Gustafson  2oo5d). Det var likevel ingen indikasjoner
somkunnegimerinformasjonomhvilkenaktivitetgro-

pen med skjørbrente steiner på lokalitet g var spor etter,
og dette forblir derfor et åpent spørsmål.

På hver av lokalitetene s og io ble det undersøkt et ild-
sted. På lokalitet s hadde det en rund form i flaten med
et tverrmål på 68 cm. Det var bare 6 cm dypt, og nesten
helt pløyd bort. Den gjenværende delen var imidlertid
klart avgrenset mot steril undergrunn, og fyllmassen i
ildstedetbestoavgråbrunsvakthumusblandetsandmed
fragmenter og mindre biter av trekull. I flaten lå det en
skjørbrent stein. Trekull av hassel (CotyjLLs) fra ildstedet

er datert med kalibrert alder til AD75-i25 (UBA-i7464),
det vil si tidlig romertid. Ildstedet på lokalitet io hadde
en oval form i flaten, hvor det målte 42 x 6o cm. Det var
kraftig nedpløyd, og bare 5 cm dypt. Fyllmassen besto
av kompakt, lysgrå leire;silt, kraftig blandet med trekull-
fragmenter.TrekullaveinerUuJtjpcrLis)fraildstedeterci4-
datert til tidlig middelalder (kal. iiso-i252), UBAi7466).

Stotpehuu
Det ble påvist til sammen fjorten stolpehull på lokalitet

g som ikke kunne settes inn i en sammenheng i løpet av
undersøkelsen.Treavdisseskiltesegutfradeøvrigegjen-
nom størrelse og tette pakninger med skoningsstein. De
erkaltiogoo24,iogoo26ogiogoo88,oglåpådensøndre
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Mørkbrun, humus og siltblandet
sand med trekullfragmenter og
skjørbrente steiner.
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Figur 45:
Kokegroper fra lokalitet 9 dokumentert i plan og profil.
mustrasjon:Tone"kstrøm.
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Fi8ur 46:
En kokegrop uten trekullag i bunn, men med en stor mengde skjørbrent stein på lokalitet 9.
Fo[o..E18-pros/.ckfet.
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Figur 47:
Profilbilder av stolpehull 1090024, på lokalitet 9.
Fofo:E]8-pros/.ektet.

Figur 48:
Fragmenter av ukjente gjenstander av

jern (C57451`49) funnet i stolpehullet
1090088 på lokalitet 9.
Foto:E18-prosjekiet.
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delen av det undersøkte området. Ett av stolpehullene var

gravdgjennomresteneavetdyrkningslag(senedenfor),og
ett lå i kanten av en leirfylt grøft fra nyere tid ¢f. pkt. 7.9).

De tre stolpehullene lå etter hverandre langs en svakt
buet linje, og med en innbyrdes avstand på henholdsvis
6 og 2,5 meter. De hadde diametre fra o,75 til i,28 meter i
flaten, og var opptil o,63 meter dype. Alle var tett pakket
med skoningsstein.

Stolpehullenevaravsammekaraktersomflereavned-

gravningene for takbærende stolper i Hus i, men de dan-
net ikke et mønster som kunne vist at de var spor etter

ytterligere en huskonstruksjon på stedet. Med bare tre
stolpehull er det også mindre sannsynlig at de var rester
avforeksempeletgjerdeellereninnhegningiforbindelse
medHusi.Stolpehullenesfunksjonerderforukjent,men
det er sannsynlig at de har hatt sammenheng med boset-
ningen i folkevandringstid`merovingertid eller tidligere
bosetning i området. Som beskrevet ovenfor er det over-
veiende sannsynlig at det har ligget en bosetning i områ-
det også i romertid.

I stolpehullet iogo88 ble det funnet åtte fragmenter av

jern.Fragmentenelåsamlet,ogfunnomstendighetenindi-
kerte at de kom fra samme gjenstand (C5745i;49). Ett av
fragmenteneerethodefraennagle,detharendiameterpå
i,4cm.Etavdeøvrigefragmenteneertroligstilkfrasamme
nagle. Ett av fragmentene, som er 2,i cm høyt, ser ut til å
væreenbøyleformethekte,mensytterligereetfragmenter
enspisssomkanværeresteravennålavetellerannetslag.
De Øvrige fragmentene kan ikke bestemmes nærmere.

De fire  stolpehullene iogoi75,  iogoi77,  iogoi82  og
iogo246 lå inne i det som er tolket som Økonomidel i
Husi,menbasertpåstratigrafiskeforholdkunnedetikke
bestemmes om stolpehullene faktisk hadde vært samti-
digmedhusetellervareldreelleryngreenndette.Stolpe-
hullene kan imidlertid ha vært spor etter en eller annen
form for konstruksjon i huset, men det var ikke mulig å
bestemme hva dette eventuelt kan ha vært.

De øvrige stolpehullene som ikke kunne settes inn i
en sammenheng, lå spredt på det undersøkte området,
og viste spor etter aktivitet på boplassen fra folkevan-
dringstid`merovingertid  eller muligens fra den  eldre
boplassfasen fra romertid i området som undersøkelsen
har påvist spor etter.

I tillegg til den ovenfor beskrevne gjenstanden av jern
ble det i disse stolpehullene funnet ett keramikkskår fra
et spannformet kar (C5745i`5o), til Sammen 3i8,35 gram
avbrentleireog3,65grammedfragmenteravbrentebein

(C5745i`56-6i). Det ble også funnet ett varmepåvirket
fragment av flint (C5745i`62).

Dyrkrijrigsspor
Det ble avdekket spor etter dyrkning i form av bunnen
av et dyrkningslag og enkelte ardspor. En drøyt tre meter
bred grøft fylt med leire fra nyere eller moderne tid var
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gravdgjennomdyrkningslagetogskiltedettefraardspo-
rene som lå på motsatt side av grøften. Dyrkningslaget
dekketetarealpåi6m2.Detvaropptiliocmtyktogbesto
avmørkgråbruntilbrunhumus-ogsiltblandetsandmed
noe grus og småsteiner. I området med ardspor ble det
registrert ni ardspor som var opp til 7o cm lange.

Dyrkningssporene lå omkring  2o meter sørsørøst
for Hustomt i, og kan ha vært samtidig med huset som
denne viste spor etter. Det er imidlertid vel så sannsynlig
at dyrkningssporene var rester av aktivitet som har vært
eldre enn Hus i, og skal settes i sammenheng med boset-
ningsfasenfraromertidsomdeterpåvistsporetter.Siden
området endret funksjon til gravfelt etter at Hus i brant
ned, og så først ble dyrket opp igjen på begynnelsen av
igoo-tallet, er det lite trolig at dyrkningsaktiviteten har
vært yngre enn Hus i.

Hu\vei
Tvers over lokalitet g, orientert vestnordvest-østsørøst,
lå restene av en hulvei. Hulveien var orientert i omtrent
samme retning som Gamle Ramnesvei som løper paral-
lelt med det undersøkte området. Hulveien ble avdekket i
en lengde på 56,5 meter, og den var fra o,4 til i meter bred.
I en dokumentert profil var den is cm dyp. Massene besto
hovedsakelig av grå silt, sand og grus som representerte
etutvaskingslagiundergrunnenunderselvehulveien.Iet
kortere parti i den vestre delen lå det imidlertid brungrå
humusblandetsandsomentenvarsporetteraktivitetihul-
veien,ellerigjenfylling.Lagetvarikkemerenn2cmtykt.

Hulveien løp over vegg-grøften fra Hus i, og de stra-
tigrafiske forholdene viste dermed at den var spor etter
ferdsel som har funnet sted etter at huset brant ned.
Hulveien respekterte derimot alle fotgrøftene som ble
avdekket på området, og den kan ha vært samtidig med

gravfeltet.Ferdselsåreroverjernalderensgravfeltharvært
vanlig,ogdetersannsynligatdetvarenslikdetbleavdek-
ket spor etter her.

To itde/incrte st"ktwrerJrø mjddel4lder
Det ble undersøkt to nedgravninger av samme karakter

på lokalitet 8, men hvis funksjon man ikke har kunnet
bestemme. Formen i flaten var oval til rektangulær, hvor
de målte go x 95 cm og 92 x ii4 cm. De var 3o og 34 cm
dype. Den ene er datert til sen middelalder (kal. ADi329-
i4i6, UBA-i7463), og den andre til sen middelalder ` tidlig
ny tid (kal. ADi453-i6i8, Tua-62i5).

Fyllmassene i nedgravningene var fet og organisk,
og det ble vurdert om de var spor etter natur heller enn
menneskelig aktivitet. Begge var imidlertid klart avgren-
set mot steril undergrunn både i plan og profil, og ikke
merdiffustsomofteertilfelletmedforeksempelråtnede
stubber og røtter. Nedgravningene er derfor tolket som
spor etter menneskelig aktivitet som ikke kan bestem-
mes nærmere.
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Figur 49:
Dyrkningsspor på lokalitet 9. I bakkant av bildet ses dyrkningslaget og ardspor ses i forkant.
Sentralt i bildet ligger stolpehullet 1090024 som er beskrevet ovenfor.
Foto: E 18-prosjektet.
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Fi8ur 50:
Den nordvestre delen av hulveien på lokalitet 9.
Foto: E18-prosjektet.
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Figur51:
En grop som under registreringen ble datert til sen middelalder ` tidlig etterreformatorisk tid på lokalitet 9. På planbildet øverst ses et snitt fra
fylke skommunens registrering.
Foto: E18-prosjekiet.
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OPPSUMMERING 0G DISKUS|ON
1senfolkevandringstid,påbegynnelsenav5oo-tallet,ble
detreistetgrindbygd,treskipetlanghuspåenlitenhøyde
i terrenget, med god utsikt over leirsletter i nord hvor
Tønsbergfjorden fremdeles strakte seg inn. Landskapet
i området rundt boplassen har vært preget av gressletter
med engplanter, og en åpen skog av løvtrær og furu. På
motsattsideavfjordenlåenbosetningsomivikingtidvar
etablert som Sem kongsgård.

Langhuset har vært 4o,5  meter langt og opptil  9,5
meter bredt, og passer inn i den tradisjonelle byggeskik-
ken i perioden. Med et areal på omkring 38o m2 har det
imidlertid vært et stort bygg, og betydelige ressurser må
ha vært nødvendig for å få det reist. Huset har rommet
boligogfjøs;økonomidelundersammetak,ogiboligde-
len har store fagdybder skapt åpne rom. I økonomidelen
har de takbærende stolpene sannsynligvis vært plassert

på syllsteiner. Dette var trolig en teknikk som først ble
mer allment anvendt mot slutten av vikingtid, og peker
mot en novasjon i folkevandringstid.

Undersøkelsen  har vist  at  næringsgrunnlaget  for
menneskene som bodde i huset, har vært korndyrking
og husdyrhold. Fjøset kan ha vært så stort som igo m2,
og rommet en stor besetning som har vært en betydelig
økonomisk kapital. Leirsletter med gress og engvekster

på tidligere havbunn mot nord har ganske sikkert vært
anvendtsombeiteland.Naturvitenskapeligeanalyserhar
også vist at i tillegg til korn og terrestriske dyr har også
akvatiske dyr inngått i kostholdet på boplassen.

Langhuset har vært konstruert med leirklinte flett-
verksvegger. Det er vist at ett av elementene som ble
brukt i blandingen av leiren, har vært kulturmasser fra
entidligereboplassfasesommåhaliggetinærområdet.I
leirkliningenbledetfunnetkeramikkskår,beinfragmen-
ter og ovnsfragmenter herfra, og Ci4-dateringer har vist
at denne boplassaktiviteten fant sted i romertid. Flere
Ci4-dateringerfraandrekonteksterharitilleggvistspor
etter aktivitet i samme periode. in av disse dateringene
erutførtpåetkorn,ogviserdermedsporetterdyrkning.

Langhuset har stått på stedet i omkring ioo år og vært
bolig for flere generasjoner da det ble Ødelagt i en brann
tidlig på 6oo-tallet, det vil si tidlig i merovingertid. Gan-
ske raskt etter dette ble en mann gravlagt sentralt i det
som hadde vært husets boligdel. Ødeleggelsen av Hus i
må ha vært en hendelse som var godt kjent i området.
Branntomten må i tillegg lenge ha vært synlig i terrenget,
og det er vanskelig å tenke seg at de som anla inhuma-
sjonsgraven, ikke var klar over at her hadde det ligget et
stortbygg.Anleggelsenavgravensentraltidetsomhadde
værtboligdelenavhuset,synesderforsomenintensjonell
ogsymbolladethandling.Detindikereratdetharværten
forbindelse mellom den døde og det nedbrente huset, og
en spennende tolkning er at den døde var eieren av det
nedbrentehuset.Kanskjehanomkomibrannen,ellerble

dreptunderetangrephvorgårdenblesattiflammer.Hvis
dette har vært tilfellet, så kan det vitne om uro og kamp
omterritorierogmaktvedovergangentilyngrejernalder.
DeterogsåmuligatHusi,somharværtrundtiooårgam-
melt da det brant ned, ble rituelt ødelagt da eieren døde.
Da brannen var slukket, ble han så gravlagt i ruinene av
hjemmet sitt, i nærheten av høysetet som hadde vært en
konkret og symbolsk markør for hans status.

Gjenstandene den døde har fått med seg i graven, vit-
ner om velstand og status, og han har tilhørt eliten i sam-
funnet. Gravgodset omfatter et sverd og et skjold, kniver,
spenner,enbøylesaks,bryneogildflint.inavspenneneer
en skjoldtornspenne som er en forholdsvis sjelden type i
Norge,mengodtkjentsøroveriDanmarkogpåkontinen-
tet. I tillegg fikk den gravlagte med seg et hestehode i gra-
ven, noe som vitner om ritualer utført i forbindelse med
begravelsen. Plasseringen av hestehoder og hesteutstyr i

gravervaretforholdsvisnyttinnslagiNorgeimerovinger-
tid,ogvarengravskikksomvarimportertfrakontinentet.
Detøvrigegjenstandsmaterialetfragravenharogsåklare

paralleller lenger sørover, og viser at både gjenstander og
ideer ble importert til Norge, og at den gravlagte har hatt
kontaktersomstraktesegutovernærmiljøet.

Begravelsen av mannen i den nedbrente hustomten
viser også en kontinuitet i bruken av stedet, men mar-
kerte en endring i funksjon fra boplass til gravfelt. Fra
dettebledetitilleggtilgravenavdekketresteravfemfot-

grøfter som har markert ellers helt fiernede gravhauger
og graver. Tidligere registreringer har vist at gravfeltet
har omfattet flere gravhauger enn dem det var bevart
spor etter. Det ble også avdekket spor etter en såkalt fire-
stolperskonstruksjon fra sen merovingertid som kan ha
båret en plattform eller et dødehus hvor en avdød har
vært plassert på en form for lit dc pømde før kremering og

gravlegging.Dennetolkningenerimidlertidusikker.Det
kan ikke utelukkes at enkelte av gravminnene har vært
samtidige med eller eldre enn det treskipede langhuset
ogboplassen,mendetantasatgraverbleanlagtpåstedet
først etter at boplassen var flyttet eller forlatt. En hulvei
viste muligens også spor etter ferdsel over gravfeltet.

Lokalitetene  s  og  g  lå helt  i utkanten  av /arlsberg
hovedgårdslikgårdsgrenseneridag.På/arlsberghardet

ganske sikkert vært etablert bosetning allerede i eldre
jernalder, en bosetning som i vikingtid var en kongsgård
og het Sem. Lokalitetenes gårdstilhørighet er imidlertid
av forholdsvis ny dato, og de lå tidligere på Auli. Auli har
vært en stor og rik gård som ble underlagt hovedgården
motsluttenavi3oo-tallet.Ijernaldersynesdetimidlertid
som om Sem og Auli har utgjort to forskjellige enheter,
skilt av Aulielva og Tønsbergfjorden. Tunet på dagens
Auli gård ligger 6oo meter Østsørøst for lokalitetene, på
enlitenhøydeiterrenget.Høydenvaromkringåriooof.
Kr.enØy,menitaktmedlandhevingenfremmotår5ooe.
Kr. fikk den landkontakt både mot nord og vestover mot

99



E 18 -+-' R 0 .S j  lJ K T 1+; T   1'3 U  11  t -1] ^'\  i\l C. ,\ K 1-= R ,    8 I  N  D    1

det undersøkte området. Gårdens dyrkede mark ligger i
dag på marine avsetninger i området rundt gårdstunet.

Siden navnet Auli trolig er en lydendring av det nor-
røne O!Jln, som er sammensatt av ølJr som betyr grus
eller grusgrunn, og vjri som betyr eng, synes navnet som
en selvmotsigelse for en gård som hovedsakelig ligger på
marine avsetninger.  Gårdsnavn sammensatt med -vjft
indikerer også en gård som mest sannsynlig ble anlagt
de første 5oo eller 6oo årene av vår tidsregning, et tids-

punkt hvor store deler av dagens dyrkede arealer på Auli
fremdeles lå under vann. Det er derfor svært sannsynlig
at gården har hatt eldre tun plassert andre steder innen-
for gårdsenheten, og nærheten til lokalitet 9, hvor under-

grunnen består av morenemasser, gjør det selvfølgelig
nærliggende å tolke bosetningen det ble avdekket spor
etter her, som en av disse. Bosetningen på lokalitet g ble
forlatt på begynnelsen av 6oo-tallet da hovedhuset på

gården ble Ødelagt i en brann. Ved inngangen til det 7.
århundre hadde Tønsbergfiorden trukket seg så lang til-
bakeatstoredeleravleirslettenesomliggermellomloka-
litetgogdagenstunpåAuli,haddekommetfremidagen.
Detkandasynesnaturligattunetpågårdenharblittflyt-
tet til den neste lille høyden på eiendommen. Denne lå
nærmere maktsenteret på /arlsberg,  og også Aulielva
hvor det naturlige krysningspunktet har ligget knappe

4oo meter mot nordnordøst. Det tidligere tunet på loka-
1itet g ble tatt i bruk som gravfelt, og da Tønsbergfiorden
hadde trukket seg ytterligere tilbake, ble det i vikingtid
anlagt et gravfelt på den tidligere fiordbunnen. Det er

også sannsynlig at boplassen på lokalitet g har hatt en
eldre romertidsfase, og Auli kan derfor ha hatt en områ-
dekontinuitet fra romertid til i dag.

Deterogsåpåvistsporetteraktivitetpåstedetbådefør
boplassfaser og gravfelt, og også etter at gravfeltet gikk
ut av bruk. Den eldste aktiviteten var representert ved
to kokegroper som er datert til henholdsvis den eldre og

yngre delen av yngre bronsealder. Fra førromersk jern-
alderforeliggerfleredateringersomvisersporetterakti-
vitet også i denne perioden. Sporene etter aktivitet forut
for etableringen av en boplass i romertid var ikke omfat-
tende, men viste, ikke overraskende, at området har vært
i bruk gjennom en lang periode. Det er også undersøkt
et ildsted og en nedgravning med ukjent funksjon som
er datert til middelalder. Gjennom skriftlige kilder vet
man at Auli var en stor gård i denne perioden, men på de
undersøkte områdene var det få spor etter denne fasen.

Menneskene som bodde og gravla sine døde på loka-
1itetene 8, 9 og io, har levd i umiddelbar nærhet av et
sentralområde som må ha vært etablert i romertid, og
som var kongsgård i vikingtid. Sentralområdet og men-
neskene her må ha hatt stor innvirkning på livet som ble
levd på det undersøkte området, og det må ha eksistert
et gjensidig forhold som har regulert både sosiale, poli-
tiske og økonomiske forhold i det stadig mer stratifiserte
samfunnet som vokste frem mot slutten av eldre jernal-
der. Gjennom den gravlagte mannen, hans gravgods og
huset, som muligens har vært hans hjem, har vi fått en
liten innsikt i dette.

KATALOG

Køtølog øv Ltræ Grjndkås4 og Christj4ri Løchsen Røds"d.

C57448;1-4
Prøver fra lokalitet 8.

14) Trekullprøver.

C57449;1-32
Funn og prøver fra inhumasjonsgraven på lokalitet 9.
Gravgods:

1)Todeleravenovalskjojdtomspermcavjernmed
oval bakplate. Tornen (L: 4,0 cm) er av jern, men
dekor av bronse. Tre nagler har festet den løse
bakplaten til spennen. Naglene er av jern, men
har dekor av bronseblikk på de konvekse hodene

(diam.: 1, 3-1,5 cm). Selve spennens overflate er svært
korrodert, og eventuell dekor kan ikke identifiseres. I
korrosjonslaget på baksiden av spennen er minerali-
sert tekstil synlig, men meget nedbrutt. Spennen er av
samme type som C32693a (Skjølsvold 1969a, fig.11)
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fra Trysilfjellene, C5168 fra Braaten på Ringerike
og C5168 fra Ål i Hallingdal. Funnet sammen med
beltebeslag (unr. 2). Stl: 7,0 cm. Stb: 5,8 cm. Bøylens

t: 0,9 cm. V€kt.. 76,91 g.

2) To deler av et rektangulært be]tcbesjog av bronse`

jern. Overplaten til beslaget er fragmentert, mens
underplaten mangler. I alle fire hjørner sitter nagler
av jern med bronseblikk på de konvekse hodene.
Belteplaten er svært korrodert, og eventuell dekor

på overflate kan ikke identifiseres. Den synes å være
av samme type som c 32693b fra Trysilfiellene,
men sistnevnte har en femte sentralt plassert nagle.
Funnet sammen med skjoldtornspenne (unr.1). Måj:
T.. 5,3 cm. H.. 3,1 cm. Stt.. 0,7 cm. Vekt..15,27 g.

3) Tveeggct sverd avjern uten over-og underhjalt,
nærmest som R189. Røntgenfotografi av klingen viser
mønstersmiing med fiskebeinsmønster. Klingen er
5 cm bred på det bredeste, og 0,9 cm tykk på det tyk-
keste. Tangen er 10, 7 cm lang og 2,6 cm bred på det
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bredeste. Bevart trevirke og lær i korrosjonslagene på
klingen er rester av skjeden som har vært av lærkledt
trevirke. Det ble under konservering også observert
mulige spor etter pels på innsiden av skjeden. Høyt
oppe på skjedens ene ytterkant er det bevart en krok `
et hekte for festing i belte. Hektet er avjern, og er 2 cm
høyt, 3,7 cm langt og 1,2 cm bredt. Et tilsvarende
feste har trolig sittet på skjedens motsatte side. Den
nedre delen av sverdet har ligget under et skjold med
skjoldbule (unr. 4). Sverdodden lå tildekket med stein.
Vekt: 900,3 g.

4) Fragmentert sk/.ojdbu!e og håridtok av jern. Skjoldbulen

er nærmest som R221, men med noe høyere hals, eller
eventuelt Shetelig (1912, fig. 398), men med lavere
hals. Skjoldbulen er 8,6 cm høy, hvorav halspartiet
måler 2,5 cm. På den 2 cm brede kraven med en ytre
diameter på 17 cm sitter fem nagler med tinnfolierte
hoder. Naglene er festet med en regelmessig avstand

på 9 cm, og hodenes diameter er 2 cm. Skjoldbulen
er svært korrodert, og stedvis mangler mindre
fragmenter. Opprinnelig lengde på skjoldhåndtak
med beslag må ha vært 35-40 cm. Selve grepet er
ca. 9 cm langt og opptil 3,5 cm bredt. Langs hele

grepet er det bevart mineralisert treverk, og på hver
sideavgripeflatensittervinkelbøydefesterforet
trehåndtak. Utenfor håndtaket følger utvidede partier
hvor nagler har festet håndtaksbeslaget til selve
skjoldet. To naglehoder med diam. på 1,2 cm som ble
funnet inne i skjoldbulen, tilhører trolig disse festene.
Fra det utvidete partiet smalner håndtaksbeslaget i to
spisser som begge er avbrutt. Inni skjoldbulen ble det
funnet rester av to runde naglehoder (diam.: 1,22 cm)
og et naglehode eller en bakplate med oval form

(stl 2,12 cm) som antas å ha fungert som fester for
skjoldbulen eller håndtaket. I felt fremkom også et
lag av nedbrutt trevirke rundt skjoldbulen, men dette
er ikke bevart. I ytterkant av laget ble det funnet tre
nagler som er tolket som rester av dekor, eller en
reparasjon av skjoldet (unr. 5-7). Skjoldets diam. kan
anslås til 70 cm. Samlet i;ckt: 315,3 g.

5) Seks fragmenter av hodet til en nøg]e, mulig pyntena-

gle, avjern. Stl: 1,9 cm. Vekt: 1,87 g.
6) Nøgje, mulig pyntenagle, av jern. Hode, stilk og deler

av roe bevart. Vekt: 2,9 g.
7) Hodet til em4g!e, mulig pyntenagle, av jern.

Vekt: 1,05 g.

8) Remsperme av jern med oval bøyle ` ovalt sidestykke. I
akslingen er det tilbøyd en beslagplate for feste i belte
eller lignende. I platen ses et hull for feste av torn, men
denne er ikke bevart. Funnet i relasjon til unr.10-12
og 20-23 Må!: Bøylen`sidestykket måler 5,1 cm på
tvers, og bøylen er ca. 0,7 cm tykk. Den bøyde platen
måler 3,8 x 2,6 cm, med Stt: 0,98 cm. Vekt: 19,65 g.

9) Speftræ av jern med spor etter en nål`torn. Spennens
form og type kan ikke bestemmes grunnet korrosjon,
men funnkontekst antyder at den kan tilhøre en
kappe. På oversiden er det rester av tekstil, som ikke
kan bestemmes nærmere. Må!.. L: 3,9 cm. 8: 3,3 cm. T:

0,7 cm. Vckt: 5,82 g.

10) Tre deler av en enegget våpcrikniv avjern. L: 22 cm,
hvorav knivblad 10 cm og tange 12 cm. Bladet er
3,2 cm bredt på det bredeste og 0,6 cm tykt på det tyk-
keste. Funnet sammen med unr.10-12. Vekt: 51,46 g.

11 ) To deler av en enegget krijv av jern med rett rygg og
tange som ender i en bøy. Bladet er brukket i spissen,
og opprinnelig lengde og form kan derfor ikke
bestemmes. Måj.. L: 13,0 cm. Sfb: 2,0 cm. Stt: 0,6 cm.

Vekt: 22,75 g.

12) Enegget kfijv av jern med s cm langt blad. Knivbla-
det er 1,9 cm bredt på det bredeste og 0,7 cm tykt på
det tykkeste. Tangen er 6 cm lang og opptil 1,3 cm
bred. Vekt: 22,5 g.

13) Bøylen til en søks avjern som R172 eller R442.
Saksen er svært korrodert, og begge blader mangler.
Må!.. St!: 7,0 cm. Stb: 2,7 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 24,48 g.

14) Nøgle av svært korrodert jern med hode, stilk, roe.
Funnet under sålding av masser fra graven. Mål: Sth:
1,7 cm. Vekt: 2,02 g.

15) Nøg]chode av jern med flat form. Funnet under
sålding av masser fra graven. Mål; Stm: 0,9 cm.
Vekt:  1,1 g.

16) Ti fragmenter av Ltkjerit gjenstand avjern. Mål: St!:

3,5 cm. Vekt: 11,86 g.

17) Uk/.ent gjenstand av jern med en spiss ende. I motsatt
ende er stykket brukket. Funnet sammen med
knivene (unr.10-11). Mål: L: 3,7 cm. Stb: 1,2 cm. Stf:

0,8 cm. Vekt: 3.26 g.

18) Ukjerit avlang gjenstand av jern med rundt tverr-
snitt. Mulig rest av en nål. Funnet under fremrensing i
flaten etter avdekking. Mål: L: 3,5 cm. Stt: 0,6 cm. Vekt:

1,89 8.

19) Mulig flmu!ett av bergart. Rund til rund oval stein
med to flate, motstående sider. Steinen synes å være
naturlig formet, men har små furer på en av de flate si-
dene som kan være menneskeskapt. Funnet sammen
med et hestehode i kanten av selve nedgravningen.
Mål..1.: 3,9 cm. 8: 3,5 cm. T: 1,8 cm. Vekt: 42,27 g.

20) To fragmenter av et byyrw av sandstein. Brynet har
et rektangulært tverrsnitt som smalner noe mot en
ende. I motsatt ende er det en bruddflate som antyder
at brynet kan ha vært noe større. Funnet sammen
med knivene (unr.10-12) og ildflint (unr. 21-23) Mål;
L: 8,4 cm. Stb: 1,6 cm. Stt: 1,3 cm. Vekt: 24,59 g.

21-23) Fire stykker i]dfljrit. Unr. 21-22 passer sammen
og danner en kileformet ildflint med tydelige slag-
merker langs en kant. Det siste stykket er muligens
en rest av en brukket flekke med tydelig patinering
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på overflatene og slagmerker langs tre kanter. Funnet
samlet. Mål: Stm: 3,1 cm. Stb: 2,6 cm. Stt: 0,7 cm.

Samlet i;ckt: 30,55 g.

24-25) Ubrcntc bcjri. Ubrente tenner fra et hestehode
som var lagt ned langs gravens ene side. Vekt: 14,38 g.

Funn og prøver fra fyllmasser i graven:

26) Brente bejrt. Fremkom i redeponert boplassmateriale
somvarbruktsomfyllmasseigraven.Vekt:0,33g.

2 7) Terns!øgg. Fremkom i redeponert boplassmateriale
som var brukt som fyllmasse i graven. Vckt: 0,51 g.

28-3 3) Makrofossilprøver.

C57450;1-240
Funn og prøver fra Hus 1 på lokalitet 9:
Perler

1 ) Halvparten av en perle av lyseblått glass. Funnet
sentralt i nordre del av Hus 1 under sjakting, i over-

gangen mellom matjordlag og steril undergrunn. Stt:
0,7 cm. Diøm.: 0,9 cm. Hu!Idiflm.: 0,3 5 cm. Vckt: 0,34 g.

2) Perle av gul glassfluss. Funnet i husets vegg-grøft.
Mål: Stt.. 0,6 cm. Diam... 0,8 cm. Hulldiam... 0,3 cm.

Vekt:0'53g.

3) Perle av leire. Funnet i husets vegg-grøft. Må!.. Stt:

0,6 cm. Stm: 1,0 cm. Vekt: 0,44 g.

4) Hode, stilk og del av roen til en ri¢g!c av jern. Funnet
i husets vegg-grøft. Mål: Diameter hode: 1,6 cm. H:
2,1 cm. Vekt: 2,38 g.

Lejrk¢rskår

5) Tre skår av leirkar. Det ene har linjedekor, de to andre
er uornerte og forvitrede. Funnet i husets vegg-grøft.
Vekt:  3,9 g.

6) To skår av spannformet leirkar med dekor av to

parallelle linjer. Godset er magret med kleberstein.
Funnet i husets vegg-grøft. Vekt: 5,51 g.

7) Tre skår av to leirkar. To av skårene kommer fra
et spannformet kar, og er dekorert med parallelle
linjer med stempeldekor mellom. Det tredje skåret
har dekor av to innrissede linjer som møtes i en 45

graders vinkel. Funnet i husets vegg-grøft. Mål: Stl:
3,0 cm. Stt: 0,6 cm. Vekt: 10,38 g.

8) Fem skår av to leirkar. Tre skår fra et kar med
mørkegrått, nesten svart gods med glattet utside
og stt. 0,41 cm. Leiren er magret med knuste berg-
artskorn og glimmerstein. To skår kommer fra et
noe grovere kar. Ett randskår viser at karet trolig har
hatt vegger som var 0,5 cm tykke. Godset er magret
med knuste bergartskorn. Alle skårene er forholdsvis
slitte. Funnet i husets vegg-grøft. Må!; St!: 3,2 cm. Stf:

0,6 cm. Vekt: 8,26 g.
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9) Ett skår fra et uornert koke- eller forrådskar. Godset
er magret med knuste bergartskorn og glimmerstein.
Funnet i husets vegg-grøft. Må]; Stj: 0,7 cm. Stt:
0,9 cm. Vckt: 6,31 g.

10) Fire uornerte, spaltede og fragmenterte leirkarskår.
Godset er magret med knuste bergartskorn og glim-
merstein. Funnet i husets vegg-grøft. Måj.. St!: 3,5 cm.

Stt: 0,6 cm. Vekt: 5,54 g.

11)Ettskåravleirkarmagretmedsand,sværtfinknuste
bergartskorn og glimmerstein. Funnet i husets vegg-

grøft. Må!.. Stl: 3065,0 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 6,83 g.
12) Seks skår av tre leirkar. To skår, hvorav ett randskår,

fra et kar med glattet, svart gods. Ett av skårene ser ut
til å ha stempeldekor i form av to punkter med diame-
ter på knappe 2 mm. Det er imidlertid også mulig at
disse er spor etter naturlig slitasje. Karveggen har vært
3,5 mm tykk. Godset er magret med glimmerstein. To
skår kommer fra et kar hvor veggene har vært 4,5 cm
tykke. Godset har grå til rødbrun farge, og er magret
med knuste bergartskorn. De to siste skårene ser ut
til å komme fra et koke- eller forrådskar magret med
knuste bergartskorn og glimmerstein. Funnet i husets
vegg-grøft. Må!: Stl: 3,6 cm. Stt: 1,0 cm. Vekt: 18,89 g.

13) To skår av leirkar med glattet, svart gods. Godset er
magret med knuste bergartskorn og glimmerstein.
Funnet i husets vegg-grøft. Må!: St!: 2,9 cm. Stt:

0,4 cm. Vckt: 2,82 g.

14) Tre skår av leirkar. Fragmenterte og sekundært
varmepåvirkede keramikkskår. Funnet i husets
vegg-grøft. Må].. St!: 2,6 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 2,98 g.

15) Ett skår av leirkar magret med knuste bergartskorn
og glimmerstein. Funnet i husets vegg-grøft. Må!.. St!:
1,7 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 1,52 g.

16) Ett skår av koke-eller forrådskar magret med
knuste bergartskorn og glimmerstein. Funnet i husets
vegg-grøft. Må!: Stl: 3,6 cm. Stt: 0,7 cm. Vekt: 6,11 g.

17) Ett skår av koke- eller forrådskar magret med
knuste bergartskorn og glimmerstein. Funnet i husets
vegg-grøft. Må!.. Stl: 2,8 cm. Stt: 0,8 cm. Vckt: 3,95 g.

18) Tre skår av koke-eller forrådskar magret med
knuste bergartskorn og mulige fragmenter av brente
bein. Funnet i husets vegg-grøft. Mål: St!: 2,9 cm. Stt:
0,8 cm. Vekt: 9,54 g.

19) Trettisju skår av to eller flere leirkar. To skår
stammer fra et bordkar med svart, glattet gods. Ett av
skårene, som har strek- og punktdekor, viser at karet
har hatt en utsvinget buk. Karveggen har vært 0,42 cm
tykk. De øvrige trettifem skårene kommer fra minst
ett, men trolig flere koke- eller forrådskar. Godset er

grovt og skårene slitte og fragmenterte. Flere bærer
også preg av å være sekundært brent. Godset er
magret med knuste bergartskorn. Funnet i husets
vegg-grøft. Må!.. Stj: 4,6 cm. S#: 0,9 cm. Vckt: 114,3 g.
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20) Ett skår fra buken`halsen til et leirkar med glattet,
nesten svart gods. Funnet i husets vegg-grøft. Mål.. T:
0,4 cm. St!: 1,8 cm. Vekt: 1,31 g.

21 ) Ett skår av koke-eller forrådskar magret med
knuste bergartskorn og glimmerstein. Funnet i husets
vegg-grøft. Mål: Stl: 1,7 cm. Stt: 0,7 cm. Vekt: 2,04 g.

22) Ett skår av spannformet leirkar med to dekorborder
med to parallelle, innrissede linjer i hver. Avstanden
mellom bordene er 0,43 cm. Godset er magret med
kleberstein. Funnet i husets vegg-grøft. Mål; T: 3,2 cm.
St!: 2,9 cm. Vckt: 1,82 g.

23)Torandskårfratoforskjelligekar.Ettavskårene
kommerfraetbordkar.Detharenglattetoverflateog
dekoriformavtobordermedtoinnrissede,parallelle
linjerihver.Avstandenmellombordeneero,63cm,og
denØverstebordenliggerheltoppmotranden.Skåret
er0,42cmtykt.Detandreskåretkommerfraetgrovere
kar,muligensetkoke-ellerforrådskar.Godsetermagret
medknustebergartskornogglimmerstein.Funneti
husetsvegg-grøft.Mål:Stl:3,2cm.Stt:0,7cm.Vekt:8,4g.

24) Keramikkskår fra minst to, men trolig tre kar.
To skår, hvorav ett spaltet randskår, kommer fra et
bordkar med mørkgrå, nesten svart, glattet utside.
Ett av skårene har dekor i form av en innrisset linje.
Skåret viser også at karets vegg har vært 0,42 cm
tykk. Leiren er magret med knuste bergartskorn og

glimmerstein. Ett skår er trolig fra et spannformet kar
dekorert med innrissede linjer og stempeldekor og
magret med kleberstein. Funnet i husets vegg-grøft.
Mål.. Stl: 2,8 cm. Stt: 0,6 cm. Vckt: 5,8 g.

25) Fem skår av tre leirkar. To av skårene passer
sammen,ogkommerfraetbordkarmedlysere
rødbrun,forholdsvisglattutsidehvorkarveggen
harvært0,46cmtykk.Leirenermagretmedknuste
bergartskornogglimmerstein.Ettskårkommerfraet
koke-ellerforrådskarhvorkarveggenharvært0,85cm
tykk. Skåret har en liten matskorpe, og godset er
magretmedknustebergartskorn.Detosisteskårene
kan komme fra samme kar, men skårene er slitte, og
detervanskeligåbestemmedetteendelig.Skåretmed
matskorpeersendttillipidanalyse.Funnetihusets
vegg-grøft.Mål..Stl:4,6cm.Stt:0,9cm.Vekt:16,64g.

26) To skår fra to ulike leirkar. Ett skår fra et bordkar
med 0,43 cm tykke vegger og mørkegrå, nesten svart,

glattet utside. Leiren er magret med knuste berg-
artskorn og glimmerstein. Det andre skåret kommer
fra et koke-eller forrådskar med 1,2 cm tykk vegg
magretmedknustebergartskorn.Funnetihusets
vegg-grøft. Mål: Stl: 2,4 cm. Stt: 1,2 cm. Vekt: 4,24 g.

27) Fire skår som kan komme fra det samme spannfor-
mede karet. Dekor i form av horisontale og vertikale
innrissede linj er og stempeldekor. Godset er magret
med kleberstein. Funnet i husets vegg-grøft. Måj.. St!:
3,0 cm. Sft: 0,6 cm. Vckt: 11,18 g.

28)Attenskåravspannformetleirkar,hvorav
flestepartenersammenlimt.Slåttsammenmed
unr.34somutgår.Karetsøvredelharhattenretteller
sylindriskform.Karetsmunningharhattendiameter

påca.20cm.Randenerskråttavflatetpåtoppenog
fortykketpåutsiden.Karetharhattentett,lineærdekor
medkambåndogbåndmedsammenstiltestempler.
Kambåndeneogstempelavtrykkeneseruttilåvære
utførtmedetfemtannetredskap.Dekorbåndenehar
vært horisontale på karets Øvre del, og vertikale på den
nedre,ogkambåndenefungerernærmestsomkontur-
linjerforstempelbordene.Funnetihusetsvegg-grøft.
Må!.. T: 0,5 cm. Stl: 7,3 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 71,78 g.

29) Tre skår fra et bordkar hvor veggen har vært o,4 cm
tykk. Mørkgrått, nesten svart gods med glattet utside
og innside. Godset er magret med knuste berg-
artskorn og glimmerstein. Funnet i husets vegg-grøft.
Mål: T: 0,4 cm. St!: 2,6 cm. Vekt: 5,2 g.

30) Syv fragmenterte og spaltede skår fra et kar hvor
veggen har vært 0,54 cm tykk. Godset er magret med
knuste bergartskorn og glimmerstein. Funnet i husets
vegg-grøft. Må!; St!: 4,4 cm. Vckt: 21,88 g.

31)Femskåravetforråds-ellerkokekarmedl,2cmtykk
vegg.Toavskårenepassersammen.Godsetermagret
med knuste bergartskorn og glimmerstein. Funnet i
husetsvegg-grøft.Mål..St!:4,4cm.Vekt:57,82g.

32) To skår, hvorav ett randskår, fra et bordkar med

glatt utside. Godset er magret med svært finknuste
bergartskorn og glimmerstein. Funnet i husets
vegg-grøft. Må!: T: 0,5 cm. Stl: 3,2 cm. Vckt: 4,06 g.

33) Elleve slitte skår fra minst to, men trolig flere kar.
Fragmenterte og slitte skår. Godset er magret med
knuste bergartskorn og glimmerstein. Funnet i husets
vegg-grøft. Må!.. St]: 3,6 cm. Stt: 0,8 cm. Vekt: 19,09 g.

34) Utgår.
35) To skår fra et bordkar med mørkegrått, nesten

svartgods.Ettskårhardekoriformavtoinnrissede,

parallelle linjer. Funnet i husets vegg-grøft. Vekt: 4,92 g.
36) To skår av to koke-eller forrådskar. Det ene skåret

er sekundært varmepåvirket. Godset er magret med
knuste bergartskorn og glimmerstein. Funnet i husets
vegg-grøft. Mål: Stl: 4,2 cm. Stt: 1,0 cm. Vekt: 13,96 g.

37) To slitte skår fra et bordkar med mørkegrått, nesten
svart gods. Skårene passer sammen. Godset er magret
med knuste bergartskorn. Funnet i husets vegg-grøft.
Mål: Stl: 2,4 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 3,25 g.

38) To skår fra et koke- eller forrådskar. Skårene passer
sammen. Godset er magret med knuste bergartskorn
og glimmerstein. Funnet i husets vegg-grøft. Vekt: 6 g.

39) To skår fra et koke-eller forrådskar. Det ene skåret
kan komme fra bukovergang. Godset er magret med
knuste bergartskorn og glimmerstein. Funnet i husets
vegg-grøft. Må!.. Stl: 2,5 cm. Stt: 0,9 cm. Vekt: 6,19 g.
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40) Ett leirkarskår magret med knuste bergartskorn og

glimmerstein. Funnet i husets vegg-grøft. Må!; St!:
2,4 cm. Stt: 0,6 cm. Vekt: 2,42 g.

41 ) To leirkarskår fra et koke-eller forrådskar. Godset
er magret med knuste bergartskorn og glimmerstein.
Funnet i husets vegg-grøft. Må!.. St!: 4,8 cm. Stf:

1,0 cm. Vckt: 29,5 g.

Fragmenter av !cjrk!jrijfig

42-89) Flere fragmenter kraftig varmepåvirket og
sintret leirklining. Funnet i husets vegg-grøft. Vckt:
1321,36 g.

Brente bein

90-179) Brente bejfi. Funnet i husets i vegg-grøft og
stolpehullfortakbærendestolper.Vekt:355,89g.

Funn av flint

180-182) Tre/"gt77ent av flint. Ett fragment er tydelig
varmepåvirket. Funnet i husets vegg-grøft. Vckt:
10,18.

Prøver

183-192)KLtHprøver.

193-233)Makrofossilprøver.
234-237)Pollenprøver.
2 38-240) Mikromorfologiprøver.

C57451|1-115

Funn og prøver fra en grøft med ukjent funksjon, fem
fotgrøfter, seks kokegroper, dyrkningsspor, fi orten
stolpehull uten kontekst, en firestolperskonstruksj on

(Hus 2), en hulvei og to nedgravninger`groper med
ukjent funksjon på lokalitet 9. Funnene er sortert etter
kontekster.

Funn og prøver fra en grøft med ukjent funksjon:

1)NittitoskårfraethankekørsomR.361hvorgodset
har vært ca. 0,5 cm tykt. To skår fra bukovergangen

(som passer sammen) har markert bukovergang.
Karet ser imidlertid ut til å ha hatt en mindre
utsvinget rand enn typeeksemplaret. Blant skårene er
det syv randskår, to skår fra bukovergangen, ett skår
fra overgang bunn til side, to skår fra hanken og ett
skår fra karsiden med spor etter hankfeste. Hanken
har vært 2, 3 cm bred og 0,6 cm tykk. På ni skår er det
sporetterdekoriformavskråstiltestempelavtrykk
og horisontalt innrissede linjer. Skårene er forvitret,
men karet har hatt en glattet, svart overflate. Leiren
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i godset er magret med finknuste bergartskorn og

glimmerstein. Sammen med skårene fra hankekaret
ble det funnet skår fra ytterligere to eller tre kar, se
unr. 5 og 9. Vckt: 125 g.

2-4) Seksten sammenlimte skår fra en halvdel av et
spannformet leirkar med konveks form. Randen er
skrått avflatet på toppen og fortykket på utsiden.
Munningsdiameter er ca. 16 cm, bunndiameter er
11 cm og karet har vært 10,7 cm høyt. Det er dekorert
med fem innrissede, parallelle linjer i et horisontalt
dekorbånd som ligger 3,8 cm under munningen.
Rundt buken har karet også dekor av innstemplede
kryss med fem parallelle linjer i hver arm. Kryssene
er 5 cm høye og 4,6 cm brede, og ligger tett inntil
hverandre. Samme instrument synes å være brukt på
kryssene og på dekorborden som ligger under mun-
ningen. Leiren i godset er magret med kleberstein.
Vckt:  71,1 g.

5) To uornerte skår, sannsynligvis fra et bordk4r av
keramikk med glattet, svart gods. Leiren er magret
med finknuste bergartskorn og glimmerstein. Mulig
fra samme kar som randskåret med unr. 8. Vekt: 6 g.

6) To uornerte skår av to ulike leirkør. Ett av skårene
kommer fra et bordkar med glattet, svart gods med
0,43 cm tykk karvegg. Skåret er slitt. Det andre skåret
kommerfraetkarmedtykkerevegg,sannsynligvis
et kokekar. Leiren i begge skårene er magret med
finknuste bergartskorn og glimmerstein. Vckt: 4,8 g.

7)Åtteuornerteskåravminsttoleirkør.Toskårmagret
med kleberstein kommer trolig fra et spannformet
kar. Seks skår kommer fra et forråds- eller kokekar.
Skårene er slitte og fragmenterte. Leiren er magret
med knuste bergartskorn og glimmerstein. Vckt:
20,8 8

8) Et slitt, uornert randskår med matskorpe fra et
leirkør med glattet, svart gods. Leiren er magret med
finknuste bergartskorn og glimmerstein. Skåret
kommer muligens fra samme kar som skårene med
unr. 5. Vckt: 8 g.

9) Tre uornerte leirkørskår. To av skårene kommer fra et
kar hvor leiren i godset har vært magret med kleber-
stein, og det har trolig vært spannformet. Det siste
skåret er slitt og fragmentert, men kommer sannsyn-
ligvis fra et koke- eller forrådskar. Leiren i skåret er
magret med knuste bergartskorn. Vckt: 11,9 g.

10)Åtteuornerteleirkørskår,troligfraetkokekar.Ett
av skårene kommer fra overgang bunn`side, og på
skåreterdetresteravmatskorpe.Deterogsårester
av matskorpe på ytterligere tre skår. Leiren i godset er
magret med knuste bergartskorn. Vekt: 48,1 g.

11 ) S!jpestein av bergart. Stein med rektangulært
tverrsnitt og en tydelig slipeflate. Mål:
L: 7,0 cm. 8: 5,2 cm. T: 3,7 cm. Vekt: 200,22 g.
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12-14) Breftte beift. Fragmenter av tannemalje fra
dyretenner. Vekf: 9,03 g.

15-16) Utgår.
17-19) Pollenprøver.

Funn og prøver fra fotgrøfter:

20) Br€rite bejri. Vekf: 0,34 g.

21-22) Trekullprøver.
23-28) Utgår.
29-3 7) Pollenprøver.

Funn og prøver fra kokegroper:

38) Bnerit !cjre. Vckt:  1,3 g.

39-43) Trekullprøver.
44) Makrofossilprøve.

Prøver fra dyrkningslag:

45 ) Trekullprøve.
46) Makrofossilprøver.
47-49) Utgår.

Funn og prøver fra stolpehull:

50) Ett randskår, trolig fra et spannformet leirk4r, med
avrundet og utsvinget rand. Leiren er magret med
kleberstein. Vekt: 4,8 g.

51-5 5) Br€rtt !ejre. Flere fragmenter er kraftig varme-

påvirket og sintret. Enkelte har også bueformede
avtrykk som trolig kommer fra en kvist eller pinne.
Vekt: 318,65 g.

56-61) Brerite betri. Vckt: 3,65 g.

62) Tre/mgT7'icntcr av flint. Varmepåvirket. Vekt: 4,9 5 g.

6 3-66) Trekullprøver.
67-85) Utgår.
86-87) Makrofossilprøver.
88) Utgår.

Prøver fra Hus 2:

89-92) Makrofossilprøver.

Prøver fra hulvei:

9 3) Makrofossilprøver.
94) Utgår.

Funn og prøver fra nedgravninger med ukjent funksjon:

95-99) Brerit jetre. Vekt: 78,9 g.

100-106) Brente beiri. Vekt: 7,49g.

107-115)Trekullprøver.

C57452;1-4
Funn og prøver fra lokalitet 10:

1) Brente bejn. Vekt: 0,7 g.

2) Kullprøve.

3) Utgår.
4) Kullprøve.
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Brønner, graver og bosetningsspor
fra bronsealder til middelalder
på Hesby (1ok. 13)
Mørtjrt Gollwjtzcr, Kt/ltwrhjstorjsk mt4sewm, Unjvcrsjtetet t Oslo

MED  BIDRAG  (OSL-DATERINGER)  AV  MARKUS  FUCHS,  UNIVERSITÅT  BAYREUTH

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
I 2oog og 2oio foretok Ei8-prosjektet undersøkelser i
dyrket mark på Hesby nordre @nr. 39), Hesby mellem

@nr. 38) og Hesby nedre @nr. 4o) i Tønsberg kommune.
Utgravningen omfattet syv lokaliteter som ble registrert
av Vestfold fylkeskommune i  2oo5  (id ii695, ioo264,
ioo268, ioo27o, ioo27i, ioo273, ioo555 08 i00274 (Iver-

sen et al. 2oo7)). Lokalitetene lå tett ved hverandre og
oppfattes som et tilnærmet sammenhengende område
med kulturminner. I forbindelse med utgravningene ble
derfor lokalitetene på Hesbygårdene behandlet som en
helhet, og resultatene presenteres her samlet.

Utgravningene ble gjennomført i periodene 2. juni til
25. september 2oog og 3. mai til 26. august 2oio (Goll-
witzer 2oioc, 2oiia, b). Det ble avdekket 22 8oo m2 og
anvendt i82,5 ukeverk. Undersøkelsene ble foretatt gjen-
nom maskinell flateavdekking, stratigrafisk fi erning av
lag og ved graving av profiler. Det ble sammenlagt påvist
623 strukturer i form av boplasspor, graver, brønner
og lagdannelser. Aktiviteten på Hesby er datert til tids-
rommet fra bronsealder til middelalder.

Fire  jordfestegraver  fra  merovingertid-vikingtid
fremkom midt i undersøkelsesområdet. I tre av tilfellene
var den;de døde plassert på en benk eller plattform i en
rektangulær kisteformet nedgravning. Disse gravene var
omsluttet av en fotgrøft, og har trolig også vært markert
medenhaug.Detfierdegravanleggetvarenbåtgravuten
kjent ytre markering. På tross av at tre av gravene hadde
blitt plyndret, og dårlige bevaringsforhold, fremkom et
forholdsvisriktgravmateriale,deriblantvåpen,perlerog

kleberkar. I alle gravene lå det også levninger etter den`
de døde, og i minst to tilfeller var det gravlagt flere indi-
vider. I to eller tre graver var det også bevart levninger
etter hester.

Det ble også gravd ut syv brønner som har blitt datert
til romertid og perioden fra merovingertid til tidlig mid-
delalder. Det var gode bevaringsforhold for organisk
materiale i disse vannkildene, og minst to av brønnene
har hatt flettverksvegger. I to av brønnene fra vikingtid
fantes dessuten tregjenstander, en trebolle og et lagget
trekar.Itilleggharulikenaturvitenskapeligeprøverfrem-
brakt et rikt materiale som har gitt betydelig kunnskap
om den fortidige gårdsdriften på Hesby.

Itilleggfremkomenrekkebosetningssporpålokalite-
ten, deriblant et langhus som trolig var i bruk i romertid.
Detharogsåblittundersøktentjæreovn,fleresmåkoke-

gropfelt, ildsteder og diverse groper. Det ble lagt vekt på
å forstå de komplekse geologiske prosessene som hadde
funnetstediutgravningsområdet.Gjennomåanvendeet
vidt spekter av naturvitenskapelige metoder har det blitt
frembrakt en detaljert forståelse av samspillet mellom
mennesker og geologi i tidsrommet det har vært drevet

jordbruk på Hesby.
Samlet  gir  resultatene  fra  de  arkeologiske  under-

søkelsene  og  en  rekke  naturvitenskapelige  analyser
en mulighet til å tegne et forholdsvis detaljert bilde av
bosettingsutviklingen. Aktiviteten på stedet tar til i eldre
bronsealder, men den Øker i intensitet i overgangen mel-
lom bronsealder og jernalder. Fra om lag 5oo f.Kr. har
det blant annet fremkommet spor etter husdyrhold, noe
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somharbidratttilåskapeerosjon.Iførromerskjernalder
ble det anlagt ulike kokegropfelt, samtidig som det ble
intensivt dyrket. På denne tiden ble åkrene gjødslet med
husholdningsavfall.

I romertiden er det en ny fase med intensiv aktivitet.
Sør i undersøkelsesområdet ble  det blant  annet eta-
blert et treskipet hus og kokegroper. I andre deler av det
utgravde området ble det også anlagt kokegroper, og
nord i undersøkelsesområdet ble det gravd groper for
å ta ut leire. Det har også fremkommet spor etter beite-
bruk og en relativ intensiv dyrking i denne tidsperioden.
I tillegg ble det etablert brønner, trolig som drikkevanns-
kilder for dyr.

Det  er  få  spor  etter  aktivitet  i  folkevandringstid,
mens det i merovingertid ble det etablert en ny brønn
og minst 6n grav i området. I tillegg har intensiv dyrking
i første del av yngre jernalder resultert i kraftig erosjon.
I vikingtiden ble det anlagt ytterligere to brønner og
tre nye graver. Erosjonen i området avtok imidlertid på
denne tiden, noe som kan indikere at jordbruket har
blitt mindre intensivt. Gravene og brønnene fra tids-

perioden ble for Øvrig lagt i tilknytning til en tidligere
gårdsvei og grensen mellom de nåværende Hesby-bru-
kene. Det kan indikere at Hesby allerede i vikingtid var
delt i flere enheter. I siste del av vikingtid og`eller tid-
lig i middelalder ble gravminnene slettet, noe som kan
ha sammenheng med jordbruk i området. I det samme
tidsrommet  ble  det  også  anlagt  en  ny brønn,  som
sammen med to dateringer av erosjonslag represente-
rer de yngste førreformatoriske sporene som fremkom
ved utgravningen.

BELIGGENHET 0G TOPOGRAFI
Hesbygårdene ligger på nordsiden av Raet, vest for tett-
stedet Sem. Gårdene befinner seg på sørsiden av Merke-
damselva, i et landskap dominert av jordbruksflater og
omliggende skogsområder. Gårdstunene på de tre Hes-
bygårdene ligger nå på to forhøyninger, Øst og vest for
dagensEi8.TunetpåHesbynedre@nr.4o)eranlagtpådet
østrehøydedraget,menstunenepåHesbynordre@nr.39)
og Hesby mellem @nr. 38) 1igger på den vestlige høyden.

Selveundersøkelsesområdetlåomtrent4oometervest
for Sem og omfattet arealer på alle de tre Hesbygårdene.
Det berørte området var go-95 meterbredt, omtrent 6oo
meterlangt,ogløpparalleltmednåværendeEi8.Utgrav-
ningsfeltet var orientert nordnordøst-sørsørvest og ble
avgrenset av Merkedamselva i nord og av Andebuveien i
sør. Under registreringene ble det påvist åtte ulike lokali-
teter innenfor dette langstrakte området. Lokalitetene lå
nært knyttet til hverandre og i samme type terreng, og
detharderforblittansettsomhensiktsmessigåbehandle
disse som ett sammenhengende undersøkelsesområde

¢f. Lønaas 2oog:ig).
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Landskap
Landhevningen har hatt stor betydning for utformin-

gen av landskapet i deler av Vestfold, og det foreligger
flere kurver som fremstiller strandlinjens forandringer i
søndre Vestfold over tid. De mest relevante i denne sam-
menhengerdesomharblittutarbeidetiforbindelsemed
arkeologiskeundersøkelseriTønsbergbyogpåKaupang
i Larvik (Lindh iggi; Sørensen et al. 2oo7a).

Landhevningsutviklingen i Tønsberg by samsvarer i
stor grad med den som har funnet sted på Hesby of. Pers-
son 2oo8:i82). /an Lindh (iggi:2i7) antar at strandlinjen i

Tønsberg i overgangen mellom vikingtid og middelalder
lå omtrent 3,5 m over dagens nivå. En lignende utvikling
har blitt dokumentert i Kaupang-området, der det antas
at strandlinjen i år iooo lå omtrent 3,2 moh. Man kan
altsåantaatstrandnivåetpåHesbyideaktuelleperiodene
er sammenfallende eller noe høyere enn på Kaupang ¢.f.
fig. 54). Undersøkelsesområdet på Hesby lå mellom 2o
og i2 meter over dagens havnivå. Det betyr at de laveste
delene av lokaliteten lå i strandkanten omtrent iooo f.
Kr. De lavereliggende delene av området har derfor vært
våtmark og sump i de tidligste periodene med spor etter
menneskelig aktivitet. Leirgrunnen i dette lavereliggende
områdetharogsåbidratttilatstedetharværtfuktigfrem
til det ble anlagt dreneringer i moderne tid.

DennærliggendeMerkedamselvaharogsåbidratttilå
knytte Hesby til havet. Elven er langsomtflytende og har
et relativt lite fall. I historisk tid har bredden variert mel-
lom 5 og i5 meter, og den har blitt benyttet til tømmer-
fløting Uohnsen 2ooi). Trolig har elven også delvis vært
farbar med båt i forhistorisk tid og middelalder.

Topograf i og geologt
Topografien i undersøkelsesområdet varierer, og det kan
skillesmellomrelativtflateområderogområdermedhel-
1ende terreng. Undergrunnen i undersøkelsesområdet
besto i hovedsak av hav- og strandavsatte masser. I nord-
delenvargrunnendominertavsilt,mensdetvarsiltblan-
detleireisørdelen.Lengstsørvardetimidlertidetområde
med fin sand. I midtdelen av utgravningsfeltet, i området
medmesthellendeterreng,vardetetsand-ogsiltområde
og et område med en relativt tung leire (se fig. 54).

Kulturhistorisk ko nt ekst
Raet har vært et viktig bosetningsområde i forhistorien,
noe  som gjenspeiles  i  den  forholdsvis  store  mengde
kjente funn og fornminner i denne delen av Vestfold.
Området rundt Hesbygårdene er ikke noe unntak i så
henseende, og det er innlevert flere funn og registrert en
rekke førreformatoriske kulturminner.

Historiske kilder og stedsnavn
De eldste historiske  opplysningene om  Hesby finnes
i biskop  Eysteins «Rødebok» fra slutten av i3oo-tallet.
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Fi8ur 52:
Oversikt over Hesby-området.
J!!ustms/.ori.. Torw Wjkstrøm.
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Figur 5 3,
Undersøkelsesområdet på Hesby sett mot sør.
Foto: Tom Hcjbrccn.
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Figur 54.
Vannstanden til ulike tider i Hesby-området med utgangspunkt i utviklingen i Tønsberg by og på Kaupang O.f. Lindh 1991 ; Sørensen et
al. 2007a). Vannstanden 15 moh. tilsvarer tiden rundt 1650 f.Kr„ 12 moh. tilsvarer 1100 f.Kr., og 10 moh. tilsvarer 800 f.Kr. Det siste kartet viser
situasjonen i dag.
Jllustrøs/.on: Lflrs Thorgersen.
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Jordsmonn

c-
EiEE=         F

TEKSTURGRUPPER I PLOGSJIKT

200 Meter

Sand

Siltig sand

Silt

Lettleire

Mellomleire og stiv leire

Organisk

Høydekurver

Feltavgrensning

Fi8ur55:
Undergrunnsforho[dene på Hesby. Kilde: Norsk institutt for skog og landskap.
Jl !ustms/.on: Mørtin Go[Iwitzcr.
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I Rødeboken omtales Hesby to ganger som «1 hestby i
synsta gårdenom». Ifølge navnegransker Tom Schmidt

(pers. medd. 2oii) innebærer bruken av «i synsta» og ikke
«i sydra» sannsynligvis at Rødeboken henviser til flere

enn to bruk på Hesby. Fra begynnelsen av i6oo-tallet og
fremover omtales Hesbygårdene i flere sammenhenger

Of.Johnsenig45a).Deteldstekartetoverområdetmeden
detaljeringsgrad som kan brukes i denne sammenheng,
er for Øvrig fra i825.

Stedsnavnforskningenkangiytterligereopplysninger
om Hesbys tidlige historie. Gårdsnavnet Hesby kommer
fradennorrøneformenHestbj;r(Ryghig67:2i3).Dettilhø-
rerengruppemedstedsnavnderbj;r,somstårforgård,er
kombinert med et dyrenavn, i dette tilfellet med hesfr for
hest. Slike kombinasjoner av dyrenavn i første ledd og by
forekommer i hele Norden, og henviser antakelig til bei-
temark for dyret som er omtalt i navnet. Ofte har gamle
ogviktigebosetningernavnleddetbj;r(Hellbergig67:293).

Funn
Fra tidligere foreligger det flere funn fra Hesbygårdene

(tabelli2).Funnenec7243-C7245ergjortienhaug,ogdet
ble iakttatt kull da disse kom frem. Disse opplysningene

gjør det sannsynlig at gjenstandene er deler av utstyret i
6n eller flere graver. Sverdet C29333 og ranglen C66i2 er
videre gjenstander som opptrer i graver fra yngre jern-
alder. Det er altså godt mulig at også disse gjenstandene
opprinnelig er gravfunn. Det er imidlertid knappe opp-
lysninger knyttet til disse C-numrene, og det er derfor
vanskelig å dra vidtrekkende slutninger på bakgrunn
av sverd- og ranglefunnet. Både haugfunnet, sverdet og
ranglen skriver seg mest sannsynlig fra yngre jernalder.
I tillegg foreligger et hesteformet vektlodd i messing fra
middelalder fra stedet.

Kulturminner
PågårdeneHesbymellem@nr.38),Hesbynordre@nr.39)
og Hesby nedre @nr. 4o) er det ifølge kulturminnedata-
basen Askeladden kjent elleve faste, automatisk fredede
fornminner (tabell i3). Det dreier seg om en gravhaug, en
tuft og de åtte lokalitetene som omtales nærmere i dette
kapittelet. I en radius på omtrent en kilometer omkring
lokalitetene på Hesby er det registrert ytterligere ti loka-
1iteter med fornminner, blant annet en rekke gravhauger
og lokalitetene 7 og ii som har blitt undersøkt i forbin-
delse med dette Ei8-prosjektet (Grindkåsa, dette bind).
Sommeren 2oio foretok også Kulturhistorisk museum
en utgravning under et gammelt bolighus på Hesbys
nabogård, Tem nedre Oohansson 2oiia). Det fremkom
da et kulturlag fra middelalder, og kokegroper og andre
strukturer med datering til vikingtid og romertid  (id
i36928, jf. fig. 5i).

De kjente kulturminnene kan deles i to hovedkatego-
rier:kulturminnersomharfremkommetmedutbygging,

og kulturminner som er synlige på markoverflaten. Det
er kjent få kulturminner i dyrket mark utenfor bebygde `

planlagt utbygde områder. Et slikt spredningsmønster
gjenspeiler først og fremst den moderne aktivitet, og det
er vanskelig å dra kulturhistoriske slutninger om anven-
delsenavområdetiforhistorisktidogmiddelalder.Deter
imidlertid klart at gravhaugene gjerne ble plassert i høy-
ereliggende områder, og at en mer omfattende undersø-
kelse av dyrkete områder antakelig ville resultere i flere
kjente fornminner enn i dag.

Sammenfatning
Deteretbegrensethistoriskkildematerialesomkankaste
lys over utviklingen av gårdene på Hesby i middelalder
og tidligere perioder. Det er imidlertid tydelig at gården
allerede ved overgangen til i4oo-tallet har vært oppdelt i
tre bruksenheter, og det er sikkert at gårdenes røtter lig-

ger lenger bakover i tid. Når Hesbygårdene opprinnelig
ble etablert, er imidlertid usikkert. De få funnene som
foreligger, indikerer at det ble etablert graver i området
i yngre jernalder. Ellers er de vanligste faste kulturmin-
nene i området rundt Hesby gravminner og spor etter
boplasser.

Utgravningene på Hesby i 2oog og 2oio ble foretatt
nær de historiske gårdstunene. Dette bidrar til at lokali-
tetenharethøytpotensialforåfrembringekunnskapom
bebyggelseshistorien.Samtidigerundersøkelsesområdet
tilstrekkeligstorttilåfangesporetterenrekkeaktiviteter
knyttet til gården.

UNDERSØKELSEN
Utgravningene ble utført i løpet av to feltsesonger. I den
første sesongen, 2oog, ble de søndre flatene og en mindre
delavhellingenimidtdelengravdut.12oiobleutgravnin-

gen av hellingen sluttført, samtidig som det ble foretatt
en undersøkelse av den nordlige delen, et område som
tidligerevarregistrertsomlokaliteti2.Vedutgravningen
ble det raskt klart at deler av strukturene hadde en annen
karakter enn det som ble antatt ut fra registreringen. Det
ble også klart at det hadde foregått en omfattende ero-
sjon i hellingen i midtområdet. Disse prosessene hadde
forårsaket en kompleks situasjon, og bidro til at struktu-
rer fremkom i flere nivåer. For en detaljert beskrivelse av
utgravningenes forløp og fremdrift henvises til artiklene
i prosjektets årsrapporter (Gollwitzer 2oiob, 2oiia, b).

Metode
Metodene som ble brukt under utgravningene i Hesby,
tilsvarer stort sett de som ble anvendt ved andre under-
søkelser med flateavdekking i prosjektet Gulli-Langå-
ker. Disse er beskrevet i Tone Wikstrøms artikkel i denne

publikasjonen.PåHesbybledetogsåbruktenkelteandre
feltmetoder som gjøres rede for her.

11``
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Figur 56,
Hesteformet vektlodd C30188.
Foto: Per Gunnar Maurtvedt.

Taben 12: Funn fra Hesbygårdene omtalt i KHM, Oldsaksamlingens gjenstandsbase.

C -Nummer           Fumptass

C6612                          Hesby

C7243-7245            Hesby

Gjenstand                            Totkring                                            Datering

Rangle                                        LØsfunn                                                   Yngre j ernalder

Skjerding, barre, bryne         Gravfunn?, fra gravhaug                     Yngre jernalder

C29333                       Hesby mellem, «Kjerringhovbakken»          Enegget sverd                           Løsfunn, funnet under pløyning      Yngre jernalder

C30188                        Hesby «Fredly»                                                       Vektlodd, hesteformet           Løsfunn                                                      Middelalder

Tabell 13: Kjente kulturminner på Hesbygårdene.

Hesømezzemg".38

Ashe\adden-id                          Lok. nr.           For"rirme

7 6 846                                               *                         Hustuft

100264                                               12                       Bosetning aktivitetsområde

100271                                              16                       Bosetning aktivitetsområde

Hesby nordre gnr. 39

Ashetadden-ld                           Lok. nr.           Fornminne

1002 64                                             12                      Bosetning aktivitetsområde

100268                                              13                       Dyrkningsspor

100270                                           14                      Bosetning aktivitetsområde, graver, dyrkningsspor

100271                                               16                       Bosetning aktivitetsområde

Kommefit4r

Uavklart vernestatus, ikke undersøkt

Ligger på gnr. 38 og 39, undersøkt 2010

Ligger på gnr. 38 og 39, undersøkt 2009

Kommcritør

Ligger på gnr. 38 og 39, undersøkt 2010

Undersøkt 2010

Undersøkt 2009 og 2010

Ligger på gnr. 38 og 39, undersøkt 2009

Hesb/nedreg".40

Askezdden-id                            l,ok. »r.            Forr[mjfifie

100273                                              17                       Grav, kulturlag

100274                                              19                       Gravminne

100555                                             18                      Bosetning aktivitetsområde

11695                                                  18                        Bosetning aktivitetsområde

21786                                                 15                       Gravhaug

Kommemt4r

Undersøkt 2009

Undersøkt 2009

Undersøkt 2009

Undersøkt 2009

Regulert til bevaring
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Som første trinn av undersøkelsene på Hesby ble det
foretatt en åkervandring. Metoden ble benyttet for å få
et innblikk i funnpotensialet på stedet, og for å supplere
informasjonen fra registreringene. Ved søket fremkom

gjenstander som kan settes i forbindelse med aktiviteter
på gården i nyere tid, deriblant etterreformatorisk kera-
mikkogenkeltebrynefragmenter.Detblefunnetsværtfå

gjenstandermedensikkerforhistoriskdatering,mendet
bleobservertendelskjørbrentsteinogbrentebein.Dette
varmepåvirkede materialet kan stamme fra overpløyde
strukturer.

Det ble også gjennomført søk med metalldetektor i
forbindelse med utgravningene på Hesby. Søkene ga få
resultater. Det har trolig sammenheng med to faktorer.
For det første var metallgjenstandene kraftig korrodert,
og følgelig var den metalliske resten for liten til å kunne
registreresavmetalldetektoren.Fordetandrevarbareen
litendelavdeførreformatoriskefunnenemetallgjenstan-
der. Bare i gravene har det kommet for dagen en større
mengde metallfunn.

I deler av undersøkelsesområdet fantes som nevnt en
komplisert stratigrafi dannet av lag og strukturer. Situa-
sjonen var spesielt kompleks i foten av hellingen, øst i
feltet. Her lå det eroderte lag med en tykkelse på opptil
o,8 meter under matjorden. Lagene var til dels vanskelig
å skille fra hverandre, og de oppviste stedvis store likhe-
ter i farge og konsistens med den moderne matjorden.
Derfor ble dette området maskinelt avdekket i flere trinn.
Førstbledetfjernetmasserfremtilforekomstenavresent
materiale som tegl og glass opphørte, og til det fremkom
arkeologiske strukturer i plan. Deretter ble de påviste
strukturene undersøkt og dokumentert, før laget som
strukturene var gravet ned i, ble fjernet maskinelt. For
å skaffe en bedre oversikt over den videre lagfølgen ble
detanlagtprøveruterilagene,vanligvismedkvadratme-
terstørrelse. Fyllmassene i prøverutene ble delvis gravd
stratigrafisk, og en av profilveggene i hver prøverute ble
dokumentert.Inoenprøveruterfremkomdetogsåstruk-
turer som gjorde det nødvendig å utvide rutene. Ut fra
informasjonen i prøverutene ble nye lag fjernet, og det
ble foretatt nye strukturundersøkelser. Prosessen pågikk
til man nådde undergrunnen.

Vedundersøkelsenebledetbenyttetfototårntildoku-
mentasjon av komplekse og store strukturer, slik som

gravene. Flyfoto ble også anvendt aktivt i feltfasen, som
et grunnlag for å styre undersøkelsene i områdene med
kompleks stratigrafi. Stedvis var det blant annet vanske-
lig å skille variasj on i kolluviumsmaterialet og fyllskifter
knyttet til strukturer. En del av lagvariasjonene og struk-
turene fremsto imidlertid tydeligere på flyfotografiene
ennvedobservasjonpåbakkenivå.Georefererteflybilder
blederforbenyttettilåavgrensestorestrukturer,sliksom
fotgrøfter. De ble også anvendt for å forstå kolluviepro-
sessene og variasjonene i det eroderte materialet.

De fire gravene (i-4) ble undersøkt ved sjnglc coritcxt-
utgravning.  Gravene hadde delvis en kompleks opp-
bygning med gravgods på ulike nivåer. Konvensjonell
dokumentasjon av gravene gjennom foto og tegning
ble supplert med digitale dokumentasjonsteknikker for

grav i, 2 og 3 sitt vedkommende. Det ble tatt høydemål
av lag og funn, og disse målene har dannet grunnlaget
forfremstillingavtredimensjonalemodeller.Detbleogså
tattloddfotoavnoenavgjenstandeneigravenmedpunk-
terforgeoreferering.Dissebildeneharblittkobletmedde
digitaleinnmålingsdataforågietendabedreinntrykkav

gravgodsets plassering i ulike nivåer. Grav 2 og 3 var også
skåret av dreneringsgrøfter. De delene av grøftene som
skar gravene, ble tømt for masser, og veggene som ble
dannet,bleanvendtforåfremskaffetverrsnittavgravene.

Grav 4 fremsto som sterkt forstyrret, og den ble følge-
1ig prioritert noe lavere enn de andre gravene på feltet.
Også denne graven ble formgravd, fyllskifter ble doku-
mentert, og gjenstandsfunn og bein ble digitalt innmålt.

Et utvalg av lagene i undersøkelsesområdet ble også
datert ved optisk stimulert luminescens (OSL). Forde-
len med OSL-dateringer er at man under ideelle forhold
kan få en direkte aldersbestemmelse av lagdannelsene.
Den direkte dateringen innebærer at det ikke er knyttet
de samme kildekritiske forhold til disse analysene som
til Ci4-dateringer fra lagdannelser. Ulempen med OSL-
dateringer er at de har en mindre nøyaktighet enn radio-
karbondateringer.

Kildekritiske forhold
Som det fremkommer av figur 58, er det en mangelfull
avgrensning  av lokalitetene inn mot gårdstunene til
Hesby nordre og Hesby mellem i vest, og inn mot deler
av Eis mot Øst og sørøst. Registrerings-og utgravnings-
resultatene tilsier også at en rekke kulturminner har gått
tapt i forbindelse med moderne aktivitet på Hesbygår-
dene og ved anleggelsen av gamle Eis på ig8o-tallet.

I tråd med hva som er vanlig ved utgravninger i dyr-
ket mark, hadde også moderne pløying og drenering
skadet en del av kulturminnene. Det var også spor etter
andre inngrep i området, deriblant en større grøft som
var anlagt parallelt med en gårdsvei som tidligere gikk
Øst-vest, og som hadde forbundet de to høydedragene
hvor Hesbygårdene i dag er plassert. Grøften har antake-
ligværtendelaweikonstruksjonen,ogutfrafunnmate-
rialet i fyllmassene ble trolig grøftene gjenfylt i nyere tid.

Kulturminnene var i begrenset grad påvirket av bio-
turbasjon,  men  enkelte  strukturer har allikevel blitt
kraftig skadet. Graden av utvasking var varierende, men
kraftigst i områder med sandgrunn. I sandområdet var
det følgelig vanskelig å skille mellom menneskeskapte
aktivitetsspor og naturlige fargeskifter. Generelt kan det
ogsåsiesatbevaringsforholdeneformetallgjenstanderpå
Hesby var dårlige. Ubrente bein hadde også blitt kraftig

iEH
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Figur 5 7:
Georefererte flybilder av området med graver på Hesby.
Foto: Tom Heibrecri.  Jllustrøs/.on: Martjri Gollwitzcr.

Figur 58:
Kart over avgrensningene av aktivitetene i
Hesby-området basert på spredningen av
strukturer og registreringsresultat.
lllLtstms/.on: Martin G ollwitzcr.
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påvirket av jordkjemiske prosesser, og var kun bevart i
gravene og brønnene. Beinene som fremkom i gravene,
var stedvis så dårlig bevart at det ikke var mulig å samle
dem inn enkeltvis. For å ivareta disse funnene ble de der-
for innhentet som gipspreparater.

BevaringsforholdeneideutgravdedeleneavHesbyvar
sterkt preget av erosjon. Denne masseforflytningen har i
stor grad blitt utløst av dyrkning, husdyrhold og boset-
ningsaktiviteter fra bronsealder og frem til moderne
tid. Utgravningene og de naturvitenskapelige analysene
har gitt flere detaljer om erosjonen i området, og viser at
masseforflytningen har vært sterkt varierende. Dette har
bidratt til forskjellige bevaringsforhold, noe som i stor

grad har påvirket resultatene av undersøkelsen. Både
bakgrunnen for masseforflytningen og konsekvensene
av den blir nærmere omtalt nedenfor.

Lag og strukturer
Ved undersøkelsen fremkom totalt 623 strukturer i form
av brønner, graver, bostningsspor, jordbruksspor og
andreformerformenneskeligaktivitet(tabelli4).Itillegg
bledetforetattendokumentasjonaverosjonsprosessene

på stedet.
Ved undersøkelsen har det blitt skilt ut i3 ulike struk-

turtyper. I praksis er det imidlertid ikke alltid like enkelt
å skille mellom disse ulike sporene etter menneskelig
aktivitet. Dette har delvis sin årsak i at det er vanskelig å
klassifisereenstruktursombareerdelvisbevart.Itillegg
er det et skjønnsmessig aspekt involvert i tolkningspro-
sessene. Eksempelvis er ikke alltid grensen mellom en
liten grop og et stolpehull entydig og klar. Forskjellige
arkeologer benytter seg også av ulike definisjoner for
ulike strukturkategorier, og de kan vektlegge forskjel-
lige kriterier for å vurdere hvorvidt en struktur tilhører

Tabell 14: Fordeling av strukturer på strukturtyper.

St"kturype

Brønn

Grav

Grøft

Grop`nedgravning

Ovn

Ildsted

Kokegrop

Kullflekk

Stolpehull

La8

Rydningsrøys

Steinsamling

Udefinert

Sum

A„t4Il

en kategori. I forbindelse med den følgende omtalen av
deulikestrukturtypeneangisdetderforhvilkepremisser
som har blitt lagt til grunn for tolkningene.

EROS/ONSPROSESSER OG KOLLUVIER
Begrepet «kolluvium» benyttes i geologien som en beteg-
nelse på jordmasser som har beveget seg fra en høy-
ereliggende del av en helling, og som har blitt avsatt i en
lavereliggende del. Denne massebevegelsen har skjedd
som en følge av erosjon. Vann fungerer vanligvis som
transportmedium for det eroderte materialet, men trans -

port ved tyngdekraft eller vind er også mulig (Fuchs og
Lang 2oog:i7). Slike erosjonsprosesser kan oppdeles i tre
faser: års¢k, virkrtjttg og rcst4!føt. Hovedårsaken til omfat-

tende kolluviedannelse på Hesby er etter alt å dømme at
vegetasjonsdekket har blitt skadet eller Ødelagt i de øvre
deleneavskråningene,troligiforbindelsemeddyrkning,
beite eller ferdsel (Ducke 2oo7:ii6-ii7; Leopold og V6l-
kel 2oo7:i34). Virkningen har vært at materiale har blitt
transportert nedover hellingen, gjerne i forbindelse med
vårsmelting og kraftig regn. Resultatet på Hesby har blitt
at materialet har blitt avsatt ned mot bunnen av hellin-

gene Of. Zepp 2oo8:i3o-i33). I enkelte tilfeller kan også
denne erosjonen ha skjedd trinnvis, ved at masser først
har blitt avsatt i et flatere parti i hellingen. Ved ytterligere
erosjon har massene blitt transportert videre og har blitt
avsatt i sin endelige posisjon. Denne trinnvise prosessen
harovertidskaptkompleksestratigrafiskesituasjonerof.
Lang og H6nscheidt iggg:io2-io4).

Det ble anlagt jordprofiler i de ulike erosjonssonene
i feltet for å skaffe et overblikk over kolluviene. I enkelte
områder var det også mulig å identifisere strukturer som
kunneforbindesmederosjonsprosessene.Detdreierseg
først og fremst om renner og grøfter, men det ble også
dokumentert vifter med avsatte erosjonslag i nedkant
av hellingene. Undersøkelsen av disse erosjonsrelaterte
strukturenegaetmerhelhetligbildeavdeulikeprosesser
som medførte danning av erosjonslagene.

Erosjon og erosjonssoner
Detergrunnlagforådeleutgravningsområdetifemulike
erosjonssoner, med ulike stratigrafiske og topografiske
forhold.

Sorw J lå lengst i nord i undersøkelsesområdet, ved
kanten av Merkedamselva. Området falt svakt (o,4 %) i
nordlig retning og lå omtrent i3 meter over havet. I denne
nordligste delen besto undergrunnen i hovedsak av rela-
tivtfinsilt,mendengikkgradvisovertil1ettleiremotsør.
Erosjonen var her i hovedsak utløst ved at vann hadde
rent ned fra toppen hvor det moderne gårdstunet ligger,
og gjennom pløying. I tillegg har materiale som har blitt
transporterttildennesonen,senereblittvideretranspor-
tert til elven. At masser har blitt vasket vekk fra området,
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Figur 59:
Skjematisk fremstilling av prosessen med dannelse av flere kolluvier.
Gmjikk omrbejdet cttcr Duckc (2007, 4bb. 2).
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Figur 60:
Kart over undersøkelsesområdet på Hesby med de fem erosjonssonene. Pilene viser erosjonens hovedretninger.
lnustrasjon: Martin Goiiwitzer.
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Figur61:
Oversiktskart over geoprofilene og prøverutene på Hesby. Erosjonssonene er markert med romertall.
J! !uscrflsjon.. Mørti n Go!lwiizer.
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underbygges av at det ikke fremkom sjikt med omdan-
ning av undergrunn eller utvasking under pløyelaget i
sonel.Dettetilsieratmatjordsjiktetharblitttynnereover
tid. Ved hver ny pløying har derfor pløyelaget ikke bare
blitt vendt, det har også blitt tatt opp nytt materiale fra
undergrunnen.Deterderforgrunnlagforåantaatsone1,

på tross av beliggenhet ved foten av hellingen, har vært
dominert av en reduksjon av materiale i det tidsrommet
detharpågåttjordbrukpåstedet.

Softe JJ utgjorde de høyestliggende delene, rett i ned-
kant av tunet på Hesby mellem. Sonen hadde et relativt
kraftig fall (7 %) fra vest mot øst. Undergrunnen besto
vedutgravningenavsandellersilt,medetinnslagavleire.
På grunn av beliggenheten i hellingens Øvre halvdel kan
man gå ut fra at det totalt sett har forsvunnet løsmasser
over tid. I tillegg er hellingen relativt bratt i dette områ-
det, noe som taler for at transporten av materiale kan ha
skjedd relativt raskt under de rette forutsetningene. Det
kan ellers skilles mellom ulike former for erosjon i denne
sonen -erosjonstyper som har påvirket strukturene på
ulik måte. En erosjonsform har virket i flaten, gjennom
kontinuerligtransportavsmåmengderavjordgjennom
regn.  Denne erosjonsformen er forholdsvis langsom,
men medfører at hele flaten som er berørt, blir tynnere
over tid. Slik gradvis erosjon kan naturligvis ha medført
skader på kulturminnene i området. Den andre formen
for erosjon har virket ved at det har blitt dannet riller,

grøfter eller erosjonsrenner som tidvis har skåret dypt
nediundergrunnen.Slikegrøftdannelserkantidvismed-
føre transport av store mengder jord, og strukturer som
blir berørt av slike grøfter, kan bli alvorlig skadet (fig. 62).

I erosjonssone 11 hadde massene i stor grad erodert
vekk. Under matjordlaget fremkom det imidlertid et lag

(ii3o856) som var mørkere enn undergrunnen, og som
inneholdt trekull, skjørbrente stein og brent leire. I dette
laget lå det kokegroper og andre nedgravninger. Enkelte
av disse  strukturene kunne ikke ses  på overflaten  av
laget, men ble først synlige når deler av laget ble fiernet.
På grunn av topografien antas at dette laget ikke uteluk-
kende ble dannet gjennom erosjon.

Sone JJJ lå midt i undersøkelsesområdet, og befant seg
i bunnen av hellingen mellom høydene der de moderne

gårdstunene på Hesby nå ligger. Hellingen i denne sonen
var7%.Detforholdsvisbrattefalletharresultertiatakku-
mulasjonen har fått et forholdsvis stort omfang. I dette
området har erosjon først og fremst bidratt til at det ble
avsattmaterialesomopprinneligharliggetidehøyerelig-

gende områdene.
Sofic JV befant seg sør for sone 11 og 111, og undergrun-

nen var dannet av leire med noe silt. Terrenget hadde en
hellingsgradpåomtrent6°/o,noesomtilsiermindreomfat-
tende masseforflytning enn i sone 11 og 111. Fordi sonen lå
ved foten av høydedraget, kan man anta at det har blitt
tilført mer materiale enn det som har forsvunnet. Struk-

turene som ble anlagt før erosjonshendelsene, har derfor
blitt tildekket, og på den måten har de blitt beskyttet.

Sorm V lå lengst sør i undersøkelsesområdet. Sonen
danner en relativt jevn flate med svak helling (4 %) fra
nordvest til sørøst. Sonen lå ved foten høydedraget, og
dettegjørdetsannsynligatdetharforekommetakkumu-
1asjon av materiale. På den andre siden var undergrun-
nen dannet av en letterodert sand, slik at forutsetningene
for transport av materiale i retning Merkedamselva også
har vært til stede. Antakelig har de to prosessene i sonen
dannet en form for likevekt, men man kan anta at ero-
sjon av materiale har vært større i tidsrom hvor sone V
har blitt dyrket intensivt. Derfor er det også sannsynlig
at strukturene i sonen har blitt skadet etter innføring
av et moderne jordbruk. Sonens erosjonspotensial lig-
ner det i sone 1, men fordi avstanden til elven var større,
har borttransporteringen av materiale vært noe mindre
omfattende. Etableringen av Eis på ig8o-tallet må også
hapåvirketerosjonen,ogetterdettetidspunktetharmas-
seforflytningen vekk fra stedet vært begrenset.

Kolluviene i undersøkelsesområdet
DeeldsteerosjonshendelsenepåHesbybledokumentert
i erosjonssonene ll og lll (fig. 66 og 67). Det lå her lag som

senest kan ha blitt avsatt i sen bronsealder ` tidlig førro-
mersk jernalder. Bunnlagene ble avsatt i vann i forbin-
delsemederosjonmedlavintensitet,ogantakelighardet
vært en grunn sj Ø eller dam i området da lagene ble dan-
net. Disse kolluviene inneholdt indikatorer for avsviing
og beite, og lagene ble trolig tråkket på når dyr kom ned
til sjøen eller dammen for å drikke. De første kolluviene
har trolig også blitt avsatt i et tidsrom da den menneske-
1ige aktiviteten ikke var spesielt intensiv.

Det ble undersøkt en rekke kolluvier som ved hjelp av
OSL-dateringer og stratigrafiske observasjoner har blitt
aldersbestemt til tidsrommet fra bronsealder til eldre
romertid.Dateringenetalerforatdetinnenfordettetids-
rommet har vært perioder med intensiv og omfattende
aktivitet, som har blitt avløst av tidsrom med mindre
omfattende bruk av området. Analysene taler også for at
deleravaktivitetenharforegåttibegrensedeområder,og
atdenharforflyttetsegovertid.Enkelteavkolluvienehar
blittavsattiforbindelsemedkraftignedbØr,ogmassefor-
flytningenhardaværtomfattende,meddannelseavgrøf-
ter og vifter med erosjonslag. Masseforflytningen må ha
værtsåintensivatdetharpåvirketbrukenavområdet,og
denhartroligresultertienomleggingfradyrkningtilbei-
tebruk (Macphail 2oii:i3). Analyser av enkelte av lagene
viser videre at det har blitt gjødslet med boplassavfall, de
indikerer at det har foregått husdyrhold med beite, og de
viser mulige spor etter bruk av ild (fig. 65 og 66).

Det er også verdt å fremheve at det i to av tynnslipene
fremkom jernanriket trekull, og at det også foreligger
mulige stykker av brente metallfragmenter (Macphail
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Figur 62:
Øverst: Moderne erosjonsrenne på Hesby.
Foto.. Martin  Gollwi£z€r.

Nederst: Profil av lignende renne fylt med laget 1130856.
Foto.. /cspcr Clarito.
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Figur 63:
Georeferertflybildeavdennordligedelenaverosjonssone11påHesby.Illustrasjonenviserstruktureroghøydekurver.
Fbibi:IÅe: Tom Heibreen. mustrasjom Martin Goltwitzer.
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Lokalitet  13, Hesby

Erosjonssone  11-111

Geoprofil  1

Normal høyde

Tredobbel høyde

Åkerhakk

Geoprofil  1

Sym-bol Lag Jordart/Arkeologiskbeskrivelse Mikromorfologisktolkning Datering

rl 1 PIøyelag. Mørk, grå5varthumusholdigandmedmye røtteoqnoestein Moderne

I 2 Kolluvium.  Mørk, brungråhumusholdigsand/siltT`ed grus.Kompaktogfast.Noensmåbiteravtegloqtrekull Nyere tid

3 Kolluvium.  Mørk brungrå siltig Nyere tid

11

sand med noe humus. Mindre gr
'og stEin enn lag 2. Nocn
'teqlfraqmener

rT 4 Undergrunn: Blåd<tig,  grå leire.Kompaktogfast

Fi8ur 64:
Geoprofil 1 i erosjonssone 11 på Hesby. Figuren viser en vanlig fremstilling og en utgave der høyden er forstørret tre ganger, mens lengden har
blitt holdt uforandret Of. Sarnås 2008:40-41).
Illustrasjori..Tonewikstrøm.
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Lokalitet  13, Hesby
Erosjonssone  111

Geoprofil 6

lGeoprofil6F Lag Jordart/Arkeologisk beskrivelse i7l(1 Låmorfoiogisktoikning Datering
lbol . Macohall 2011 ) (Fuchs 201 t)

iH
1 Matjord. Gråbrun, humusholdlg5tltLgsandmedncx:leire.lnneholderfunnframodernetld. Moderne

I 23 Gråbrun humusholdig siltig sand Ettel.-
med noe leie. lnneholder glasert reformatorisk
ke/amikk

H Mørkgrå  hiimusholdig, Rask dannet kolluvium med 1  1  1 0- 1 380 AD,

grusholdlg sand indlkasjoner på gjødsllng og BT 802, BT 920
boplassavfallI 4 Kompakt, humusholdig, mørkgr6Ko lluvium s om har blitt rask dannet 680 `  840 AD,

sand gjennom dyrklng, lndikatorer på BT 92 '
qi ød5lina. Funn av trekull.

E 5 Lysgrått, 9rovkorn€t 5a nc!lag Rask dannet ko]luvium dannet av 5 1 0- 790 AD,
regnerodert, giødslet dyrkings/ord. BT 9 1  3

Fi8ur 66:
Geoprofil 6 i erosjonssone 111 på Hesby.
Mustrasjor...Tonewikstrøm.

Lokalitet  13, Hesby
Erosjonssone  11  og  111

Geoprofil  7

L]  Ste,m                             .   osL.prøve

E    Mikromorfologi                 ®    Jordkjemi og jordfysikk

Geoprofi '6
Sym- lag Jordart/Arkeologiskbesh`i-riEise Mikromorfologisktolkning Daten'ng
bol (lf. Maci)hall 2011 ) (ff. Fuchs 20i i )

E=
6 Gråbrun sandholdlg lelre Delvls vannavsatt kolluvium. Rlkt på 240 BC -330

trekull. færre indik@torer for AD, BT 803, BT

qiøds''`ncl. 922I 7 Lysgrått, grovkomet sandlag lkke undersøkt 510-70 BC, BT91¢

m 8 Nes`en svart humusholdig leire, Fortettet gjømete koll iivium, r!kt på 390-159 8C,
komoakt cliødel BT 9 ' 5I 910 iysgrå sjlt med noe jernutfel!ing lkke undersøkt

Kompakt gulbrun leire baiv'is Jån-havsatt fortettet koiiuviu

H lndikatorer på avsvilng og mullg
husdyrhold. Tråkkakt]vitet av dyr i
strandsonen.

__lJ 11 Undergrunn, gulbrun lelre lkke undersøk`

on.                  2m                  4 m                 6m                 si`i                  l oJ`i               12m               14m               16m               18n`               20m               22m               24m               26.t`               28m

Normal høyde

=±=L~-.-~_Åkerhakk

E  Moc,eme  E  ste,n

-TTTn=

Geoprofil 7

Sym- lag Jordart/Arkeologlsk beskrivelse Mikfomorfologisktolkning Datenng
bol (jf. Macohail 201 i ) (Fuchs 2011 )

LJ
a Matjotd, gråbrun humusholdig,siltigsandmednoeleire.lnneholdermodernefiinn l kt(e undersokt Modeme

I bC Brun/brungrå kompakthumus/sandholdlglelre mednoc/ernutfemng

1I Brungrå, kompakt humiishold igle`Lremed5mågrusogjemutfal!incier

E]
d Brun, humus` og sandholdig leire.lnneholderstein,brentleireogkul'.

B]
ef Gråbrun. humusholdig sor`dig Lagdelt kolluvium med irekull og

I 0 I 0-4 70 BC,

'elre indl katorer fff gjødsllng.Drkin1

I Mørkbrun kompakt, humusholdi
y        9S ag-Kolluviumav gjødslet åkerjord

5iltig leire med enkelte stein. lnneliolder dessuten brent avfdll fra 8T 917
lnneholder trekull oq brent lelre boDlassen

n g Kompakt, hiimusholdig let sandl Fortettet. Gjømete kol lwi'um, ri kt
'ei,e Då  aiødsel

30n`              3?m              34m              36i n              38m              40m              42m              44m             ^6m              48m              5om

Åkerhakk

Geop'Ofil7

Sym- Lag JordarvArkeok)gisktæskrivelse M`ikJomorfologisktolkning Daterin9
bol (if. Ma  cDhail 2011) (if. Fuchs 2011 )

m h Som lag g, men med s`ørreinnholdavqulleire

m
J Giå brun, humusholdlg sandig l(olluvlum dar`i`et gjennom dyrklng. ' 80 8{ -200

leirc med trekull og brent leire lndiketorer for g/ødsting og AO, 8  T 916
aktlvlteter med bruk av lld
(_h_!_r!9_¥?_r.kzLi9_r`r!{rj3.mLSL±!i!!i!_)

EE
k Mørkebrun humusholdig og llttsandblandeleire.lnneholdertrekulloqbreriileire.

I 1 Kompakt gråbrun liumusholdlg, Ko[luvium. Rikt på brent leire og

grusig sand annet avfall fr3 bopbss, og spor ette
aktiviteter hvor det har blit( benytt
idI Under Kompakt, gulbrun !eire Delvis vannavsatt fortettet kolluviu

lagg lndikasjoner på avsviing og muligvis

på husdyrhold. Tråkk@ktMtet av dy7
strandsonen

= Unde'-g,unn Kompakt, gulbrun leire lkke undersøk                                       |

Figur 67:
Geoprofil7ierosjonssonene11og111påHesby.Tverrsnitteterfremstiltmednormaleproporsjonerogienversjonderhøydenerforstørrettreganger.
JIlustr4sjon.. Tonc Wikstrøm.
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Figur 68:
Utsnitt av geoprofil 4 på Hesby.
Foto: Ingvild TTnglum.

Figur 69:
Kart over brønnene på Hesby.
JIIListmsjon; Marfin Gollwitzer.
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2oii, se fig.  67). Disse funnene har blitt gjort sammen
med annet boplassavfall fra lag datert til overgangen
mellom bronse-og jernalder (cal BC 93o-4io (268o±26o
BP,  BT 9ig)  og til eldre jernalder (cal BC  2oo-iso AD

(2ooo±igo BP, BT 9i6). Observasjonene indikerer tidlig

jernproduksjon`-bearbeiding på Hesby, og tynnslipsre-
sultatene faller inn i et mønster av lignende tynnslipdata

på ulike lokaliteter langs Ei8-tras6en (Mjærum i trykk, a
og b). Mikroskopstudiene kan muligens ha fanget opp en

produksjonsomharetterlattsegfåresteriformavovner,
esserellerstoreslaggmengder(seimidlertidRønne2oo8).

Enkelteavlagenefrabunnenavhellingenharogsåblitt
avsatt i vann, noe som viser at det har vært svært fuktig
i dette området. De fuktige forholdene behøver imidler-
tid ikke nødvendigvis å ha vært langvarige, men kan ha
forekommet i forbindelse med nedbørrike perioder eller
bare i deler av året. I den Øvre delen av hellingen ble det
omkring Kristi fødsel også dannet et stort lag (ii3o856),
antakelig gjennom dyrking og`eller tråkking Of. fig. 63).
Laget besto blant annet av materiale fra strukturer som
hadde blitt spredd ut og fordelt på en større flate.

Det foreligger ikke kolluvier med dateringer til perio-
denyngreromertid-merovingertid,ogtrolighardetvært
svært begrenset med erosjon i dette tidsrommet. Fravæ-
ret av omfattende erosjon sammenfaller med mangel på
bosetningsspor i om lag den samme perioden of. fig. i3o),
og samlet gir det et grunnlag for å anta at området ble
forholdsvis ekstensivt utnyttet i dette tidsrommet.

En ny fase med masseforflytning tok til i merovinger-
tid eller tidlig i vikingtid. I hovedsak ser det ut til at det er
masser fra gjødslete åkre som er blitt utsatt for erosjon,
i tidsrom hvor de har ligget ubevokste (Macphail 2oii).
Trekull som ble funnet i lagene, har blitt tolket som spor
etter avsviing. Lagene var også vannavsatt, noe som viser
atdetiallefalltidvisharståttvannvedfotenavhellingen.

Etter erosjonsfasen i merovingertid ` tidlig vikingtid
fulgte et tidsrom med  opphold i kolluviedannelsene,
mens det i tidlig middelalder igjen ble avsatt sand- og

grusholdige kolluvier i en større del av området. Avset-
ningenavdisselageneharforegåtthurtig,ogtroligbledet
da dyrket og gjødslet med avfall. Denne omfattende ero-
sjon har medført at store mengder med god matjord ble
forflyttettilfotenavhellingen.Troligharerosjonsproble-
mene vært så omfattende at det har påvirket jordbruket.

Den siste fasen med kolluviedannelser foregikk i den
avsluttendedelenavmiddelalderenogførstedelavnyere
tid.Deerodertelagenevargrus-oghumusholdige,oghar
blitt aldersbestemt gjennom funn av glasert keramikk.
Disse unge lagene var relativ tykke. Dette indikerer at
dannelsen antakelig har vært rask, og at den har skjedd

i perioder med mye nedbør. Masser ble på dette tids-

punktet blant annet avsatt i den øvre delen av hellingen.
Beliggenheten i den Øvre delen kan forklares med at høy-
deforskjellene har minket etter den lange historien med
erosjon. Flere årtusener med masseforflytning har med-
ført at transportenergien har avtatt, og materialet ble nå
transportert over kortere avstander. Mange av lagene ble
avsatt i vann (Macphail 2oii), noe som viser at det tidvis
eller mer permanent har stått vann i bunnen av hellin-

gen.Områdetvedfotenavhellingenharderforikkevært
egnetfordyrking.Tråkksporviseratområdetderimotble
anvendt som beitemark.

Gjennom undersøkelsene er det med dette påvist en
nesten uavbrutt bruk av området fra tidlig førromersk

jernalder til i dag. Det fremkom imidlertid en fase fra om
lag 3oo-tallet til midten av 5oo-tallet e.Kr. uten spor etter
erosjonen. Ved analyser av kolluviene er det dokumen-
tert dyrking og bruk av området som beitemark, men
også aktiviteter som kan knyttes til bruk av området
som boplass. Erosjonen og dannelsen av kolluviene har
skjedd syklisk. Det var spor etter flere adskilte faser med
omfattende erosjon, hvor matjord har blitt forflyttet fra
toppentilbunnenavhellingen.Dissefaseneseruttilåha
blitt etterfulgt av tidsrom med mindre intensiv erosjon,
ogfølgeligmedenmindreintensivbrukavområdet.Slike
faser med ekstensiv bruk og mulig beitebruk har trolig
vært en forutsetning for å drive åkerbruk i området.

BRØNNER
Det fremkom sju strukturer som har blitt tolket som
brønner ved utgravningene på Hesby.2 Med brønner for-
stås her forholdsvis store og dype nedgravninger med en
mer eller mindre regelmessig form, som antas å ha blitt
anlagt for å hente ut vann. Alle strukturene på Hesby har
også vært så dype at de nådde ned til grunnvannsnivået
i brukstiden.

Brøfm medJ]ettverk (brørm I -C57462)
Brønn i (ii3oii5) var den best bevarte på Hesby. Struktu-
ren lå sentralt i undersøkelsesområdet i den Øvre delen
av hellingen (erosjonssone 11). Dette innebærer at det er
sannsynlig at brønnsjaktens Øvre del ikke bare var Øde-
1agt av pløying, men også av erosjon. Brønnen hadde en
flettverkskonstruksjon og har blitt datert til vikingtid.

Brønn i hadde en noe uregelmessig oval form i plan,
med en lengde på 4 meter og en bredde på 3,4 meter. I

profil var den 2,25 meter dyp, og den hadde et nær tre-
kantet tverrsnitt. Stratigrafien var i hovedsak forholdsvis
enkel, med to fyllag. Det Øvre laget (lag i) besto av en mør-

2.    I 2011 fremkom ytterligere en brønn på Hesby i forbindelse med anleggsarbeid knyttet til E18-utbyggingen. Denne brønnen var laftet og bygget
av gjenbrukt bygningstømmer. Trevirket i brønnkassen er dendrokronologisk aldersbestemt til tidsrommet 1630-1632 e.Kr., og vannkilden
må ha blitt bygget etter dette tidsrommet (Sørensen 2012).
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kebrun, kompakt humus-, grus-og sandholdig silt. Det
nedre laget (1ag 2) besto av fuktig, mørkebrun leire- og
humusholdig silt. I bunnlaget fremkom en del organiske
funn, deriblant stykker av treplanker og dyrebein. Fun-
nene forstås som avfall knyttet til en nærliggende boset-
ning.Detbleogsåobservertetlagavfinsiltpåbunnenav
brønnen da fyllmassene ble fjernet. Dette laget var imid-
lertid ikke synlig i profilet. Siltlaget er antakelig dannet

gjennom avsetting av finmateriale fra veggene.
I den nedre delen av brønnen var det bevart flettverks-

vegger.  Rammeverket var dannet  av tilspissete  staur
laget av unge trær. Staurene sto vertikalt og var slått ned i
undergrunnen. Staurene hadde en diameter på 3 til 6 cm
ogvarbevartienlengdepåopptili,3meter.Mellomstau-
rene var det flettet kvister med en mindre diameter. Kvis-
tene var ikke barket, men de var i enkelte tilfeller grovt
tilspisset. Det kunne ikke observeres tydelige vedlike-
holdstiltak slik som utbytting av deler, men flettverket
var delvis så uregelmessig at man kan anta at noe av det
harblittskiftetut.Overetvisstnivåibrønnsjaktenvarde
vertikale staurene av flettverket ikke bevart.

FUNN  OG  PRØVER  FRA  BRØNN  I

Et utvalg av treverk knyttet til selve brønnkonstruksjo-
nen (C57462`i3-2o) har blitt magasinert. I tillegg ble det
funnet et lagget kar, en kvernstein, deler av en planke
og enkelte stykker av bearbeidede stokker, deriblant
et håndtak`skaft fra en ukjent tregjenstand (C57462;3).
Håndtaket ble bestemt av Helge lrgens Høeg til hegg;
kirsebær (Prwrms sp.).  Det fremkom også fire ubrente
og to brente dyrebein (C57462;8-io). Minst ett av disse
beinene er storfe (Bos tøurL.s), mens et annet beinfunn er
bestemt til å være deler av en skalle med horn av geit

(Cøptt, hjrc"S,.
I fyllmassene til brønnen lå en over- eller underligger

tilendreiekvern(C57462;i).Steinenertildannetavkarak-
teristiskgranatglimmerskifer,ogeretteraltådømmetil-
virketiHyllestadisognogFjordane(Grennepers.medd.,

jf. Baug 2oo7). Steinen var fragmentert, men den kan ha
vært hel da den ble kastet ned i brønnen.

I fyllmassene  (lag  2)  fremkom et skadet, 1agget kar

(C57462`2). Funnkonteksten tilsier at trekaret ikke kan
settes direkte i sammenheng med bruk av brønnen, men
at det trolig har havnet i vannkilden sammen med annet
søppel i forbindelse med igjenfyllingen. Karet har vært
konstruert av tre deler: staver av osp (Popujws sp.), tregjor-
deravfuru(Pjrmssjlvestrjs)somharholdtstavenepåplass,
samtensirkulærbunnaveik(Quercussp.).Deulikedelene
er vedartsbestemt av Helge lrgens Høeg.

Det var bevart 6n relativt bred veggstav, men det er
usikkert hvor mange staver karet opprinnelig har vært
laget av. I stavens nedre del er det skåret inn en lagg, det
vil si en fure på tvers av staven som skulle holde på plass
bunnen.  Furens  tverrsnitt  er  omtrent  rektangulært.

Ovenfor den tydelige laggen finnes en annen mer uty-
delig fure som kan være spor etter en produksjonsfeil.
Karbunnen var kun delvis bevart, men det var tydelig at
den var tykkest på midten og tynnere ut mot kantene.
Tykkelsen ved kanten har ellers vært tilpasset slik at den

passer eksakt i laggen til den bevarte staven. For å holde
stavene på plass var det spent gjorder rundt veggen. To
av disse gjordene er bevart, men det kan ha vært flere.
Gjordene var tildannet med en form for låskonstruk-
sjon. Man hadde latt en liten del av stammen følge med
da kvisten ble skåret av, slik at den ene enden av gjorden
dannet et hode (fig. 76). Den andre delen av kvisten var
formet som en løkke som stammedelen var tredd inn i
for å spenne gjorden fast.

Laggetekarerblantannetkjentfravikingskipsgravene
Oseberg og Gokstad. Karene fra Oseberg har dels hatt

gjorder,delsringeravmetall.Vedtilvirkningenavkarene
i Osebergfunnet har tregjordene blitt festet med jernspi-
kre, og den samme metoden har til dels blitt benyttet på
Gokstad. For å fremstille karene fra Oseberg og Gokstad
bledetbenytteteik,furuellerbarlind(Griegig28:i5i-i58).

Gjorder med låser som minner om den på Hesby-
karet, er kjent fra Novgorod (Szab6 et al. ig85).

Et omfattende materiale med sammenlignbar date-
ring er gjort i Hedeby. Her ble det funnet 259 gjenstan-
der eller gjenstandsdeler som tilhører denne kategorien

(Westphal 2oo6:37-45). Også i funnmaterialet fra Hedeby
var det brukt ulike tresorter. Det vanligste treslaget for
fremstillingavbunnenvareik(Westphal2oo6:43,fig.34).
Staveneblederimotfordetmestefremstiltavgran(Abjes
sp.), eller i noe mindre omfang eik (QLtcrcus sp.) (W€stphal

2oo6:38, fig. 26). Gjordene ble for det meste fremstilt av

gran,barlind,askellerhassel.Furublederimotikkebrukt
(Westphal 2oo6:43, fig. 35).

Brønn i ble høyt prioritert med hensyn til uttak og
analyser av naturvitenskapelige prøver. Blant annet har
det blitt gjennomgått elleve prøver av ubearbeidet tre, i
hovedsak fra den indre konstruksjon (tabell i5). Analy-
sene viser at selje, vier eller pil (So!jx sp.) dominerer i selve
konstruksjonen, men at det også var representert andre
treslag i fyllmassene. I etterkant har også tre trestykker
tilhørende  flettverkskonstruksjonen  blitt  Ci4-datert

(tabell i6).  Aldersbestemmelsene  antas  å gi en  presis
tidfestelse av brønnens brukstid. Alle tre prøver er av
selje,vierellerpil(Sø!jxsp.),ogegenalderenpådetdaterte
materialet er 5-25 år. Dateringene sammenfaller godt og
tidfester bruksfasen innenfor tidsrommet Cal AD 783 og

97o. Brønnen ble altså med stor sannsynlighet bygget og
anvendt i vikingtid.

Fra brønn i har det blitt analysert tre jordprøver. Alle
treprøverbleundersøktmedtankepåplanterester,insek-
ter, pollen og jordkjemiske og -fysiske egenskaper. I den
øvre delen av fyllmassen ble det påvist store mengder av
humle`hamp,bådevedpollen-ogmakrofossilanalysene.
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Ei8-PROsjEKTET  GULLl~LANGÅKF.R,  BIND  i

Lokalitet 13,  Hesby
Brønn  1   (1130115)

Profil  1 a

Jr

.:+

----æ-`j---i-æi

Bæ     Mørk brun kompakt humus-og sandholdig silt med noetrekull.

|     Mørkbrun humus-og leirehc>ldig silt. lnneholcler noe kull og uforkullet vann. laget er mettet aw vann.

E]     Undergrunn. Lys grå-beige kompakt stein-og grusholdig silt / lys blågrå kompakt blåleire.

0     Stein                                           H     Mikromorfologi                           ®    lnsektsprøve

Cø     Tre                                                 ©      Pollen                                                ©    Jordkj.emi

®      Samleprøve; makro/pollen/insekt/jordkjemi og jord¢sikk

Figur 70:
Brønn 1 på Hesby i plan og profil.
Mustrasjor...Tone"kstrøm.
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Fi8ur71:
Flettverket til brønn 1 på Hesby sett fra utsiden.
Foto:/esperclarito.
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Figur 72:
Flettverket til brønn 1 på Hesby sett fra innsiden.
Foto: ]esper aarlto.
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Figur 73:
Stokk uten bark og med et boret hull fra brønn 1 på Hesby.
Foto: Mårtm T4gcn.

2130608

Figur 74:
Kvernstein (C57462`1) i granatglimmerskifer fra brønn 1 på Hesby.
Foto: |esper aarito.
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Figur 75:
Det laggete karet (C57462`2) iri sjtw i brønn 1 på Hesby. Nr.1 og 3 på bildet markerer veggstaver, nr. 4 markerer gjorder, og nr. 2 markerer karbunnen.
Foto: ]esper aarito, KIIM.

F`æx+Æ4    t3       tq      `+5,   Æ        {T
•     f.ip

E'8.E`l.E'B    !'8    jB    j!      iF     E3     3!135     3E
2130599`=r---.-----``
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Figur 76:
Gjord med låskonstruksjon tilhørende lagget kar (C57462`2) fra brønn 1 på Hesby.
Foto.. Mårtcn Teigen.
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Tabell 15: Oversikt over analyserte vedartsprøver fra brønn 1 på Hesby.

Prøverir.     Del4vtre

2130462     Stammeseksjon, kvartstokk uten bark

2130470      Grenfragment medbark

2130487      Stamme(grenfragment

2130492      Stammeseksjon, kvartstokk uten bark

2130493     Stamme`grenfragment med bark

2130494     Grenfragment medbark

2130495      Grenmedbark

2130496      Gren, delvis forkullet, medbark

2130505      Grenmedbark

2130599      Grenmedbark

2130689      Grenmedbark

Norsk                                     Latin                                 Femngstti

Eik                                                       Qucrcits sp.                                 ?

Vier, selje eller pil                        S4!ix sp.                                        ?

Vier, selje eller pil                       S4!ix sp.                                      ?

Furu                                                      Pjntts sjlvesftis                             ?

Vier, selje eller pil                      S4[ix sp.                                    Sommer

Vier, selje eller pil                       Sø!jx sp.                                       Sommer

Vier, selje eller pil                      Søljx sp.                                    Sommer

Einer                                                /urijpc"s communjs                ?

Bj ørk                                              Betwlø sp.                                  Sommer

Vier, selje eller pil                       Sø!jx sp.                                      Sommer

Vier, selje eller pil                       Sø!jx sp.                                      ?

Tabell 16: Vedartsanalyser og dateringer av trekull fra brønn 1 på Hesby.

F-"mmer                Laboratorie-".         Materiale                  Eger.a,lder

2130453                          TRa-1358                       Søljx sp. (selje)               S 25 år

2130493                          Tra-2469                         Sø!jx sp. (selje)                S  5 år

2130494                        Tra-2470                        Sojix sp. (selje)               s  5 år

AMerBP

1155±30

1145±30

1180±25

E11ers viser resultatene gjennomgående at menneskelig
aktivitetharsattsitttydeligepregpålandskapet.Detfore-
kommerbeiteindikatorerogholdepunkterfordyrkingav
hveteogbygg.Analysenviserogsåatdetharliggetenvåt-
mark i nærområdet. Insektrestene som er representert,
og fosfatverdiene taler også for at det har havnet gjødsel
og åtsler i brønnen. Dette skyldes antakelig at brønnen
ble fylt med avfall (Vanhanen 2oii:7-8). Ved studiet av et
tynnslipfrafyllmassenebledetogsåpåvistmyesøppelog

gjødsel,ogdessutenfantesdetsporetterbrentogubrent
tre (Macphail 2oii:2i).

Den arkeologiske undersøkelsen og de naturviten-
skapelige prøvene viser samlet at brønn i hadde en godt
bevart, men teknisk sett enkel flettverkskonstruksjon.
Vannkvaliteten ser ut til å ha vært god, og antakelig har
brønnenblittbenyttetsomvannkildeformenneskenepå

gården. Etter at brønnen ble tatt ut av bruk, ble den fylt
medjordsomvarblandetmedsøppelfragården.

)ORDSIG  OG  BRØNN  I

Vedsidenavågikunnskapomaktivitetenijern-ogmid-
delaldergabrønneneogsåinformasjonomdegeologiske
forholdene. Flere av brønnsjaktene gikk skrått inn i hel-
lingen. Tydeligst var dette på den dypeste av brønnene,
spesieltiforbindelsemeddenheromtalte2,25meterdype
brønn i. Midtpunktet i toppen var forskjøvet o,4-o,5
meter i forhold til bunnen. Det anses som lite sannsynlig
at brønnen ble anlagt med en skrå brønnsjakt; forskyv-
ningen må derfor ha skjedd etter at konstruksjonen ble
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bygget. Årsaken til forskyvningen er antakelig jordsig.
Tele har bidratt til at den øvre delen av jordsmonnet har
ekspandert, og tyngdekraften har videre ført til at top-

pen av brønnene har forflyttet seg med fallretningen Of.
Kirkby ig67:349-352; Wood og Johnson ig78). Trolig har
disse prosessene ikke bare påvirket brønnene, men også
bidratttilåforflytteandrestrukturersomharliggetihel-
lende terreng på Hesby.

Brøm med rester etter flettverksvegger

(brømt 2 -C57460)
Brønn 2 (ii3ooi5) lå i erosjonssone ll, og toppen av struk-
turen må ha blitt Sernet gjennom dyrking og erosjon.
Brønnen hadde en flettverkskonstruksjon og har blitt
datert til merovingertid ` tidlig vikingtid.

Etter avdekking fremsto brønnen som en noe uregel-
messig oval nedgravning, med en lengde på omtrent 3
meter og en bredde på 2,75 meter. Det kunne i hovedsak
skillesmellomtofyllskifteriplan.Entypemasserlålangs
kantene,mensetannetsirkulærtfyllskiftelåisentrumav
strukturen og hadde en diameter på omkring 2 meter. I
tillegg lå det relativt mange stein og et fyllskifte som en
forlengelse av norddelen av strukturen. Denne ytre kon-
struksjonenkanværeresterettersteinsomharblittbragt
tilområdetforåmuliggjøreferdseligjørmensomkanha
dannet seg rundt brønnen. I overflaten ble brønn 2 ellers
skåret av en erosjonsrenne som lå i rett vinkel på høyde-
kurvene i området. I tillegg var brønnen delvis forstyrret
av en moderne drenering.



BRØNNER,   GRAVER  OG   BOL`E`.TNINGSSPOR   (LOK.13)

0,4m

Figur 77:
Prinsippskisse som viser forskyvningen av brønn 1 på Hesby.
J!lusmis/.ofi: Mørtin Gollwj&er og Khølj! O!s€n Holmcn.

Figur 78 (neste side):
Brønn 2 på Hesby i plan og profil.
Jl!wsmis/.on;TorwWikstrøm.
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LP1

LP2

1`   `+ ,-,- `   ,   ,`
/`'

<-,`   ,_`_:  :
`,     '\    ``     `

Eåo.T?,aske,,sgprå,?::,nk:,T,:,ues;,o,:,:ån.dgb::nådse,te,,:„e`',c,=

H
E  Lys brun/gulbrun humusholdig sand. \

Trebolle (5746/1 )

EYtet'å,rge:to,:,::gå:::kngfåås?:tnn,,,fthumusho,d,g,e,remdtreku,,,\?/'`,(,

E::nmn?rauk;k::åt%;f:J;¥as:::;°d9e,hsut::.S"digleimmednoekuHog

ESE::emntp:ei;:mo:ri:ngd!ryessgt:i:.run''e"humusholdigleiremednoekuw

[å,::irr:r,li:teL:Td::hk:',:ivga'neirterumk:gtTr3,;reøborgu::å,:t::nr.

H   Mørk brun -gråbrun leire med en del vannholdig løs organBk masse (tre/frø) og litt kull.

E   Kompakt, mørk brun/9råbrun leire med noe organisk vanntrukket masse (tre/frø/strå) og kull.

H   Kompakt, lys gråbrun leire med vanntrukket tre, lftt kull og en del stein.

HE   Kompakt, mørk brun humusholdig leire med mye organisk materiale, noe uforkullet tre og litt kull.

Æ   Kompakt organisk materiale, sannsynligvis vanntrukket strå.

EE   Forholdsvis kompakt, mørkbrun grovkomet sand med kull, grus og stein.

E]   Kompakt, gråbrun, litt humusholdig leire med litt kull, grus og noe stein.

E=  Jernutfemng.

LP3 F -
LP4 [  H  Biåiig,siitig ieire.

E=   Stoipehuii

E  Erosjonsreme
E   Avskrevet struktur

E]   Grenseskille lagpakker

H   Modeme dreneringsgrøftE
EÆ  Treverk

E=  stejn
'_-.'   Fjernet 5tein

©     Prøve,annet (makro,pollen,
ir`sekt og jord-kjemi/fysikk)

1
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I overkant av brønnen (på vestsiden) fantes en rekke
med fire stolpehull som kan være rester av en ytre kon-
struksjon (ii3ooso, ii3oogo, ii3oog2 og ii3oog4). Disse
stolpehullene var noe utydelige, og kom først til syne
etter at topplagene var fiernet. At  stolpehullene ikke
var synlige etter flateavdekkingen, kan ha sammenheng
med at toppen av brønnkonstruksjonen var forstyrret
av erosjonsprosesser.  Stolpene kan ha vært en del av
en konstruksjon som skulle forhindre forurensning av
brønnvannet i forbindelse med avrenning og erosjon.

Brønnen var bevart i en dybde på om lag i,6 meter,
sidekantene i nedgravningen var skrånende, og bunnen
var buet. I brønnen kunne det skilles mellom fire såkalte
lagpakker, det vil si grupper av lag som ble avsatt ved 6n
hendelse eller handling. Den Øverste lagpakken var dan-
net av to sjikt. Det er mulig at de to lagene ble fylt i et
søkk i bakken som ble dannet ved at eldre fyllmasser i
brønnen satte seg. Lagene i lagpakke i besto av gråbrun,
humusholdig siltig sand med noe trekull og brent leire.
Under lagpakke i lå en pakke av lag som besto av ulike
lag som ble kastet i brønnen da den gikk ut av bruk (lag-

pakke  2). Noen lag i pakke  2  inneholdt høye andeler
organisk materiale, og man kan anta at det dreier seg om
søppel fra gården. Under utgravningen ble det i noen av
disse lagene observert samlinger med strå som antake-
lig stammer fra et fjøs eller en stall. Under lagpakke 2 lå
et bånd med leire (lagpakke 3) som var rikt på organisk
materiale. Leiren kan ha blitt vasket ned i brønnen ved
et kraftig regnskyll, og den kan ha blandet seg med leire
som ble utvasket fra brønnveggene. Nederst i brønnen
fantes en lagpakke (4) bestående av gråblå, siltig leire.
Denne lagpakken inneholdt ingen funn, og man kan gå
utfraatdetdreiersegombunnlagetsombledannetgjen-
nom utvasking av materiale fra veggene mens vannkil-
den var i bruk.

I bunnen ble det oppdaget en samling av kvister og
mindre trestykker som sannsynligvis var rester etter en
indre konstruksjon. Det fremkom også stående staur
og relativt mange kvister i fyllmassene. Mest trolig har
derfor brønn 2 hatt en flettverkskonstruksjon som lignet
den som ble funnet i brønn i. Ved utgravning av brøn-
ner på kontinentet er det imidlertid iblant observert lag
av kvister, stein eller til og med keramikk ned mot bun-
nen av brønnene. Disse elementene skulle forhindre at
siltig materiale på bunnen ble virvlet opp når brønnen
var i bruk (Biermann 2oo3:i62). Det kan ikke utelukkes
at treverket som ble funnet i brønn 2, var rester etter et
slikt filter, selv om flettverksvegg-tolkningen holdes for
mest sannsynlig.

FUNN  OG  PRøVER  FRA  BRØNN  2

Det fremkom en hel trebolle (C5746o`i) liggende opp ned
i toppen av bunnlaget i brønnen. Det er rimelig å anta at
bollenfaltibrønnenvedetforsøkpååhentevann.Bollen

har en relativt enkel form med halvrund profil og avrun-
det bunn. Det har ikke blitt observert bearbeidingsspor
som tilsier at bollen er dreiet. Følgelig er den trolig skåret
ut. Bollen er tilvirket av trevirke i kirsebær eller asalslek-
ten (P"nL[s sp. eller Sorbws sp.).

Trebollen fra Hesby har en relativt enkel form, og det
finnes mange paralleller fra ulike tidsrom. Blant annet
fremkom en bolle med tydelige likhetstrekk i Oseberg-

graven.BolleneiOsebergfunneterimidlertidskåreteller
dreiet av bøk (Grieg ig28:i48-i5o). Fra undersøkelsene i
Hedeby i Nord-Tyskland er det funnet 37 boller av denne
enkle typen. I hovedsak er også disse tregjenstandene
skåret ut og ikke dreiet (Westphal 2oo6:32).

Det ble  også  funnet  to  naturlig  avrundete  steiner

(C5746o;io-ii)avmørkgråbergartmedmuligeslipespor
fra syl, nål eller kniv. En tredje stein (C5746o`i2) av en rød-
brun bergart har slagmerker`knusespor i den ene enden.
Steinen kan ha vært brukt som en støter til en morter eller
som en overligger til en skubbekvern.

Videre fremkom  en  stein  med  fossiler  (C5746o;9),
somkanhablittkastetibrønnensammenmedfunnene`

jordmassene. Det dreier seg om en flat steinskive av grå
kalksteinmedmangeavtrykkogfossileravskjell.Steinen
er ikke bearbeidet, men dens forekomst på Hesby er noe
uvanlig. Steinen hadde skarpe kanter og viste ikke tegn
til å ha blitt transportert naturlig til stedet av is i beve-

gelse. Nærmeste forekomst av slike fossiler er ved Hol-
mestrand,ca.25kmnordforHesby,ogdenhartroligblitt
fraktet til brønnen av mennesker.

Fra den ene halvdelen ble alle trestykker samlet inn
og telt opp, mens stykker som ble antatt å tilhøre brønn-
konstruksjonen, ble samlet inn fra den andre halvdelen.
Totalt dreiet det seg om i4i trebiter, hvorav s hadde spor
av bearbeiding. De tilformede stykkene har senere blitt
vedartsbestemt og konservert. Det dreier seg om fire
fragmenter av planker (C5746o;2-5), tre tilspissede staur
med tydelige huggespor (C5746o`6-8) og trebollen. To
av staurene ble vedartsbestemt av statsstipendiat Høeg
tilor(AlnL"p.),og6ntilbjørk(BcttJløsp.).Barkenvarikke

fiernet fra trevirket. De fire plankefragmentene er av eik
(QuercL.s sp.), or (A!nus sp.), bjørk (Betul¢ sp.) og ask (Fr"i-
nLmxcclsior).Deterusikkertomstaureneogplankenehar
vært en del av brønnkonstruksjonen.

Det resterende materiale som fremkom, besto i hoved-
sak av trepinner som mest trolig har vært del av en flett-
verkskonstruksjon. Tretten av disse stykkene har blitt
vedanatomisk undersøkt (se tabell i7). I denne under-
søkelsen inngikk også en vurdering av treets egenalder,
og så langt mulig ble tiden for trærnes felling bestemt

(tabell  i7,  se  også Hambro  Mikkelsen  og  Bartholin  i
trykk). Tre av prøvene ble dessuten prioritert til radio-
karbondatering (tabell i8).

En  av  de  daterte  prøvene  er  fra  brønnens  fyllag

(2i3oi79), mens de to andre (2i3ogg og 2i3o4oo) er tatt av
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Figur 79:
Rester etter flettverkskonstruksjonen eller filterlaget i bunnen av brønn 2 på Hesby.
Foto: Marjarinc Høyet7i A ridreasscn.

Figur 80.
Trebolle C57460;1  in sjtLt i brønn 2 på Hesby.
Foto: Mariarme Høyem Andreassen.
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Figur81.
Trebolle C57460; 1 fra brønn 2 etter utgravning.
Foto.. Mårten T€igen.
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Figur 82:
Stein med fossiler (C57460`9) fra brønn 2 på Hesby.
Fofo.. Mårfcti Tcigcri.
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Figur 83:
Tilspisset staur (C57460`8) i or (A!"s sp.). Tilhuggingssporene er tydelige. Fra brønn 2 på Hesby.
Foto.. Mårtcn Teigen.
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trevirke som antas å ha vært en in situ del av brønnkon-
struksjonen.Prøvematerialetharenlavegenalder,ogdet
anses som sikkert at dateringene angir brønnens bruks-
fase. Ifølge dateringsresultatene ble brønnen konstruert
i tidsrommet Cal AD 6i2-86o (i sigma), dvs. i merovin-

gertid eller tidlig vikingtid.
Fra brønn 2 ble det analysert fire jordprøver fra for-

skjelligelag(sefig.78).Prøvenebleundersøktforinnhold
avmakrofossiler,pollen,insektresterogjordkjemiskeog
-fysiske egenskaper, og de indikerer et åpent jordbruks-

1andskap. Det fremkom indikatorer for beite og dyrking
avbyggoghvete.Treslagenesomkunnepåvisesvedpol-
lenanalysene,erførstogfremstfuruogbjørk(Vanhanen
2011:10-11).

I to prøver fra bunnlagene fremkom enkelte insektde-
ler, makrofossiler og pollen. Begge prøvene hadde et lavt
innholdavfosfaterogrelativthøyeverdierformagnetisk
susceptibilitet (Vanhanen 2oii:ii). Det lave innholdet av
fosfater og en relativt liten mengde av andre organiske
rester tyder på at brønnvannet, i alle fall i begynnelsen,
har hatt en forholdsvis god kvalitet. Antakelig ble brøn-
nen altså først benyttet som vannkilde for menneskene

på gården. I den yngste lagpakken som knyttes til bruks-
fasen (lagpakke 3), ble det derimot påvist relativt høye
fosfatverdier Vanhanen 2oii:io). Dette kan være en indi-
kator på at vannkvaliteten har avtatt, og at vannet ble
sterkere forurenset mot slutten av brønnens brukstid.
Det er derfor mulig at konstruksjonen har hatt en siste
bruksfase som drikkevannskilde for husdyr. Den dårli-

gerevannkvalitetenkanogsåværeårsakentilatbrønnen
ble tatt ut av bruk og gjenfylt.

Brørm med erikel trekonstmks/.on (brørm 3 -C57670)
Brønn 3  (ii3o5i3) lå i undersøkelsesområdets midtdel, i
overgangen mellom erosjonssone 11 og 111. Den hadde en
enkel trekonstruksjon og har blitt aldersbestemt til tidlig
middelalder.

Under avdekkingen ble det observert et lag bestående
av store steiner direkte under matjordlaget. Laget lå kant
i kant med norddelen av fotgrøft ii3oii8, og fyllmassene
i fotgrøften og brønnen var vanskelig å skille fra hveran-
dre.Deteruklartomdestoresteinenevardelavdenopp-
rinnelige igjenfyllingsprosessen. Steinene kan også ha
blittplassertpåstedetinyeretidforåstabiliseregrunnen.

Etteratsteinlagetblefiernet,fremkomennedgravning
med en uregelmessig oval form som målte om lag 2 x i,7
meter. Videre gravning indikerte at fotgrøften ble for-
styrret i forbindelse med at brønnen ble anlagt, noe som
tilsieratfotgrøftenvaretablertførbrønnen.Undersøkel-
senvisteogsåatbrønnenhaddeettraktformettverrsnitt
og en avrundet bunn. Strukturen var bevart i en dybde

på ca. i,2 meter, og fyllmassen var dannet av minst tre
lag.DetØverstelagetbestoavmørkebrun,humusholdig,
sandig silt. Et midtre lag inneholdt lysgrå leire med noe

humus.Detnederstelagetvardannetavbrungrå,humus-
holdig leire med organisk materiale. De Øverste to lagene
varsannsynligvisfyllmassersombledeponertibrønnen
etteratdengikkutavbruk.Detnederstelagethaddederi-
mot trolig blitt avsatt i brønnens brukstid.

Underlagenesomsikkerttolkessomfyllmasser,1ådet
blågrå leire. Dette laget skilte seg fargemessig fra under-

grunnen, men grensene var ikke veldig tydelig definert.
Det kan dreie seg om brønnens egentlige bunnlag, som
i tilfelle ble avsatt gjennom at materiale har blitt vasket
ned fra brønnveggene. Laget inneholdt imidlertid ikke
forurensninger av trekull eller humus, slik man kunne
forvente fra et slikt bunnlag. Alternativt kan derfor det
blågrå leirelaget være et resultat av utvaskingsprosesser.

FUNN  OG  PRØVER  FRA  BRØNN  3

I profil kunne det ses to loddrette staur. Disse har inn-

gått i vannkildens opprinnelige indre konstruksjon. En
tredje staur lå horisontalt på toppen av disse to, men den
haddeantakeligensekundærplassering.Funneneviserat
tilspissede trestykker fra yngre trær har blitt brukt for å
stabilisere brønnveggene. Det ble ellers ikke funnet spor
etterenflettverkskonstruksjon.Detkanikkeutelukkesat
veggene ble fjernet før brønnen ble fylt igjen, men mest
trolig har brønnen aldri hatt flettverksvegger. I tillegg til
restene etter brønnkonstruksjonen ble det kun funnet
noe brent leire (C5767o`3-5) og en ubestemt liten, kor-
rodertjerngjenstand(C5767o`i)ifyllmassene.Debevarte
restene etter trekonstruksjonen ble også tatt vare på og
vedartsbestemt (C5767o`8-io, jf. tabell ig).

Brønn 3 snittet som nevnt fotgrøft ii3oii8. Grav 2, som
kan knyttes til denne grøften, kan på bakgrunn av gjen-
standsinventaret dateres til (tidlig) vikingtid. Området lå
dessuten i kanten av et område som er overlagret av et
kolluvium som har blitt OSL-datert til middelalder. De
stratigrafiskeobservasjonenetilsierderforatbrønnenble
byggetsentivikingtidellertidligimiddelalder.Todaterte
trekullprøverfradenantatteveggkonstruksjonenunder-
bygger dette (tabell 2o). Begge aldersbestemmelsene lig-

ger innenfor tidsrammen Cal AD io64-iiso  (i sigma),
altså i den innledende delen av middelalderen.

To jordprøver fra brønnen ble også analysert. Den
første ble tatt fra brønnens øvre fyllag (1ag i). Den ble
analysert med henblikk på makrofossiler, insekter og

jordkjemiske og -fysiske egenskaper. Den andre prøven,
fra lag 3, ble dessuten pollenanalysert. Analyseresulta-
tene var stort sett ganske sammenfallende, men fosfat-
verdien og mengden av organisk materiale ble målt til å
være høyere i lag i enn i lag 3. Artene som ble påvist ved
analysene av makrofossilene og pollen, viser at det var
et åpent landskap med beite og dyrking, dessuten fore-
komstavblomsterstøvsomtrivespånæringsrike,fuktige
områder og som er tolerante for tråkking. Det fremkom
også pollen av hvete og bygg. I prøven fra bunnlaget ble
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Figur 84:
Brønn 3 på Hesby i profil.
I: oto.. ]esper Clarito.

Tabell 17: Oversikt over analyserte treprøver fra brønn 2 på Hesby.

Ptøve nr.               Det w tre

2130147              Gren med bark

2130179               Gren uten bark

2130141               Gren uten bark

2130293               Gren med bark

2130297              Gren uten bark

2130328               Gren med bark

2130367              Gren med bark

Norsh

Vier, selje eller pil

Vier, selje eller pil

Vier, selje eller pil

Or

Vier, selje eller pil

Ask

Lind

2130369               Stamme`gren med bark                      Or

2130383               Gren med bark                                     Or

2130385                Gren med bark                                        Vier, selje eller pil

2130399               Gren med bark                                      Lind

2130400               Gren med bark                                      Lind

2130409              Stamme`gren med bark                     Or

I.4tin

Salix sp.

Salix sp.

Satix sp.

Fe'lj"gstid

Vinter?

Sommer

Sommer

Aj"s sp.                                Sensommer

Søljx sp.                                     Sensommer

Fr"jrms cxcG]sior                      ?

"Iiø sp.                                    Vinter?

A!nus sp.                                    Sensommer

A!nus sp.                                  Sensommer

Sø}jx sp.                                      Sensommer

"iø sp.                                 Vinter

Tjlja sp.                                        Vinter

A!"s sp.                                Sensommer?

Tabell 18: Vedartsanalyser og dateringer av trekull fra brønn 2 på Hesby.

F-n«mmcr                 l,4bomtorie-nr.         M4teriahz                  Egemlder                  A»er BP                    l sigfi'i4

2130179                        Tua-8240                      Sa!ix sp. (selje)              s  5 år                               1235±35                        Cal 694-860 AD

2130399                          TRa-2467                       Ti!jø sp. (lind)                 S  5 år                                1420±30                         Cal 612-650 AD

2130400                      TRa-2468                    "j"p. (lind)               s 5 år                            1305±30                      Cal 665-766 AD
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Tabell 19: Vedartsanalyser av prøver fra brønn 3 på Hesby.

Prøi;e nr.                Del 4v tre

2131185                  Gren med bark

2131186                  Gren med bark

Norsk

vier, selje eller pil

vier, selje eller pil

2131187                 Horisontal stamme med bark                vier, selje eller pil

Latin               Fetltngstid                   Treviriets aueT

Sø!!x sp.              Vinter                                 g år

Salix sp.              Sensommer                     16 år

SÆlix sp.               Vinter                                   15 år

Tabell 20: Vedartsanalyser og dateringer av trekull fra brønn 3 på Hesby.

F-nwrrLmer        l.4bomtoric-ftr.          MÆteriøh?                    Ege"lder          Alder BP                      l sig7ii4                                2 sig7rio

2131185              Tra-2473                        Sø!jx sp. (selje)               s 5 år                    900±25                           Cal l064-1180 AD             Cal l040-1211 AD

2131186              Tra-2474                        S4!ix sp. (selje)               S  5 år                     905±25                            Cal l064-1170 AD             Cal l039-1208 AD

det dessuten funnet et stort innslag av blomsterstøv av
lin`hamp. Trepollenet domineres av bjørk og furu, men
det fremkom også pollen av or og gran. Blant insektres-
tene som ble funnet i prøvene, fantes blant annet arter
som trives i gjødsel, noe som indikerer husdyrhold på
stedet Vanhanen 2oii:9-io).

Fra brønnen ble det også analysert en mikromorfolo-

gisk prøve. Prøven ble tatt fra brønnens bunnlag og av
overgangen til undergrunnen. Analysen viser at bunnla-

get var dannet gjennom nedvasking av fint materiale fra
brønnveggen. Resultatet av den mikromorfologiske ana-
1ysen peker dessuten mot omfattende bruk. I tynnslipet
fremkomtynnesjiktningersomvisteatmassergjentatte

ganger har blitt oppvirvlet, sikkert i forbindelse med at
detharblitttattutvann.Gjødselidisselagenekandessu-
ten peke mot at henting av vann er skjedd i forbindelse
med husdyrhold (Macphail 2oii:2o-2i).

Totalt sett viser derfor utgravningene at brønnen har
en enkel trekonstruksjon, og at den trolig ikke har hatt
flettverksvegger. Utgravningen viste også at brønnen på
et tidspunkt ble gjenfylt med stein. Et bredt spekter av
naturvitenskapelige prøveresultater indikerer at brønn 3
ble benyttet som vannkilde for husdyr, og ikke som drik-
kevann for mennesker.

Mwlig stejnsfltt brønri (brørir[ 4 -C57465)
Brønn 4 (ii3oii6) lå mellom brønn i og 2 i erosjonssone
11, og beliggenheten tilsier at toppen av konstruksjonen
har blitt Sernet gjennom erosjon og dyrking. Veggene i
brønnen var muligens steinsatt, og den ble trolig bygget
i vikingtid.

Brønn 4 kom frem da dyrkningslaget ble fjernet, og
hadde en uregelmessig sirkulær form i plan. Diameteren
var på i,5 meter, og det kunne observeres stein i kanten
av nedgravningen. I profil hadde brønnen lett skrånende
sidekanterogenmarkertovergangtilenplanbunn.Bunn-
diameteren var o,6 meter, og den var bevart i en dybde på
i,22 meter. Omtrent o,45 meter under overflaten lå det et
steinlag. Flere av steinene i ytterkant av laget sto reist opp

langs brønnveggen, og trolig er dette rester etter en stein-
f6ring som har bidratt til å hindre utrasinger. Til denne
f6ringenbledetbenyttetsteinhelleravbergartersomfore-
kommer ved Hesby, i hovedsak porfyrer. Mest trolig har
steinene blitt plassert langs veggene uten videre feste.

Det kunne skilles mellom åtte ulike lag i fyllmassene.
Øverst lå seks lag som alle kan tolkes som resultat av
intensjonell igjenfylling. Lagene besto av siltig,1eirehol-
dig materiale med en varierende andel av humus, trekull
ogbrentleire.Ilagenefantessteinsomopprinnelighadde
tilhørt den ovenfor beskrevne steinpakningen. Under
disse lagene fantes et lag (7) med humusholdig grå`brun
silt, grus og enkelte større steiner. Dette laget ble antake-
1ig dannet i forbindelse med erosjon av masser fra områ-
detomkringvannkilden.Nederstelagibrønnenbestoav
siltig leire, og kan knyttes til brukstiden. Undergrunnen
besto av et lag med leire og en linse med jernutfelling.
Denne utfellingen representerer antakelig grunnvanns-
nivået da konstruksjonen var i bruk.

FUNN  OG  PRØVER  FRA  BRØNN  4

Ifyllmassenefremkomenkeltestykkeravbrentogmulig
sintret leire (C57463`3-9). Ellers foreligger en liten slipe-

stein (C57465;i) i en finkornet, mørkgrå bergart med ure-

gelmessigtverrsnitt.Gjenstandenharenrekkesmå,slipte
furer, og formen er noe uregelmessig triangulær. Stykket
har trolig blitt anvendt til å kvesse syler eller nåler.

Fra brønn 4 har det blitt datert et stykke trekull fra lag

4. Stykket er artsbestemt til or (A]"s sp.) og har en egen-
alder som er mindre enn ti år. Datering faller innenfor
vikingtid (Cal 884-ioi3 AD (iio5±3o BP, TRa-i355)). Date-

ringenerfrafyllmasseneogangirenbakretidsgrensefor
igjenfyllingen (temjrms post quem).

Det har blitt gjennomført analyser av makrofossiler,

pollen, insektrester og jordkjemiske og -fysiske analyser
av to jordprøver. Den første av prøvene (2i3o295) ble
tatt  fra det  sekundærdeponerte  øvre fyllaget  (lag  i).
Her fremkom enkelte forkullete byggkorn og ubestemt
korn. Den andre prøven (2i3o3i4) ble tatt fra bunnen av
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Figur85:
Den mulige steinsatte kanten til brønn 4 på Hesby.
Foto:ToiniThomessen.
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Figur 86:
Brønn 4 på Hesby i plan og profil.
Jllustmsjon; Tonc Wjkstrøm.
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Fi8ur 87:
Den lille slipesteinen (C57465`1) fra brønn 4 på Hesby.
Foto; Mårtcn Tcigcn.
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brønnen (1ag 7). Denne prøven representerer aktiviteter
knyttet til bruken av vannkilden, og gir informasjon
om nærmiljøet i brukstiden. I prøven ble det funnet
uforkullete makrofossiler. Disse ubrente frøene og pol-
1enanalysene indikerer at brønn 41å i et åpent landskap
med beite og dyrking. Det fremkom også blomsterstøv
av bygg og hvete. Furu og bjørk dominerer blant trepol-
lenet, men det har også vokst or og gran i nærområdet.
Insektartene som fremkom, viser at det var en grunn,

planterik sjø eller dam i nærheten av brønnen. Dessuten
fantes insekter som opptrer i forbindelse med åtsler, og
fosfatverdiene i dette bunnlaget var relativt lave (Van-
hanen 2oii:6-7).

Brønn nr. 4 var en av de minste på Hesby, og dette kan
tyde på at den var ment som drikkevannskilde for men-
nesker og ikke for husdyr. Denne tolkningen underbyg-

gesavatdetikkefantesinsektersomopptreriforbindelse
medgjødsel,ogavdeforholdsvislavefosfatverdiene.Pol-
lensammensetningen og dateringsresultatene samsvarer
ellers med de andre brønnene i nærområdet, og viser at
brønnen var i bruk i vikingtiden.

Stor brøm (brørm 5 -C57461)
Brønn 5 (ii3oosi) lå i det nordøstre hjørne av erosjons-
sone 111 og var den brønnen som lå lengst opp i hellin-

gen. Dette innebærer at strukturen må ha blitt skadet av
pløyingogerosjon.Brønnenmangletresteretterenindre
konstruksjon, og den er datert til romertid.

Itoppenavbrønnenlåetstort,mørktlagsomvarvan-
skelig å skille fra den omliggende grunnen. Ved videre
undersøkelse fremkom  en  nedgravning  med  en  nær
rund form i plan og en diameter på om lag s x 7 meter.
Fyllmassenvartodeltiplan.Sentraltlåetforholdsvislyst
lag med lite stein og grus, mens et ytre lag lå som en o,5
meter bred brem langs ytterkanten. Det ytre laget var
mørkere og inneholdt tydelig mer stein og grus. I profil
hadde strukturen skrånende sider og en avrundet bunn.
Formen kan dermed beskrives som en likesidet trekant
med en avrundet spiss. Brønn 5 var i,6 meter dyp, og
det kunne skilles mellom tre fyllag i profilet. Det øverste
laget(1agi)varmørkbruntogbestoavhumus,siltognoe
stein og grus. Dette laget tilsvarer det indre laget som ble
observert i plan. Under fantes et lag med humusholdig,
mørk grå silt (lag 2). I dette laget ble det observert trekull,
noe stein og grus. Nederst lå det mørk gråbrun silt med
noehumus(lag3).Idettebunnlagetbledetfunnetrelativt
storemengderdelvisforkullettre,noeskjørbrentsteinog
brente og ubrente dyrebein.

Lag 2 og 3 ble fylt i brønnen etter at den gikk ut av
bruk. De store mengder av dyrebein og halvforkullet tre
i lag 3 viser også at strukturen ble benyttet som avfallsg-
rop.Treresteneserikkeuttilåværefraenindrekonstruk-
sjon, og det er uklart om treverk har blitt benyttet til å
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Lokalitet 13, Hesby
Brønn 5

Mørk brun, humusholdig jord med silt. Fast og homogen masse.

Kompakt. Grå -gråbrun, homogen, leireholdjg silt. lnneholder kullfragment og noe steir` og grus.

Heterogen, brun, sandholdig, løs masse med mørke spetter.

Undergrunn. Kompakt leire.

Lagg:KUH                  E=        Stein

Tre                           E       Skjørbrentstein

Figur 88:
Brønn 5 på Hesby i plan og profil.
Illustrasjon:Tor.ewikstrøm.
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Figur 89:
De dekorerte leirkarskårene (C57461;1-2) fra brønn 5 på Hesby.
Foto.. Mårtcn Tcig€n.
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Figur 90:
Fragment av en treplanke (C57461`3), vedartsbestemt til bjørk, fra brønn 5 på Hesby.
Foto: Mårtcn Tcigcn.
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stabilisere brønnveggene. Lag i kan være et resultat av
igjenfylling eller ha blitt avsatt gjennom dyrking.

En rekke store steiner lå ved kanten av brønnen i nord
og vest. Disse kan ha avgrenset brønnen eller forhindret
forurensning av brønnvannet. Sistnevnte tolkning sam-
svarer med at steinene var lagt i overkant av brønnen, og
de kan med dette ha stoppet masser og forurenset vann
fra å havne ned i vannkilden.

FUNN  OG  PRØVER  FRA  BRØNN  5

I fyllmassene ble det funnet en bjørkeplanke (BetLilø sp.,
C5746i`3) med sagespor. Det fremkom også 36 ubrente
dyrebein(C5746i`4-ii),deriblantbeinavstorfe(Bostøu"s)
og et horn av geit (Cøpr4 hjrct/s). Det foreligger også fem
brente bein (2,5 gram) og tre keramikkskår (C5746i`i-2).
To av skårene er ornament med neglavtrykk som har
dannet parallelle horisontale bånd (fig. 89). Dekortypen
kan muligens dateres til romertid. Det siste skåret er til-
virket i et grovt, sandmagret gods og lar seg vanskelig
datere på typologisk grunnlag.

Fire prøver har blitt radiokarbondatert (tabell 2i). in
analyse er gjort på ubrent bein av storfe (Bos tøu"s) og
er aldersbestemt til midten av romertid (Cal 86-2i2 AD

(i864±24BP,UBA-i85o6)).Utgravningenviseratdetgene-
relterdårligebevaringsforholdforubrentbeinmaterialepå
Hesby, og beinet kan neppe ha ligget eksponert i lang tid
før deponeringen i det fuktige og konserverende brønn-
miljøet.Toprøveravtrevirkefallerogsåinnenforrammene
av romertid, og de underbygger at vannkilden ble fylt i
denne tidsperioden. Den siste prøven har gitt en noe eldre
datering (Cal BC 46-22 AD (2oi5±3o, TRa-2472)). Denne
analysenkanhablittgjortpåeldre,redeponertmateriale.

En jordprøve fra lag 3 ble analysert for å frembringe
makrofossiler, pollen og insektrester. I tillegg harj ordens
kjemiske og fysiske egenskaper blitt undersøkt fra dette
redeponerte laget. Analyseresultatene vitner tydelig om
menneskeligaktivitet,ogometåpentlandskapmedbeite
og dyrking. Det ble funnet forkullede havrekorn, og pol-
1enanalysenindikererdessutenatdetbledyrketbygg.Det
foreligger også pollen av furu og bjørk. Dessuten frem-
kom enkelte pollen av or og gran. Insektsammensetnin-

gen og de markfysiske og -kjemiske analysene viser at
fyllmassene inneholdt gjødsel (Vanhanen 2oii:8-9).

Tabell 21: Vedartsanalyser og dateringer av trekull fra brønn 5 på Hesby.

Strukturen har åpenbart tjent som vannkilde. Brøn-
nen er ellers uvanlig stor, og det fremkom mange indi-
katorer på husdyrhold i de naturvitenskapelige prøvene.
Dette kan indikere at brønnen ble anvendt som vannkilde
for dyr, og ikke som drikkevannskilde for mennesker. I
tillegg kan vann fra brønnen ha blitt anvendt til hånd-
verks-og produksjonsprosesser. I nærområdet lå en tjæ-
reovn (ii3oi49) som har fått sammenfallende dateringer,
ogtynnslipsanalyseneviseratdetharblittbenyttetvann
i produksjonsprosessen.

Erikle brønfter wtcn bcv4rte koftst"k5jonselemeriter

(brørmcrw 6 og 7 -C57672/I 3, 30)
På det laveste punktet i utgravningsområdet, nær den
nåværende Ei8, lå en samling med rundt ti relativt store

groper`nedgravningermedvarierendeformiplan.Struk-
turene dannet en uregelmessig rekke parallelt med den
Østre kanten av utgravningsfeltet. To av disse nedgrav-
ningene ble nærmere undersøkt, brønnene 6 og 7. Begge
mangletenindrekonstruksjon,ogdekanhablittetablert
i romertid eller noe senere i jernalderen.

Brønn  6  (ii3og38)  lå nord i den ovenfor beskrevne

gruppen med nedgravninger. Strukturen hadde en tyde-
lig avgrensning i plan, den var tilnærmet sirkulær, og dia-
meterenvaromlagi,4meter.Iprofilfremstosidekantene
som skrånende, og de gikk over i en lett avrundet bunn.
Nedgravningens bevarte dybde var o,68 meter. Den var
fyltmedsiltigleiremednoehumussomhaddeenhomo-

gen brungrå farge. Det inngikk også små biter trekull og
brent leire i fyllmassene. Fyllmassene manglet en tydelig
lagdeling, og de tolkes som et resultat av en bevisst igjen-
fylling.Ibunnenbledetobservertnoenstykkeruforkullet
tre, men det er usikkert om de har vært en del av en indre
konstruksjon, eller om de har inngått i massene som ble
benyttet til å fylle igjen bønnen. Utover trebitene ble det
ikkefunnetgjenstander,ogdetharhellerikkeblittanaly-
sert prøver fra denne strukturen. Likhetene med brønn 7

(senedenfor)gjørdetimidlertidmesttroligatvannkilden
var i bruk i tidsrommet romertid-merovingertid.

Brønn7(ii3oo55)vardensørligsteblantgropene`ned-

gravningene i utgravningsområdets Østdel. I plan hadde
brønnenentydeligavgrensning,enrundtilovalform,og
målte 2,5 x 2,3 meter. Tverrsnittet viste at sidekantene var
skrå og bunnen uregelmessig. Brønnens bevarte dybde

F-rtummer      Labomtorie-".         Maieriale                                  Egeria.1da          Auer BP            l sigrna                          2 signia

2130053            TRa-1348                     Furu (PjnL# silvesnjs)                     s 30 år                   1825±25               Cal l38-227 AD              Cal l26-250 AD

2130639            TRa-2471                       Selje (Sølix sp.)                                  S  10 år                    1755±30               Cal 240-332 AD               Cal l 76-387 AD

2130644           TRa-2472                     Furu (Pj"s sjlvestris)                     S l år                     2015±30              Cal 46 BC-22 AD            Cal 96 BC-64 AD

2130645            UBA-18506                  Storfe (Bos tøums), ubrent                                            1864±24               Cal 86-212 AD                 Cal 80-224 AD
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Fi8ur91:
Profil gjennom brønn 7 på Hesby.
Foto.. Mar[jn  Gojjwitzcr.
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Figur 92:
Brønn 7 på Hesby i plan og profil.
Jilustms/on.. Toræ Wjkstrøm.
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er o,56 meter. I tverrsnittet fremkom det også flere buede
hakk,tolketsomsporetterredskapetsomblebenyttettil
å grave ut vannkilden.

Hoveddelen av fyllmassene hadde en mørk gråbrun
farge og besto av en humusholdig, svakt leire- og sand-
holdig silt. Det fremkom dessuten små mengder brente
bein, brent leire og trekull. Massene viser at brønnen ble
bevisst igjenfylt etter at den gikk ut av bruk. På bunnen
av strukturen var det et båndmønstret lag som er karak-
teristisk for masser som blir avsatt i nedgravninger som
har inneholdt vann.

Brønnen fremkom under et lag som har blitt OSL-
datert  til  folkevandringstid`merovingertid  @eoprofil
6,1ag 5, BT-9i3 5io-79o AD). En bit av or (Ahus sp.) fra
fyllmassene har videre blitt aldersbestemt til romertid

(tabell  26). Orestykket skriver seg fra fyllmassene, og
angirderfordettidligstmuligetidspunktetforigjenfyllin-

gen. Brønnen ble ut fra dette anvendt innenfor tidsram-
men romertid-merovingertid, og det mangler et sikkert

grunnlag for en nærmere tidfesting.
Funksjonstolkningen av brønnene 6 og 7 bygger på

strukturens utforming  og likheten  med andre brøn-
ner på Hesby. I tillegg går nedgravningen under dagens

grunnvannspeil, som antas å ha vært høyere før det ble
drenert på stedet i nyere tid. Det fantes ellers ikke sikre
spor etter lag knyttet til bruk, eller indikasjoner på at
deler av sideveggene har rast inn. De to sistnevnte obser-
vasjonenekantydepåatstruktureneharhattforholdsvis
korte brukstider. Konstruksjonene lå ellers forholdsvis
isolert på lokaliteten, og det er ikke mulig å knytte andre
boplasspor eller strukturer til anvendelsen av vannkil-
dene. Fraværet av omliggende bosetningsspor kan være
enindikasjonpåatvannkildeneharliggetietområdedis-

ponerttilåkreellerbeiter,ogdissestruktureneharderfor
mest trolig blitt dannet i forbindelse med dyrehold. Som
nevntlådetogsåflereandreikkeundersøktenedgravnin-

ger i nærområdet (f.eks. ii3oo56, ii3o873 eller ii3o876).
Det er ikke urimelig å anta at også disse strukturene har
blitt anvendt som brønner. En tolkning av gropene som
brønnersomblebenyttetiforbindelsemedbeite,kaniså
fall forklare hvorfor det er så mange slike groper i områ-
det. Det er mulig å tenke seg at det har blitt gravd enkle
brønner når beitedyrene har hatt behov for vann.

Brømene - tolkning og diskusjorL
HESBY-BRØNNENE  -EN  SAMMENFATNING

Utgravningenevisteatbrønnenevarbygdpåulikemåter.
Tovarenkle,storegroper,ogbleantakeligbarebenytteti
en kortere periode @rønn 6 og 7), og i ett tilfelle @rønn 5)
er det usikkert om brønnen har hatt en form for indre
konstruksjon. Disse tre brønnene har trolig vært i bruk
innenfor tidsrommet romertid-merovingertid. Brønn 4
er datert til vikingtid, og her ble trolig steinheller delvis
anvendt for å stabilisere brønnveggen, mens veggene i
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brønn 3 med dateringer til tidlig middelalder trolig var
stabilisertvedhjelpavstaur.Brønneneiog2blekonstru-
ertmedflettverksveggerogvaribrukisenmerovingertid`
vikingtid.Slikebrønnermedflettverkskonstruksjonerer
kjent fra andre skandinaviske funnplasser fra jernalder
og tidlig middelalder (U116n igg5:i6-i7). På kontinentet er
derimotbrønnermedflettverkskonstruksjonersjeldnere,
og de få som er kjent, er i hovedsak datert til høymiddel-
alder (Biermann 2oo3:i53-154).

Erosjon og dyrkning hadde resultert i at den Øverste
delenavallebrønnenemanglet.Vedbrønn2bledetimid-
lertid observert noen utydelige stolpehull som kan være
spor etter en ytre konstruksjon. Stolpehullene kan ha
værtknyttettilenheiseanordning,dekanhaværtknyttet
til et tak, eller de kan ha tilhørt en konstruksjon som har
ledet løsmasser og overflatevann vekk fra brønnsjakten.
Ved brønn 5 ble det også observert en rekke med stein
som kan ha hatt forbindelse med brønnen. Disse steinene
kan også ha hindret at brønnvannet ble forurenset. Rett
utenfor kanten av brønn 2 lå det også en del stein. Disse
kan ha blitt lagt på stedet for å muliggjøre ferdsel i det

gjørmete området rundt brønnen.
Tregjenstandenemankjennerfravikingtidiregionen,

er i all hovedsak fra graver. Brønnfunnene representerer
en annen side ved livet, og de kan gi ny kunnskap om
tregjenstander fra perioden. Det laggete trekaret, trebol-
lenogdeandretregjenstandeneerderforviktigekildertil
vikingtidens håndverkstradisjoner. De naturvitenskape-
ligeanalyseneavmaterialefradeulikebrønneneharogså

gitt innsikt i kultur- og naturlandskapet rundt vannkil-
dene. Analysene viser at landskapet rundt brønnene var
tydelig preget av menneskelige aktiviteter. Det dreide seg
ometåpentlandskapmedenkeltefuktigeområdersåvel
sombeiterogdyrketmark.Detfremkomulikeformerfor
brent og ubrent korn, lin og hamp`humle i fyllmassene.

HESBYBRØNNENE  OG  GÅRDSUTVIKINGEN

De sju brønnene som ble undersøkt på Hesby, kan bidra
til å forstå gårdshistorien og bebyggelsesutviklingen. Tre
av brønnene kan ha vært i bruk i romertid. På dette tids-

punktet sto det trolig et langhus om lag 2oo meter sør
for brønnene. Det kan ikke utelukkes at det har ligget

gårdstunnærmerebrønnene,menmesttroligharvann-
kildene hatt en perifer plassering i forhold til bebyggel-
sen. Dette kan samsvare med at brønnene fra romertid
troligførstogfremsthartjentsomkortvarigevannkilder
forhusdyr,ogatdeharværtknyttettilbeitemarkeruten-
forgårdstunet.

Brønnenefravikingtidogtidligmiddelalderseruttilå
ha vært benyttet i lengre tidsperioder, og det er ikke uri-
meligåknyttedemtilaktiviteterpåetnærliggendegårds-
tun. Vikingtidstunene har trolig ligget på høydedragene
der det også er bebyggelse i dag. I så fall har brønnene
vært plassert utenfor tunene, muligens på grensene mel-
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Tabell 22: Absolutt høyde over havet og datering av brønnene på Hesby.

Brønn

Brønn 6

Brønn 7

Brønn 5

Brønn 2

Brønn 1

Brønn 4

Brønn 3

P}Jbde 4bsolt.ft                    Alder ( I sjgm4)

Ikke datert

Cal AD 144-324

Cal 46 BC-AD 323

Cal AD 612-860

Cal AD 782-970

Cal AD 896-980

Cal AD 1064-1170

1omHesbygårdene.Enslikplasseringavbrønnenekanha
sinforklaringiatdeharværtikollektivteieogblebenyt-
tet av flere bruk of. Biermann 2oo3:i64-i66).

Et annet spørsmål er hvorfor brønnene ble anlagt når
det har vært tilgjengelig ferskvann i Merkedamselva. En
mulig forklaring kan være at vannkvaliteten i den lang-
somtflytende elven var for dårlig. Dette underbygges av
at de sakteflytende elvene i distriktet har en ganske dårlig
vannkvalitet (Tønsberg kommune 2oog:8). I forhistorisk
tid sto også havet noe høyere. Det kan derfor tidvis ha
kommet inn brakkvann i Merkedamselva, noe som har

gjort elven dårlig egnet som drikkevannskilde. Brønnene
har derfor trolig vært nødvendige for å sikre drikkevann
til mennesker og dyr.

Til sist kan det spørres hvorfor det fremkom relativt
mangebrønnerpåHesby.Deterrimeligatnoeavforkla-
ringen ligger i det lange tidsspennet, og at brønnene har
blitt flyttet i forbindelse med omlegging av gårdstruk-
turer og i forbindelse med at funksjonen til brønnene
har endret seg. Den varierende beliggenheten kan også

gjenspeile variasjoner i grunnvannsnivået (se tabell 22),
og at det har vært behov for å etablere nye brønner
når grunnvannsnivået har endret seg. Det må også ha
vært et stort behov for reparasjoner og vedlikehold av
brønnene. Slikt arbeid er vanskelig og tidkrevende, og
behovet har trolig tiltatt med Økt alder O.f. Biermann
2oo3:i66). I tillegg kan tilsig av forurenset overflatevann
ha vært et problem. På et tidspunkt har det derfor trolig
blitt sett som mer hensiktsmessig å grave en ny brønn
enn å vedlikeholde den gamle.

TIDLIGERE  BRØNNUNDERSØKELSER  PÅ  ØSTLANDET

Tidligere har kun et fåtall førreformatoriske brønner
blitt undersøkt utenfor middelalderbyene på Østlan-
det. Mange av disse har fremkommet i forbindelse med
utgravningen av handelsplassen Kaupang i Larvik i Vest-
fold.Herbledetundersøktfleregropermedenindrekon-
struksjonavtømmerogflettverk.Endelavdissegropene
ble tolket som brønner (Pilø 2oo7:2i8-22o). Videre har
en brønn datert til overgangen bronsealder-førromersk

jernalder blitt undersøkt på Borge Østre (Storrusten og

Østmo, dette bind). Denne brønnen er tolket som drik-
kevannskilde for husdyr. Videre er det kjent en brønn
datert til førromersk jernalder på Borgenhaugen i sarps-
borg kommune i Østfold (Berg-Hansen 2oog:io5-io7;
Grindkåsa  2oog:88-89),  og  det  har blitt gravd  ut  en
brønn fra vikingtid på Bjørnstad søndre i sarpsborg som
var f6ret med treplanker, kvister og grener (Bårdseth et
al. 2oo7:83-85). En brønn med en datering til vikingtid `
tidligmiddelalderbleogsåundersøktpåskinnmoiLarvik
iVestfold.Ogsådennebrønnenhaddeenindrekonstruk-
sjon med planker eller flettverk (Rønne 2oo6:294-296).
Til sist kan det nevnes at det har blitt gravd ut en brønn

pågårdenEvjeiRyggekommuneiøstfold,troligframid-
delalder (Simonsen og Lønaas 2ooi). Denne gjennom-

gangen tydeliggj Ør at det har blitt undersøkt forholdsvis
få førreformatoriske brønner utenfor middelalderbyene

påØstlandet,spesieltsettilysavdemangeboplassunder-
søkelsene som har blitt foretatt de siste tiårene.

Mangelen på brønner knyttet til boplassene kan del-
vis ha sin bakgrunn i at det ved mange utgravninger har
blitt fokusert på de sentrale delene av gårdstunene, med
bygningsspor,ildstederogkokegroper.Dårligeredrenert
mark,medstørrepotensialforbrønnkonstruksjoner,har
i noe mindre grad blitt gravd ut. Men den delvise mange-
len på brønner i det arkeologiske materialet gjenspeiler
troligogsåforhistorien.Mangeavdefortidigeboplassene
i Norge har ligget nær vannkilder, slik som bekker, elver
eller vann.

GRAVER FRA MEROVINGERTID
OG VIKINGTID
1 midten av undersøkelsesområdet, i det sørøstre hjør-
netaverosjonssonelll,fremkomfirejordfestegraversom
daterestilmerovingertidogvikingtid.Itretilfeller@ravi,
2og4)varden;dedødeplassertpåenbenkellerplattform
ienrektangulærnedgravning.Dissegravenevaromslut-
tet av en fotgrøft, og de har trolig også vært markert med
en haug. Det fjerde gravanlegget var en båtgrav @rav 3)
uten kjent ytre markering. Alle gravleggelsene er datert
tilyngrejernalder.
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Figur 93,
Oversiktskart med gravene på Hesby.
mustrasjon.. Martin Gollwitzer.
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Figur 94:
Grav 1 på Hesby i plan og profil.
Jj!usms/.on: Lars "orgerscri.

Profil C
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Figur 95:
Sidegrøftene med treplankene i grav 1 på Hesby. Benken`plattingen og deler
av nedgravningen er fiernet maskinelt.
Foto.. Jrigvj!d Tjng!um.

Tredimensjonal modell av grav 1 med gravgodset i ulike nivåer.
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Gwfra vikingtid (grav 1 -C57668)
Grav i (ii3o6i3) var omgitt av en fotgrøft (ii3o6ii) som
var utydelig i plan, og svært vanskelig å skille fra den
omliggende grunnen i profil. Den utydelige avgrensnin-

gen kan ha sammenheng med at massene i området var
sterkt utvasket, eller at bare bunnen var bevart. På tross
av dette kunne det fastslås at fotgrøften var sirkulær. Det
varimidlertidusikkertomgrøftenomsluttethelegraven
eller om det var en åpning i sørvestdelen. Trolig har grøf-
ten hatt en indre diameter på 8,5 meter, ytre diameter på
ii,6 meter og en bredde på om lag i,6 meter. På grunn av
fotgrøften kan det antas at det opprinnelig har vært en
haugovergraven.

Innenfor fotgrøften fremkom et usikkert avgrenset,
ovalt lag (ii3o6o8) som var rikt på små stykker av brent
leire. Laget var minst 7,4 x 5 meter, det strakte seg nord-
sør, og det lot seg kun observere i plan. Lagets beliggen-
hetinnenforfotgrøftentalerforatdeterensammenheng
mellom gravminnet og laget med brent leire.

Sentraltinnenforfotgrøftenvardetskåretnedengrav
i laget med brent leire. Dette indre gravminnet hadde en
oval form i plan og var orientert nordnordøst-sørsør-
vest.Strukturenvar2,4meterlangogi,8meterbred,men
avgrensningenvarnoeutflytende.Detvarikkesporetter

plyndring av graven.
Ut mot langsidene i graven var det skåret ned to paral-

lelle i,6-i,7 meter lange grøfter. Begge grøftene hadde en
bredde på opptil o,2 meter og en dybde på ca. o,2 meter.
På bunnen av grøftene fremkom avlange trestykker i til-
nærmet hele grøftens lengde (fig. 95 og 96). Området mel-
1omgrøftenedanneteno,45mbredbenk`plattingsentralt
i graven, der avdøde og gravgods var plassert. Liknende
konstruksjonselementer ble også påvist i grav 2 og 4. Ved
fotenden av graven fantes også hestebein og restene etter
en hesteskalle. Levningene etter hesten lå stratigrafisk
overgravgodsetogmenneskebeina,sådenhartroligblitt
lagt på en plattform av tre eller liknende over de døde.

Ved undersøkelsen fremkom ubrente bein og tenner
av menneske og dyr (Østergaard 2oii). I tillegg foreligger
et fåtall sekundært deponerte brente beinfragmenter fra
fyllmassene.Deubrentebeinenevargjennomgåendedår-
1igbevart,menstennenevariennoebedretilstand.Utfra
beliggenhetentilbein-ogtannmaterialetbledetantattat
det dreide seg om en enkeltgrav Of. fig. 98). Den osteolo-

giske analysen viste imidlertid at det var lagt to individer
i graven. Den ene var en ung mann på i5-2o år, mens den
andre var en mann på omtrent 25 år. Dette innebærer at
dedødeharværtlagttettsammenpåbenken`plattingen.
Hesten i graven var mellom ii og i5 år gammel da den
døde. Det er mulig at alle delene av hesten har blitt lagt i

graven,mendeterogsåtenkeligatdetharblittnedlagtet
hesteskinn med hode og bein. I graven var det også bein
av geit`sau (Ovjs/Cøprø), svin (Sws dom.) og fisk (Pisces, muli-

gens av torskefamilien (Østergaard 2oii)).

G/ENSTANDSFUNN  OG  PRØVER

Det fremkom et dårlig bevart sverd som er typebestemt
til Jan Petersens (igig) type X, med hel knapp i overhjal-
tet. Videre foreligger flere sterkt korroderte jernstykker,
trolig av en Øks, en pilspiss eller kniv, samt fragmenter
av nagler og`eller spikre. Sentralt i graven fremkom i til-
legg en ravperle, tre hele glassperler av callmers (ig77:77,
82-83)gruppeBc,etfragmentavenglassperle,enildflint,
et bryne og fire fragmenter av en ukjent gjenstand av bly.
Dissemindregjenstandene,sammenmedpilspissen`kni-
ven, ble gravd frem av et preparat der det også ble påvist
stykker av treverk i flere lag. Funnkonsentrasjonen og
treverket tyder på at gjenstandene kan ha ligget i et lite
skrin. Ytterligere en blå perle med gult bølgemønster
ble funnet i overflaten av et lag med brent leire (trolig
ii3o6o8). Denne kan være pløyd ut av graven, men kan
ogsåstammefraenannengraviområdet.Dennetilhører
en mindre tallrik gruppe (Callmers gruppe 8 d) som kan
dateres mellom 86o og 98o e.Kr., og helst til første halv-
del av tidsrommet (Callmer ig77:83-84).

To jordprøver ble undersøkt for makrofossiler. Ved
analysearbeidet fremkom et hasselnøttskall (Coy!us ¢veL
løriø), bygg (HordeL/m "lgøre) og ubestemt korn (Cere4lj4).

Hoveddelen av dette materialet ble funnet i en prøve tatt
fra mageområdet til de døde (2i3i229). Et av kornene fra
denne delen av graven ble forsøkt datert, men det viste
seg å være resent. Kornet kan ha kommet ned i graven
som en følge av bioturbasjon.

Det har blitt foretatt en tynnslipsanalyse av bunnlaget
med treplanke i den Østre sidegrøften. I tynnslipet ble

påvist et fint, siltig sediment med samme materialsam-
mensetning som i deler av kolluviene. Dette kan tale for
at fyllmassene som lå over treverket, hadde blitt avsatt i
forbindelse med regnvær mens graven fortsatt sto åpen

(Macphail 2oii:i5-i9).

DATERING  AV  GRAV  I

Sverdet som fremkom, var av Petersens type X. Dette
er en type med en brukstid som strekker seg fra begyn-
nelsen av goo-tallet og litt inn på iooo-tallet (Petersen
igig:i59-i65,  i82-i83).  Underhjaltet  på  X-sverdet  er
omtrent like tykt som bredt, og kan antyde at det er en
tidlig variant.

De  tre hele  perlene  er av Callmers  (ig77:77,  82-83)
type 8 c. Disse kan dateres til tidsrommet mellom 86o
og 95o e.Kr., med en topp rundt goo e.Kr. Fra grav i ble
ogsåtreprøverradiokarbondatert.Etkornharsomnevnt

gitt en resent datering. En trekullprøve fra fyllmassene
i graven er aldersbestemt til overgangen mellom førro-
mersk jernalder og romertid, men det daterte trekullet
er åpenbart redeponert. Den siste aldersbestemmelsen
er utført på mulig orevirke fra trekonstruksjonen i bun-
nenavenavgrøftene.Trestykketeraldersbestemttilsen
merovingertidellervikingtid.Ommantaregenalderentil
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57668/1

Figur 97:
Funn fra grav 1 på Hesby.
Foto.. Mårtcn Tejge7t. Tcgtijng.. Jngi;j!d Tjnglum.
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Figur 98:
Tannsettene i grav 1 på Hesby jft sjtw. Tannsettene ligger
tett inntil hverandre.
Foto: hgvtid Tir.glum.
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Grav 2

Figur 100:
Grav 2 på Hesby i plan med gravgodsets plassering.
"L.stn]s/.on: M4rtin Gonwjfzcr og Tone Wiksn.øt7t.
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Tabell 23: Vedartsanalyser og dateringer av trekull fra grav 1 på Hesby.

F-num:rner       Labomtorie-".        Materiale                                    Egena,UeT         Auer BP          l sigma                         2 sigma

2131054             Tra-2271                       CoJylLis 4vcj!øria ¢assel)                  S 10 år                  2045±40             Cal l46 BC4 AD           Cal l71 BC-50 AD

2131253             Tra-2476                       A!rms sp.? (or)                                      S  50 år                   1210 ±25             Cal 777-869 AD              Cal 714-890 AD

2131229            UBA-17850                Hordewm "lgøre @ygg)                                                 Moderne            lkke bestembart

treverket i betraktning, kan gravens alder samsvare med
dentypologiskedateringenavperleneogX-sverdet.Sam-
let er det rimelig å datere graven til midten av vikingtid,
omtrent goo-95o e.Kr.

Våpcngw/m vikjrigtjd (gr¢v 2-C5 766 7)
Grav 2 (ii3og28) 1å i overgang mellom erosjonssone 11 og
111. Graven var delvis omsluttet av en fotgrøft (ii3oii8).
Grøften var ufullstendig og manglet i den sørøstre halv-
delen. I den nordre delen ble den snittet av den yngre
brønn 3. Fotgrøftens indre diameter målte 7 meter, ytre
diameter om lag 9,5 meter, og bredden varierte fra o,9 til
i,8 meter. Den bevarte dybden ble målt til o,2-o,33 meter,
og i et tverrsnitt av grøften fremkom et stolpehull. Fot-

grøftentalerforatdetindregravminnettidligereharvært
dekket av en haug.

Det indre gravminnet var plassert sentralt innenfor
fotgrøften. Graven var skåret ned i grunnen og fremsto
som regelmessig rektangulær med avrundete hjørner i

plan.Nedgravningenvarorientertnord-søroghaddeen
lengde på 2,4 meter og bredde på i,3 meter. På tilsvarende
vis som i gravene i og 4 var den døde og gravgodset lagt

på en plattform i midten av nedgravningen med opptil
o,32 meter dype og o,3 meter brede grøfter langs begge
langsider. Undersøkelsen viste også at graven var plyn-
dret, og det ble observert et tydelig fyllskifte etter plyn-
dringsgropen.Itilleggvardetindregravminnetskåretav
to moderne dreneringsgrøfter.

I graven fremkom dårlig bevarte bein, og tenner som
var noe bedre bevart. Analysen av tennene viste, noe
uventet,atdetvargravlagttreindividerigraven-etbarn
mellom 3 og 4 år, en gutt på mellom i2 og i5 år og en
ung person 2o til 25 år gammel (Østergaard 2oii:7). Det
ble også funnet ubrente dyrebein og -tenner i graven. Det
dreier seg om levninger av storfe eller hest og et mellom-
stort pattedyr som kan være sau, geit eller svin. En tann
har også blitt bestemt til sau;geit (Østergaard 2oii:7).

G/ENSTANDSFUNN  OG  PRØVER

På tross av plyndringen fremkom en rekke gjenstander
sentralt i graven. /ernfunnene som foreligger, var noe
bedre bevart enn i de Øvrige gravene på Hesby, og flere

gjenstander har derfor latt seg bestemme. Det ble funnet
en fal etter en spydspiss av ]an Petersens type F ; Bergljot
Solbergs type VII.iB (Petersen igig:47; Solberg ig84:8i-
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83, fig. i2), en samling med ni pilspisser av typene R539,
farbregd ig72: pl. 4, fig. 38`44`45, og R542, en skjoldbule

av type R.562, en kniv, et bolleformet klebersteinskar
med jernhank (R.729) og et nålebryne (R.425). Pilspis-

sene stammer trolig fra et kogger og finnes i flere størrel-
ser. Type R.539 (seks stk.) er typiske jaktpiler, mens type
R.542 (tre stk.) er stridspiler`brodder. På grunn av forstyr-
relsene ble det ikke prioritert å analysere prøvemateriale
fra grav 2.
DATERING  AV  GRAV  2

Fotgrøften, som mest sannsynlig er samtidig med gra-
ven, ble snittet av brønn 3 som er datert til sen vikingtid
og tidlig middelalder. Graven må altså være eldre enn
brønnen.Enkelteavgjenstandsfunneneigravengirogså
holdepunkter for en aldersbestemmelse. Skjoldbuler av
type R.562 dateres av Petersen (igig:47) til perioden 85o-

95o e.Kr., mens Solberg (ig84:92) setter brukstiden for
spydspisser av type VII.iA til tidsrommet 85o og 95o e.
Kr.Pilspisseneeravtypersomerkjentfrayngrejernalder

(særlig vikingtid), men kan ikke innsnevre dateringen av
graven. Grav 2 kan plasseres i midten av vikingtiden.

Båtgr4vJm merovjrigertjd/vikingtid (gr¢v 3 -C5 7666)
Grav 3 (ii3ogi8), en båtgrav, lå ved den vestlige kanten av
erosjonssone 111, mellom gravene i og 2. Kun den neder-
ste o,i meteren av graven var bevart. Det ble ikke påvist
fotgrøft rundt båtgraven, men det kan ikke utelukkes at
den opprinnelig har hatt en slik ytre markering. Graven
var ikke synlig etter fierningen av matjordlagene, men
den fremkom da de øverste kolluviene med middelalder-
dateringer ble fjernet. Dette innebærer at graven ikke var
skadet av moderne pløying. Lagfølgen viser derimot at
man bevisst har slettet graven før den ble dekket av kol-
luviene, trolig i forbindelse med nyetablering av åkre i
området.

Båtgravenvarorienterteksaktnord-sør.Nedgravnin-

gen hadde en bevarte lengde på 4,52 meter og en største
bevarte bredde på o,64 meter. Formen var spiss oval, og

påbunnenavnedgravningenbledetobservertetavtrykk
etterkjølen.Detfremkomdessuten63nagler`spikersom
viseratbåtenharværtklinkbygd.42avdissevarisådårlig
stand at de ble kassert. Båtsaumen lå delvis i sin opprin-
neligeposisjon,ogdannetrekkersomviserbordgangene

(fig. io2). I den sentrale delen av graven var naglerekkene
forstyrret, noe som tilsier at graven har vært plyndret.
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C57667/1

Figurl01:
Gjenstander fra grav 2 på Hesby.
Foto: Mårtctt Teigeri. Tegning.. Jtigi;ijd Ting!ttm.
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Lokalitet 13, Hesby
Grav 3

V
pro:,A -:Ti:;;_=

Middels mørk brungrå, svakt leireholdig silt, relativt
kompakt og jevnt fyll. lnneholder noe grus i nord og i midten.

Kolluvium

l(okegrop 1 1 30932

Figur 102:
Båtgraven ¢rav 3) på Hesby i plan og profil.
"ttstr4s/.on.. Tone Wikstrøm.

Profil 8

Ifj4

0 Nagle/spi ker, primær A

z<

Tann

•     Nagie/spiker,sekundær     EE    Bein

E    jemgjenstand                  |    Keramikk
01

Figur 103:
Tredimensjonal modell av båtgraven @rav 3)

på Hesby. Legg merke til det tydelige avtrykket
etterkjølen.
lllustrasjomLarsTorgersen.
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Størrelsen på båten tilsier at den har hatt ett eller to par
årer (æring eller færing).

Ibåtgravenbledetfunnetbeinogtenneravdyrogmen-
neske. Beinene er stort sett dårlig bevart, og en nærmere
bestemmelse har bare unntaksvis vært mulig. Tennene
varimidlertidienbedretilstand.Ellevetennerskriverseg
fra en mannsperson på om lag 25 år(Østergaard 2oii:6).
Ved siden av menneskebein fremkom skjelettmateriale
av hest, eller eventuelt av storfe. Dessuten ble det funnet
bein etter enten sau`geit eller svin og en tann av sau`geit

(Østergaard 2oii:6).

GTENSTANDSFUNN  OG  PRØVER

Grav 3 rommet forholdsvis få funn. Dette kan muligens
tilskrivesatbareenmindredelavgravenvarbevart,ogat

gravenhaddeblittplyndret.Båtsaumutgjordehoveddelen
av funnmaterialet. Disse var imidlertid kraftig korrodert,
og det var derfor ikke mulig å skille mellom spikere og
saum.Detfremkomogsåenkelteandrekraftigkorroderte

jernstykker, som er tolket som rester fra en skjoldbule.
Fra grav 3 ble to makrofossilprøver analysert. Det ble

kunfunnettrekull,noensmåfragmenteravubrentebein,
brent leire, slagg og fire ubrente frø fra melde (Chertopo-
djtJm sp.) i disse prøvene Vanhanen 2oii:i7).

DATERING  AV  GRAV  3

Det finnes få holdepunkter for en presis datering av grav

3. Skjoldbulen var så fragmentert at den ikke kan brukes
til typebestemmelse, og det ble ikke funnet andre dater-
bare gjenstander. Graven snittet en kokegrop (ii3og32)
datert til bronsealder ` førromersk jernalder (TRa-2275),
og den var dekket av et kolluvium OSL-datert til tidlig
middelalder.  Graven ble også forsøkt tidsbestemt ved
hjelp av to Ci4-analyser fra fyllmassene. Begge prøvene
har blitt tidsbestemt til eldre jernalder (TRa-2267, TRa-
227o), noe som tilsier at materialet har blitt sekundær-
deponert. Mest sannsynlig skriver imidlertid graven seg
fra siste del av merovingertid eller vikingtid, slik som de
fleste andre båtgraver fra Vestfold Of. f.eks. Gjerpe 2oo5;
Mtiller-Wille ig7o).

Våperigravframerovingertid|
vjkjrigtjd (gmv 4 -C5 766 9)
Gravfire(ii3og46)låierosjonssonelllsnordvestrehjørne,
omtrent i2 meter sør for båtgraven. Graven ble oppdaget
alleredeunderregistreringen.Enavregistreringssjaktene

gikk gjennom den sentrale delen av graven, og i denne
sjakten ble det funnet et sverd (Iversen et al. 2oo7:iii).

Grav 4 var omgitt av en svakt oval fotgrøft (ii3o6i6).
Grøften hadde stedvis en noe utydelig avgrensning, spe-
sielt i den Østre delen. Den indre diameteren målte på
8,5-9,5 meter, den ytre målte omkring i2 meter og grøf-
ten var i,2-2,o meter bred. Mot nordnordøst var grøften
åpen, men det er uklart om åpningen ble anlagt bevisst

eller om den kan tilskrives bevaringsforholdene. Dybden
varierte fra o,i6 til o,26 meter. Fotgrøften tilsier at graven
opprinnelig har vært markert med en haug.

Sentralt innenfor fotgrøften var det anlagt en rektan-

gulær nedgravning med avrundete hjørner. Nedgrav-
ningen var 2,67 meter lang og i,6 meter bred. Den var
orientert nordnordøst-sørsørvest, og undersøkelsen
visteatdenopprinneligharhattenindreplattformtilsva-
rende de som ble observert i gravene i og 2. Sidegrøfte-
nes bredde er ukjent, mens dybden ser ut til å ha vært o,2
meter, og det fremkom stedvis rester av treverk i bunnen
av grøftene. Det antas at treet har vært en del av en indre
konstruksjon.Detvarmuligåskilleuttreuliketyperfyll-
masser i graven. Langs kantene av nedgravningen frem-
kom et lag med grågulbrun sandholdig silt med spetter
avgrågulleire.Dissemassenevarresteretternedgravnin-

gens opprinnelige fyllmasser. I midten av nedgravningen
fantes en plyndringsgrop med mørkbrun grå grusholdig
silt. I gravens nordvestre del fantes ytterligere en grop
som ble dannet i forbindelse med plyndring. Denne inne-
holdt sandig, grusholdig silt.

I grav 4 ble det funnet bein og tenner fra menneske og
dyr. Tennene er fra en 33-45 år gammel mann. Ved siden
av tennene ble det funnet brente og ubrente menneske-
beinfraetellerflereindivider.Deterogsåfunnetbein-og
tannmateriale fra to hester, 4,5-8 og 8-i2 år gamle (Øst-
ergaard 2oii:8-9). Det at den døde har fått med seg et par
hester i graven, indikerer høy status.

I tillegg til den primære graven fremkom en kokeg-
rop (ii3o6i4) rett innenfor kanten av den sørlige delen av
fotgrøften. Denne strukturen inneholdt en relativt stor
mengde brente bein. Tre beinfragmenter kunne bestem-
mes til storfe, antakelig fra samme individ (Østergaard
2oii:5). En trekullprøve fra gropen har blitt radiokarbon-
datert til merovingertid (cal 634-666 AD (i385±3o, TRa-
2276)). Det kan ikke helt utelukkes at kokegropen kan
knyttes til begravelsen (se nedenfor).

G)ENSTANDSFUNN  OG  PRØVER

Under registreringen ble det som nevnt funnet et sterkt
korrodert sverd som antas å ha vært en del av grav-
utstyret. Ved selve utgravningen fremkom en gjenstand
med ukjent funksjon med innlagt sølvtråd (fig. io6), to

jernbeslag,  et  klebersteinskar  som  R.729  (fig.  io7),  et
klebersteinsfragmentmedukjentfunksjonogfleresterkt
korroderte jerngjenstander som ikke er bevart ; ikke lot
seg samle inn. Både spredt i graven og i to parallelle rek-
kerigravensØstrehalvdelfremkomdårligbevartenagler
som ikke kunne bevares. I feltdokumentasjonen tolkes
disse som levninger fra en trekasse.

Deterikkesikreholdepunkterforentypologiskdate-
ring av graven, men gjenstanden med innlagt sølvtråd
har en parallell (C2oi68æ) i et funn datert til soo-85o e.
Kr. på bakgrunn av et H-sverd (Petersen igig:99). Både
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Lokalitet 13, Hesby
Grav 4 (1130918), Fotgrøft

Profil A

Profil 8

Profil C

HI
1i
H
EI
EH

E

Mørk grå humusholdig leire-og sandblanding
med noe silt. lnneholdt stein og brent bein.

Lys sand.

Mørk leire.

Grusholdig sand.

Fyllmasse i grøft. Mørk gra -svart sand med humus
noe grus og stein, samt små leirelommer.

Mørk grå silt/fin sand blandet med humus.

Kolluvium. Mørk grå sandholdig silt med
smågrus.

Kolluvium. Mørk grå -svart silt og fin sand
med spetter av lys grå sand.

Undergrunn: Kompakt beige -grå leire.Tidvis
blandet med silt.

Figur 104:
Ulike tverrsnitt av fotgrøft 1130616 knyttet til grav 4 på Hesby.
Illustrasjon:Tom"kstrøm.
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Sandkonsentrasjon
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Grågulbrun sandholdig silt med spetter av grågul leire.

Plyndringsgrop 1. Mørk gråbrun sandholdig silt med noe
småstein og grus.

Plyndringsgrop 2. Grå/brungrå homogen, porøs, sandholdig
silt med noe grus/småstein, brent leirefragment og trekull.

Erosjonsrenne. Lys,gul fin sand.I Mikromorfologisk prøve

Figur 105:
Grav 4 på Hesby med gravgods og plyndringsgroper.
lllustrasjon:Tone"kstrøm.

F2131242

• Bein            |    Bein,hest            E   ukjentav

® Brentleire    |    Bein,menneske    i

o jemnag,e     E    jerngjenstand
Ikleber

Skygge av

jerngjenstand

Tre

1

Figur 106:
Gjenstand med innlagt sølvtråd fra grav 4 på Hesby.
Foto.. Mårien Tcjgen, Tcgnjng: Jngvi!d Titig!um.
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hjalt og knapp på H-sverd er ofte ornert med sølv-, kob-
berlegerings-eller bronsetråder`-plater på samme måte
som den nevnte gjenstanden med ukjent funksjon. På
denne bakgrunn er det mulig at gjenstanden har hatt en
funksjon i tilknytning til belte, bandolær eller slire, der
dekoren har vært godt synlig.

Tre jordprøver har blitt analysert for makrofossiler. I
en av prøvene fra fyllmassene fremkom forkullet korn

(C€reci!i¢), to forkullede frø fra melde (Cheriopodjum sp.) og
etstykkeubrentbein.Fradetsandigelagetsomvarbevart
ikantenavgraven,foreliggerogsåetkornfragment(Ccre-
ø!j¢) og tre små stykker av brente bein. I en prøve fra fot-

grøftenvardetogsåubrenteplanterestersomtroligerfra
nyere tid Of. Vanhanen 2oii:iii).

En  mikromorfologisk  analyse  viste  at  grav 4  ble
anlagt i et leireholdig kolluvium. Analysen viser også
at fyllmassene var sterkt påvirket av biologisk aktivitet
knyttettilnedbrytningavlevningeneigraven.Nedbryt-
ningenhaddeblantannetførttilatjernhaddeblittfeltut
i jorden. I fyllmassen ble det også observert et fyllskifte
som har blitt dannet da liket råtnet Of. Macphail 2oii).
Det ble ellers ikke funnet indikasjoner på at graven har
stått åpen i lengre tid etter begravelsen, til tross for at

prøven ble analysert spesielt med tanke på å vurdere
dette spørsmålet.

Fragrav4hardetblittradiokarbondaterttoprøver.Et
kullstykkeavfuru(Piriussjlvcstris)frafyllmasseneharblitt
tidfestet til førromersk jernalder (TRa-2277). Det daterte
materialet er sannsynligvis sekundærdeponert, og kan
troligknyttestiletkokegropfeltinærområdet.Denandre
dateringen (TRa-2475) er utført på treverk som antakelig
harværtendelavgravensindrekonstruksjon.Enbitselje,
vier eller pil (Sø!jx sp.) med egenalder på under 3o år har
blitt tidfestet til merovingertid (cal 585-64o AD (i455±3o,
TRa-2275)). Selv inkludert treets egenalder angir dette en
noe tidlig datering sammenliknet med den typologiske
dateringen, men den typologiske dateringen er usikker.

Dateringen samsvarer for øvrig med tidsbestemmelsen
av kokegropen med bein som lå innenfor fotgrøften.

Ingen  av de andre gravene på feltet kan dateres til
merovingertid. På bakgrunn av likhet i oppbygning med

graviog2erdetogsårimeligåantaatgrav4stammerfra
vikingtid og trolig periodens første del (8oo-85o e.Kr.).

Fotgrøft
Umiddelbart sør for grav i og Øst for grav 4 fremkom en
fotgrøft (ii3o857) uten en bevart grav. Fotgrøften hadde
en indre diameter på 6,5 meter, og den var 2,2-4,7 meter
bred. Massene i grøften fremsto som svært utvasket, og
strukturen var følgelig utydelig avgrenset i plan. Grøften
ble ikke snittet, og det foreligger derfor ingen informa-
sjon om dybden og om formen til grøften i tverrsnitt.

S amme nf t.trring grave r
Båtgraven som ble undersøkt, føyet seg på mange måter
inn i et kjent mønster fra gravfeltene i Vestfold ¢.f. f.eks.
Gjerpe 2oo5; Mtiller-Wille ig7o). De Øvrige tre gravene
i, 2 og 4 hadde en mer uvanlig konstruksjon der den
døde og gravgodset var lagt på en slags plattform med
avlange grøfter langs langsidene. Konstruksjonsformen
kan betegnes som en jordfestegrav med likplattform,
men nedgravningen kan også minne om en slede, der
eventuellemeierharværtplassertnedigrøftene.Direkte

paralleller til en slik konstruksjon er ikke kjent fra mero-
vingertids-og vikingtidsgraver i regionen. I tillegg til en
likeartetkonstruksjoninneholdtalletregravervåpen,og

på bakgrunn av disse likhetstrekkene er det rimelig å tro
at de er anlagt i noenlunde samme tidshorisont.

Påtrossavatbeinmaterialetstortsetterdårligbevart,
har de osteologiske analysene av tenner og bein frem-
braktbetydeligmedkunnskap.Analyseneharvistatdet
har blitt gravlagt mer enn ett individ i to av gravene, og
at de døde har vært forholdsvis unge. Beinbestemmel-
sene belyser også tradisjonen med å la den døde bli fulgt

Tabell 24: Undersøkte gravminner på Hesby. d=mann, U= ubestemt kjønn, og ? markerer usikkerhet.

Gmv-                                  Grwens
Grw     C-nr.         S-nr.           Mariering    gjemme     Kjørm,a:Ider      orienterimg     Gmvgods

1              C57668      1130613      Fotgrøft          Platt-           d:15-20år         NNV-SSØ        Sverd,5perler,ildflint,

(1130611)       form           d:ca. 25 år                                       bryne, øks?, pilspiss;kniv?

2             C57667      1130928      Fotgrøft          Platt-           U:34år               N-S                     Spydspiss,9pilspisser,

(1130118)       form            d:12-15 år                                       skjoldbule,kniv, kleber-
U:20-25 år                                    kar og nålebryne

3              C57666      1130918      -                          Båt               d?:ca.25år        N-S                     Skjoldbule

4             C57669      1130946     Fotgrøft          Platt-           d:3345år         NNV-SSØ        Sverd,kleberkar

(1130616)        form

Fot-                                                 Fotgrøft

grøft                                                     (1130857)

Pyrebein            Datering

Hest, geit`sau,     900-950
svin og fisk           e.Kr.

Storfe`hest           850-950
ogmellom-         e.Kr.

stort pattedyr

Hest|storfe,         Merovinger-
sau`geit og           tid`vikingtid
sau|geit|sv+n

2 hester                800-850
e.Kr.
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Figur 107:
Deler av klebersteinskaret in situ fra grav 4 på Hesby.
Foto.. Toitii Thommcsscn.
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av husdyr, særlig hest. Tynnslipsanalysen har i tillegg
bidratt til å komplettere bildet, særlig med hensyn til de
tafonomiske prosessene som foregikk etter at den døde
ble stedt til hvile.

STOR STEINPAKNING (C57671)
I erosjonssone 111 fremkom en stor og sammenheng-
ende  steinpakning  (ii3ogi5-ii3ogi7).  Pakningen  var
ca. io meter lang, 6 meter bred og hadde en uregelmes-
sig oval. På bakgrunn av en avgrensning som kunne ses

på tårnfoto, og ut fra høydedata antas det imidlertid at
pakningen opprinnelig har vært tilnærmet rektangulær.
Steinene var i hovedsak av porfyr. De virket delvis var-
mepåvirkete og hadde en diameter på opptil o,3 meter.
Steinlaget var o,i-o,3 meter tykt. Konstruksjonen har
trolig blitt skadet av erosjonsprosesser, og det antas at
kun bunnen av den opprinnelige pakningen var bevart.
Erosjonen har også bidratt til å spre steiner utover, slik at
anlegget delvis hadde mistet sin opprinnelige rektangu-
læreform.Imellomsteinenelådetkompakteleiremasser
hvor det fremkom brente og ubrente bein.

Funri og prøver og d4tcrjrtg
Ved undersøkelsen av steinpakningen ble det funnet 235
ubrente og brente bein (ca.  54o g), og enkelte av disse
har blitt artsbestemt til storfe (Bos toLtrLts), sau`geit (Ovjs/

C¢pm), svin (Sus dom.) og hest (EqiJus cøbøl!Lis, Østergaard

2oii:5).Analyserviseratdebrentebeineneihovedsakhar
vært utsatt for temperaturer på 6oo-iooo °C, og enkelte
beinskriversegfradyrsomdødedadevarmellomtoog
fire år gamle. To jordprøver ble tatt av fyllmassene. Ved
analyser av den ene fremkom et fragment av bygg (Hor-
dci/m vLtjgøre), frø av flere sorter ugress og et brent bein.
Den andre prøven var uten makrofossilfunn. Fosfatana-
lyser viste forhøyede verdier, og de tilsier at området var
kulturpåvirket (Vanhanen 2oii: 5).

Steinpakningen skar ned i et kolluvium som er OSL-
datert til io BC-33o AD (BT-922). Under en erosjonshen-
delse ble steinpakningen dekket av et annet kolluvium
som har blitt tidsbestemt til 5io-79o AD (BT-9i3). I for-
bindelse med undersøkelsen ble det også funnet romer-
tidskeramikk. Det dreier seg om et randskår av en skål
dekorertmedbåndmedneglavtrykk.SamlettilsierOSL-
dateringer og funn at pakningen er fra romertid.

"knirig og diskws/.ori
Strukturer ble anlagt i  overgangene mellom land og
vann`våtmark.Pakningenkanderforhablittetablertsom
et steinunderlag som har muliggjort ferdsel og transport
i det våte området Of. MacGrail ig85). Slike «harder» er

kjent fra grunne havneområder, blant annet i tilknyt-
ning til vikingtidsbyen Kaupang (Ellmers ig85:28, jf. Pilø
2oo7:22o). Den skjørbrente steinen og beinmaterialet
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kan i så fall forklares som et resultat av at boplassmate-
riale har blitt benyttet til å bygge opp harden.

Hestebein har sjelden blir påvist i tilknytning til byg-
ningsspor Of. Myhre 2oo2:ig5-ig6), og dette kan indi-
kere en annen form for aktivitet i overgangen mellom
land og vann`våtmark. Det har tidligere blitt påpekt en
forbindelse  mellom  steinpakninger eller hauger med
skjørbrente stein og offerritualer, og slike hauger med
skjørbrente stein og bein kan forstås som mulige altere

(Kaliff 2oo7:99-iig). Også forbindelsen mellom ild, stein
og vann er etter Kaliffs oppfatning et viktig trekk ved
ildritualene i skandinavia (Kaliff 2oo7:i2i-i34).

T)ÆREOVN (C57459)
En ovn (ii3oi49) fremkom i et stort kolluvium (ii3o856)
i den øvre delen av hellingen. Formen i plan var rund, og
i profil hadde ovnen en traktlignende form. I den Øvre
delen, der ovnen hadde størst diameter, var veggene
nesten loddrette. Denne Øvre delen var bare bevart i en
høyde på noen centimeter. I midten var sidekantene lett
skrånende, mens også den nedre delen hadde loddrette
vegger. Bunnen var konveks. I toppen hadde strukturen
en diameter på om lag i meter, bunndiameteren var o,5
meter, og den bevarte dybden var på o,6 meter. I den Øvre
delen var ovnen f6ret med et relativt hardbrent leirelag
som hadde en gråaktig til grønnaktig farge. I den nedre
delen var det noe uklart om ovnen var f6ret, eller om
veggenevardannetavnaturligleireigrunnen.Ifyllmas-
sene var det mye brent leire. Det antas at dette materialet
opprinnelig har vært deler av en leirebygd kuppel eller
et kammer som lå i toppen av ovnen. Det foreligger ikke
holdepunkter for å si noe om kuppelens eksakte form. I

profiletfremkomogsåtolagmedvarmepåvirket,lysgrå,
brent leire som var atskilt av et lag med mørkere sintret
leire. Antakelig dreier det seg om spor etter to bruksfa-
ser. Ut fra utgravningsresultatene kan man anta at ovnen
antakelig har hatt to ulike kamre. Den øvre delen besto
avetstørrekammersomvardekketavenkuppel,ogden
nedre delen besto av et mindre kammer med nesten lodd-
rette vegger.

Fum og prøver og datering
Foråfåkunnskapomovnensfunksjonbledettattenserie

på åtte prøver av leiren i ulike deler av veggene. Prøvese-
rien ble benyttet for å analysere om det hadde vært tem-

peraturforskjeller under bruken av ovnen. Dessuten ble
to av prøvene undersøkt ved tynnslipsanalyse (Brorsson
2oio:7-8).Gjennomtynnslipsanalysenebledettydeligat
en grovere og en finere leire var blitt benyttet som ovns-
materiale.Denfinereleirenvarumagret,menliknetellers

påleiresomeregnetsområstoffforkeramikk.Denfinere
leiren ble funnet inne i ovnen (fyllag 2, se fig. iii). Den
andre prøven, med grovere leire, kom fra ovnsveggen.
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Figur 108:
Øverst: Tredimensjonal modell av steinpakningen.
J!!ustms/.on:M4rtinGol!wjtzerogLørsThorgcrscri.

Nederst: Tårnfoto av steinpakningen (1130915-17) på Hesby. I det venstre bilde er den opprinnelige
rektangulære formen markert.
Foto.. M4rijn Gollwitzcr.

C5J6flll5

i\  f _r::f\`'ir.`  ,r_    :-\ ,f j; jrr` , r

{:  Jt.-`  f._jt-,J[' - =  =  (.    J  .--  J

5                                      10cm

Figur 109:
Keramikkskår (C5 7671 |5) fra steinpakning (1130915-17) på Hesby.
TcgTiing.. lrigvj!d Tiriglum.
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Figur 110:
Ovnen (1130149) på Hesby i plan etter fremrensing.
Foto: ] esper Clarito.

Figur 111  (neste side):
Ovnen (1130149) på Hesby i plan og profil.
JI lustms/.ori: Tonc Wjkstrø".
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Lokalitet 13, Hesby
Tjæreovn (1130149) V

N

i;
•=

1::1

H
EI

Mørk brun til svart fet løs leireholdig silt, brent leire
og trekull.

Brun silt, homogen trekull, brent leire med 5x5 cm
store biter, antagligvis rester etter innrast ovnsvegg.

Brungrå homogen, relativt kompakt silt. Brent leire
med 10xl 0 cm store biter.

Kompakt varmepåvirket til brent lysgrå leire.

Mørk brun 5andholdig silt

H
=I

Undergrunn:  Grå, kompakt leire

Fragment av brent leire

Steln                      i       '      Utraststeln

0      Kullprøve

©       Makrofossil          ©      Termiskanalyse

1

Meter
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Densistnevnteleirenhartålthøyvarmeoggjentatteopp-
varminger.Determiskeanalysenevisteattemperaturene
iovnensnedredelantakeligikkeharværtsærlighøy.Den
øversteprøvenharderimotblittbrentientemperaturpå

4oo-5oo °C (Brorsson 2oio:7-8). I tillegg taler ovnsveg-

genes delvis grå farge for at oksygeninnholdet har vært
lavt da leiren ble varmepåvirket Of. Lindahl 2oo2:3o-32).

En mikromorfologiprøve taler for at den øvre delen
av ovnen ble varmet opp til temperaturer mellom 5oo
og 7oo °C, noe som delvis samsvarer med den termiske

prøven. Dessuten var det tydelig at det var anvendt vann
iforbindelsemedbruken(Macphail2oii:i2),kanskjeforå
kjøleovnennednårdenbleforvarm.Detbleogsåunder-
søkt om fyllmasser inneholdt makrofossiler, men dette
fremkom ikke.  I forbindelse med vedartsanalyser ble
det påvist bjørk (BctLi!ø) og furu (Pi"s). To trekullprøver
har også blitt radiologisk bestemt. Begge prøvene faller
innenforrammeneavyngreromertid,ogdedatereretter
alt å dømme bruksfasen til ovnen.

"kfijrtg og djskws/.on
Den særegne formen tyder på at ovnen har hatt en spe-
sialfunksjon, og at den ikke har blitt anvendt for matlag-
ning. Samtidig har temperaturen i ovnen vært for lav til
at man kan ha benyttet den i en metallurgisk prosess

(Brorsson 2oio:8). Temperaturene som ble anvendt, har
imidlertid vært tilstrekkelige for andre kjemiske og`eller
fysiske prosesser, slik som destillering av væske.

I Midt-Sverige har det fremkommet flere ovner med
samme størrelse og utforming, og med dateringer til

yngre  romertid  og  folkevandringstid  (Hjulstr6m  et
al.2oo6).Deterfastslåttatdisseharblittbenyttettilfrem-
stilling av furutjære. Det er også kjent 6n ovn med tilsva-
rendeutformingfraSør-FroniOpplandsomtroligvitner
om tidlig tjæreproduksjon (Gundersen 2oi 2). Parallellene
til de midtsvenske ovnene, tilstedeværelsen av furuvirke
ogdeøvrigenaturvitenskapeligeanalysenegjørdetsann-
synlig at Hesby-ovnen har blitt benyttet til fremstilling
av furutjære. Formen til ovnen tilsier også at metoden
somblebenyttetitjærefremstillingenpåHesby,harvært
indirekte, det vil si at to ulike kar ble benyttet i ovnen for
å tørrdestillere veden (Kurzweil og Todtenhaupt iggi, se
også fig. ii3). Hesby-ovnen er med dette det første kjente
eksemplet på tjæreproduksjon på det sentrale Østlandet
i romertid, men den har inngått i en større tradisjon som

Tabell 25: Vedartsanalyser og dateringer av trekull fra ovn 1130149.

ser ut til å ha vært etablert i ulike deler av Skandinavia i
dette tidsrommet.

KOKEGROPER, ILDSTEDER
0G KULLFLEKKER
lnnledning
Kokegroperforståshersomtydeligenedgravningermed
en stratigrafi bestående av minst to lag: et lag med høy
andel trekull i bunnen og et fyllag med forekomst av
skjørbrent stein. Ildsteder defineres her som strukturer
somharmedbrukavildågjøre,menhvordenindrekon-
struksjon skiller seg fra kokegroper og tekniske anlegg
slik som ovner Of. Gjerpe 2oosd:45). Kullflekker er kon-
sentrasjoner av trekull uten noen tydelig nedgravning
eller godt definert avgrensning. Flekkene antas i de fleste
tilfeller å være rester etter kokegroper eller ildsteder.

I det følgende beskrives først de overordnede trek-
kene, med fokus på antall, form og hovedresultater fra
denaturvitenskapeligeanalysene.Deretterfølgerenpre-
sentasjonavfemmindrekokegropfeltsomfremkomved
utgravningen. Til sist sammenfattes og diskuteres resul-
tatene som fremkom ved utgravningen av disse kultur-
minnetypene på Hesby.

Kokegropenes, ildstedenes og
kullflekkenes overgripende trekk
VedutgravningenepåHesbyble55strukturertolketsom
kokegroper,  5  som kullflekker og 2 som ildsteder. De
aller fleste av strukturene av disse tre typene lå innenfor

5 kokegropfelt (i-5).
Detforekommer2oovale,i3runde,2rektangulæreog

i5 ujevne kokegroper på Hesby. Disse formene tilsvarer
stort sett det som ellers er kjent fra regionen O.f. Gjerpe
2oosd:53). Ett av ildstedene hadde en oval form i plan,
mensdetandrefremstosomujevntavgrenset.inavkull-
flekkene var rund, 6n var oval og de tre resterende var
ujevnt formet i plan.

Kokegropenes  størrelse varierte  fra ca.  o,45  x o,4
til 2 x i,6 meter, og det var ingen tydelig sammenheng
mellom størrelse og form. Heller ikke tidligere har det
fremkommetensliksammenhengpåbakgrunnavkoke-

gropmateriale i Vestfold (Gjerpe 2oosd:55; Gustafson et
al.(red.)2oo5).Kokegropenesdybdeharennærsammen-
heng med bevaringsforholdene, og det var enkelte for-

Prøve JD

2130174

2130175

2130202

2130229

Norsk                  Aritall          l.4b.rir. Ege"lder             Azdc7. BP               l sig`r"

TRa-1349                 s  30 år                       1770±25                   Cal 232-325 AD

TRa-1350                s 20 år                      1775±25                   Cal 225-324 AD
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Figur 1 12:
Vegg til ovn (1130149) på Hesby med prøvene for termiske analyser.
Foto:/espcraørito.



Tr i 8 - P R 0 S j Fj K T T= T   C, U  [  1, 1 - 1, `t\ N G jt-\ K F. R .   8 I N D   1

Figur 113:
Prinsippet for fremstilling av tjære med hjelp av en ovn med to keramikkar.
Ettcr Kurzwci! og Todtenh4upt  I 991..73,jig.  I 7.

Figur 114 (neste side):
Kokegropfeltene på Hesby.
J!lwstnøs/.ori: Martin Go! [witzcr.
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skjellermellomkokegropersomlåiulikeerosjonssoner.
Detfremkomellersbrentebeinienkelteavkokegropene,
mensdetnestenikkeblegjortandrefunn.Dettesamsva-
rer også med et generelt inntrykk av at denne struktur-
typen er forholdsvis funnfattig (f.eks. Lønn 2oo7:28-29;
Bårdseth 2oosb:88).

Fra  kokegropene  ble  26  jordprøver  prioritert  for
makrofossilanalyse, og i3 av disse ble også undersøkt
med henblikk på deres jordkjemiske og -fysiske egen-
skaper.Kokegropenevarikkerikepåmakrofossiler,men
enkelte av analysene taler for intensiv boplassaktivitet

Vanhanen 2oii:3-4; Viklund 2oiib).
Fra23kokegroperble24trekullprøvervedartsbestemt

(Bartholin og Mikkelsen 2oiic, a). De fleste inneholdt tre-
kull fra ett treslag, og bare i fire kokegroper var to for-
skjellige tresorter representert. Flest prøver inneholdt or

(A!"s), bjørk (Betu!Æ) og hassel (Cotylus). Trollhegg (Frøn-

guj¢), furu (Pj"s), hagtorn`eple;pære|rogn (Pomojdeøe),
osp (Popujus), eik (Quercus), vier selje eller pil (S¢ljx) og lind

("iø sp.) ble imidlertid tidvis også benyttet som brensel.
Resultatenesamsvarerigrovetrekkmedvedartsbestem-
melsene av andre kokegroper som har fremkommet ved
Ei8-prosjektet (Mikkelsen og Bartholin i trykk).

Sammenlagt ble 22 kullprøver fra kokegroper og i
kullflekk datert. Prøven fra kullflekken har blitt alders-
bestemt til eldre bronsealder. Analysen viser videre at
kokegropenemedettunntakbleanvendtfraovergangen

yngre bronsealder ` førromersk jernalder til romertid.
Den siste gropen var anlagt i merovingertid og kan ha
vært knyttet til grav 4 (se ovenfor). Dateringene samsva-
rer med det som ellers er kjent i Øst-Norge og Bohuslån
i Sverige Of. Gustafson 2oo5c; Lønn 2oo7:26-28; Gjerpe

2oosd:45). Den sene fasen fra vikingtid til middelalder
somtidligereharblittpåpektiVestfold,kunneikkepåvi-
ses på Hesby of. Gjerpe 2oosd:45).

Et kokcgropJelt ved Merkcd¢mselvø
Lengst i nord av undersøkelsesområdet ble det funnet
i2 kokegroper, 2 ildsteder og 3 kullflekker som er knyttet
sammen på bakgrunn av beliggenhet og dateringer. Dette
kokegropfeltet lå i erosjonssone 1, og samlingen blir her
betegnetsomkokegropfelti.StrukturenevarlagtvedMer-
kedamselva,ogdennebeliggenhetenkanhahattbetydning.

To kokegroper var runde, fire ovale og fem ujevne.
Kokegropenes størrelse varierer fra o,45 x o,4 meter til
i,2 x o,9 meter. Kullflekkene, ildstedene og kokegropene
var bevart i en dybde på mellom o,oi og o,24 meter.
Strukturene var altså ganske grunne, noe som kan inne-
bære at andre strukturer i området har gått tapt som en
følge av erosjon og dyrkning. Kokegropene i samlingen
inneholdt forholdsvis små mengder skj ørbrent stein.

Tre av kokegropene har blitt datert i forbindelse med
registreringen og utgravningen, og alle disse tidsbestem-
melsene  faller innenfor sen  førromersk jernalder  ¢f.
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fig. i2i, se også lversen et al. 2oo7:45, iog). Disse daterin-

genesammenfallergodtmedalderentilandrestrukturer
i nærområdet.

Et kokegropJelt j øi;re del 4v hellingefi
Det andre kokegropfeltet  (kokegropfelt  2) ble under-
søkt i erosjonssone 11, altså i den Øvre delen av hellingen,
midt i undersøkelsesområdet. Kokegropene lå svært tett
og tidvis helt inntil hverandre, men feltet hadde ingen
skarp avgrensning. i4 av de 23 påviste kokegropene ble
dokumentert i plan og profil. in hadde en rektangulær

planform, to var ujevne, sju var runde og ti var ovale.
Kokegropene hadde en diameter på o,5-i,6 meter, og de
inneholdt forholdsvis store mengder skjørbrent stein.

Også her kan kokegropenes bevarte dybde gi holde-

punkter for å forstå bevaringsforholdene. Dybden vari-
erte fra o,o7 til o,34 meter, men de fleste var under o,25
meterdype.Dettetilsieratmangeavstruktureneharblitt
skadetgjennomkraftigeerosjonsprosesser.Disseproses-
sene har også medført at fyllmassene var spredd utover
etstørreområde,ogatstrukturavgrensningenetidvisvar
nesten visket ut. Det antas at noe av kullet og den varme-

påvirkede steinen i enkelte av kolluviene i nærområdet
skriver seg fra denne type strukturer.

Fire trekullprøver ble vedartsbestemt og`eller radio-
karbondatertiforbindelsemedregistreringenogutgrav-
ningenof.Iversenetal.2oo7:iii).Trekulletvistesegåvære

fra fire ulike treslag, nemlig hassel (CotyluLs), osp (PopwjtÅs) ,

trollhegg (F"gLi!a) og bjørk (Betulø). En av dateringene
fallerinnenforsenførromerskjernalder,ogtoerdaterttil
eldre romertid Of. fig. i2i). Prøvekonteksten fremsto som
noe omrotet, og det er derfor usikkert om dateringen

gjengir kokegropens bruksfase.
Det kan ellers påpekes at det omtrent i2 meter vest for

kokegropene lå en stor brønn som ble fylt igjen i første
halvdel av romertid. I brønnen ble det funnet relativt
mange ubrente dyrebein. Det kan være en sammenheng
mellom bruken av kokegropene og beinmaterialet som
ble fylt i brønnen.

Et kokegropJelt j defi nedrc dcl 4v hellirtgen
En samling  med  sju  kokegroper ble  avdekket  i  ero-
sjonssone 111 (kokegropfelt 3), det vil si midt i undersø-
kelsesområdet og ved foten av høydedraget der en av
Hesbygårdenenåligger.Idetteområdethardetiovervei-
ende grad blitt akkumulert masser i forhistorien.

Formvariasjonen var ganske liten. To av gropene var
ovale, de Øvrige ujevne. Kokegropenes størrelse varierte
fra ca. o,6 x o,5 til i,4 x i,3 meter, og de inneholdt ulike
mengder med skjørbrente stein. På grunn av kokegro-

penes beliggenhet i erosjonssone 111 skulle man forvente
godebevaringsforholdforstrukturene.Dettevarimidler-
tidikketilfellet.Enavstrukturenevarriktignoko,28meter
dyp,mendeandrevarkuno,o4-o,ogmeterdype.Iområ-
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Figur 115:
Kokegrop 1120015 på Hesby i plan og profil.
Foto.. /esper C!arito (ÆnJre bi!dc), Toirii Thommesscn (ncdr€ bi!c!c).
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Lokalitet 13, Hesby
Kokegrop (1130101 )

C2

C> O;oAq??x%Q>o

fiH

ÆDÆB!,

HI

1975±30 BP

Mørk brun humusholdig silt med kull,
fragment av brent leire og stein.

Gråbrun sand-og humusholdig silt
med noe grus og kull.

Lag  1130856. Humusholdig brun silt med
noe grus og sand.

Undergrunn.Grågul leire med

jernutfellinger.

01

II
H
E]

Stein

Skjørbrent stein

Kullkonsentrasjon

Høydeforskjell

©      Makrofossil

Meter           0      Kullprøve

Figur 116:
Kokegrop 1130101  på Hesby i plan og profil.
I!lustrøsjori.. Tone Wjkstrøm.

Lokalitet  13, Hesby
Kokegrop: 1130866,1130932

±-515 .BF`.  =  .` -.,--- L  -\ii3Ti3å_.2L2å5-
2131137

Gråbrun sandholdig silt med
skjørbrent stein, grus og brent leire.

Spettete sandholdig kullag
med silt og  leire.

Mørkt kullag med grus, spetter
av leire og siltholdig sand.

Båtgrav 1130918.

0

21301139     2131138-2435±60BP

Undergrunn. Grå -gulbrun
sandholdig silt med spetter av leire.

Kullkonsentrasjon

©      Makrofossil
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Figur 1 1 7:
Kokegropene 1130866 og 1130932 på Hesby i plan
og profil.
J!!ustrøs/.on; Toric Wjkstrøm.
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Figur 118:
Kokegropene 1130541  og 1130598 på Hesby i plan og profil.
JI!usm}s/.ott:ToncWjkstrøm.
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det ble det påvist intensiv tråkkaktivitet av dyr, noe som
kan forklare hvorfor bunnen av strukturene var bevart.
Det foreligger seks vedartsanalyser og dateringer. I fem
av prøvene fremkom kun trekull av or (Alrius), mens
den sjette talte for at selje`vier`pil (S¢lix) var brukt som
brensel. Kokegropen med selje`vier`pil har blitt datert til

yngrebronsealder`førromerskjernalder.Enavdeøvrige
prøvene er aldersbestemt til første delen av førromersk
jernalder, mens fire taler for aktivitet i sen førromersk
jernalder Of. fig. i2i).

Kokegropene lå i to parallelle rekker på tvers av fall-
retningen. Det er gode holdepunkter for at det var våt-
marksområde eller et grunt vann nedenfor kokegropene
ibrukstiden,ogstruktureneharblittlagtnedmotkanten
av dette våte området.

Kokegroper i midtdder. av hellingen
En samling med kokegroper (kokegropfelt 4) 1å om lag

5o meter sørvest for kokegropfelt 3, omtrent i midten av
hellingen. I den forholdsvis lille samlingen fremkom fem
kokegroper og 6n kullflekk. Det lå et kolluvium nedenfor
kokegropene, og sannsynligvis har strukturene blitt ska-
det av senere erosjon. Formvariasjonen var forholdsvis
stor. Kullflekken og 6n kokegrop var ujevne, 6n kokeg-
rop var rund, og de Øvrige tre ovale. Kullflekken målte
o,35  x o,3  meter i  plan,  mens kokegropene målte fra
ca. o,7 x o,6 til i,7 x o,7 meter i diameter. Mengden skjør-
brentesteinvarierte.Detblegravdetsnittgjennomfireav

gropene. Dybden på disse var o,o5-o,is meter, noe som
bekrefter at toppen av kokegropene hadde blitt fjernet i
forbindelse med erosjon og dyrkning.

Analyser av trekull viser at or  (A!rms)  ble  anvendt
som brensel i 6n av gropene, mens det ble benyttet selje,
vier eller pil (S4!jx) i en annen. To Ci4-dateringer av det
omtalte trevirket viser at kokegropene var i bruk i den
første halvdelen av førromersk jernalder of. fig. i2i).

Det kan tillegges at kokegropene lå i en rekke på tvers
av skråningens fallretning. Antakelig ble kokegropene
anlagt på oversiden av den daværende våtmarken;van-
net, på tilsvarende vis som felt 3.

Et kokcgrop/e]t vcd et løfighuLs

Den siste samlingen (kokegropfelt 5) lå i den sørlige delen
av undersøkelsesområdet. Gropene dannet en linje som
lå parallelt og om lag fem meter fra veggen til et langhus.
Samlingen lå i erosjonssone V, et område med forholds-
vis lite erosjon, men hvor strukturer har blitt skadet av
dyrkning.inavgropenevaroval,6nvarrektangulær,og
de to øvrige ujevne. Kokegropenes størrelse var mellom
ca. i x o,8 og 2 x i,6 meter, og det var gjennomgående mye
skjørbrente stein i dem. De var bevart i en dybde på o,o8-
o,27meter,ogtreavdemvarskadetavmodernedrenering.

I vedartsanalysen ble bjørk (Bctw!4) påvist i 6n prøve,
og to inneholdt furu (PjriLis). Det ble også aldersbestemt
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etbyggkorn(HordeLtm"lgøre)frakokegropfelt5.Daterin-

gene fra kokegropfelt 5 faller til overgangen førromersk
jernalder ; romertid og tidlig romertid, og det kan ikke
utelukkes at gropene har blitt anvendt på samme tid.
Felt 5s nærhet og orientering i forhold til huset tyder på
ensammenhengmellomkokegropeneogbygningen.En
slikforbindelsemellomrekkeravkokegroperogbygnin-

ger er ellers kjent på andre lokaliteter rundt Oslofiorden
og i det Øvrige Skandinavia (Henriksen 2oo5:93-94; Mar-
tens 2oo7:i05).

Koriklws/.om kokcgroper, jldsteder og kwllJ]ekker

Bruk av kokegroper på Hesby tok til i tidlig førromersk

jernalderogfortsattefremtilromertid.Bare6nkokegrop
(ii3o6i4) var vesentlig yngre enn dette (merovingertid).
En sammenstilling av dateringene viser at det var en viss
tidsforskjell mellom de enkelte feltene, men flere må ha
vært brukt på om lag samme tid (fig. i2i).

Kokegropene på Hesby hadde en varierende form i

plan, og det har ikke vært mulig å se noen sammenheng
mellom formen, dateringer, plasseringen i forhold til
andre strukturer eller i forhold til beliggenheten i land-
skapet.  Ujevne, runde og ovale kokegroper forekom

gjennom hele perioden strukturtypen var i bruk. Rek-
tangulære fantes derimot bare sjelden, og kvadratiske
kokegroper eller avlange kokegrøfter var ikke represen-
tert. Kokegropene på de ulike feltene rommet en ulik
mengde skjørbrent stein. Til dels kan dette tilskrives noe
varierende bevaringsforhold, men det kan også ha sam-
menhengmedatgropeneharhattulikbrukof.Gustafson
2oo5b:8).

Kokegropsamlingene 3 og 4 hadde ellers flere felles-
trekk. Begge feltene var i bruk i førromersk jernalder,
og de var ordnet i rekker på tvers av fallretningen. De lå
ogsåsomenforlengelseavhverandre,ogavstandenmel-
lom dem var på om lag 5o meter (fig. ii4). Det er også

påfallende at det er benyttet ved av or og vier`selje`pil i
gropene på begge feltene, tresorter som ellers har blitt
lite anvendt i denne type strukturer på Hesby. I tillegg
hadde en nyere tids gårdsvei og annen aktivitet forstyrret
områdene mellom felt 3 og felt 4, og disse inngrepene kan
ha fiernet groper som tidligere har dannet en forbindelse
mellom de to feltene. Samlet er det derfor godt grunn-
1ag for å anta at de to samlingene var en del av et lengre
lineært felt, og kokegropene ble trolig anlagt i relasjon til
kanten av et vann eller en våtmark.

HUS 0G STOLPEHULL
Stolpehull er her definert som mindre nedgravninger
med regelmessig rund eller oval form, men med varier-
endebunnform.Gropeneantasåhablittbruktforåsette
opp stolper, og det er en forutsetning at det ikke forelig-

ger indikasjoner på at nedgravningen har hatt en annen
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Kokegropfelt 5
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E Andre strukturer
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Figur 119:
Kokegropfelt 5 ved Hus 1 på Hesby.
Illustrasjon: Martin GoltwitzeT.
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Figur 120:
Kokegropene 1130300 og 1130370 på Hesby i plan og profil.
Illustrasjon:Tone"kstrøm.
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Oxcal v4.1.7 Bronk Rsmsev (2010\: r-5 AtmosDhoric data flom Roiitier ot al (2009\.

Sum Kokegropfelt 4 JL_

LR_Date TRa-1354 Kokegrop 1130589

R_Date TRa-1352 Kokegrop 1130541 -
Sum Kokegropfelt 1 --R_Date TRa-1559 Kokegrop 1120011

R_Date TRa-1557 Kokegrop 1120001 J-
Sum Kokegropfelt 3

---
R_Date TRa-2275 Kokegrop 1130932 JL-R_Date TRa-2274 Kokegrop 1130866

R_Date TRa-2273 Kokegrop 1130943
_--

R_Date TRa-2262 Kokegrop 1130602
--

R_Date TRa-2266 Kokegrop 1130603

R_Date TRa-2268 Kokegrop 1130607

Sum Kokegropfelt 2 J-
-R_Date TRa-1345 Kokegrop 1130074

R_Date TRa-1357 Kokegrop 1130101

R_Date TRa-1346 Kokegrop 1130069

Sum Kokegropfelt 5

R_Date TRa-2260 Kokegrop 1130370 a-
R_Date TRa-2261  Kokegrop 1130359

•          1          '                                                                                                '           1.

2000                                 1500                                 1000                                   500                        1 calBC/1 calAD                        501

Kalibrer( datering (calBC/calAD)

Figur121:
Oxcal-diagram med dateringer av kokegroper og kokegropfelt på Hesby.
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funksjon. Totalt fremkom 256 strukturer som her beteg-
nes som stolpehull. Et lite antall av disse var knyttet til
større konstruksjoner, slik som brønnene, og ig av stol-

pehullene dannet et system som tilsier at de har inngått
i en huskonstruksjon. Det lave antallet stolpehull som
kanknyttestilbygningerpålokaliteten,kandelvisforstås
ut fra at det har foregått mange og varierte aktiviteter i
utgravningsområdet over lang tid. Det høye antallet stol-

pehull uten en sikker tilknytning til bygninger må imid-
lertid også forstås ut fra at definisjonen som er anvendt,
erforholdsvisvidogomfatterstrukturersomkanhablitt
dannet i forbindelse med en lang rekke aktiviteter.

Hus1
I ett tilfelle har det vært mulig å identifisere et treskipet
husutfrastolpehullenesbeliggenhet.Husetfremkomiet
område med mange andre strukturer. Mange av struktu-
reneihusområdetvarsterktutvasket,pregetavbioturba-
sjon,ogflerevarforstyrretavmodernedreneringer.Den
relativt lave bevarte dybden til strukturene taler også for
at strukturene var sterkt påvirket av pløying. På tross av
dette fremkom det to tydelige rekker med takbærende
stolper, og det har vært mulig å frembringe vesentlig
informasjon om bygningens konstruksjon.

Hus i var et grindbygd, treskipet langhus som tro-
lig kan dateres til romertid. ig stolpehull med en rund,
oval eller ujevn form i flaten tolkes som en del av hus-
konstruksjonen.Diameterentilnedgravningenevarierte
fra o,24 til o,62 meter, mens dybden varierte fra o,o5 til
o,2i meter. De fleste stolpehullene var imidlertid under
o,i5 meter dype. Fyllmassene var ellers gjennomgående
forholdsvis homogene, men i to av strukturene ble det
observertavtrykketterselvestolpen.Itillegglåtotettved
hverandre(ii3oo24ogii3oo25),ogderepresentertetrolig
spor etter en dobbelstolpe.

Huset var orientert tilnærmet nordvest-sørøst, hadde
en bevart lengde av i3,6 meter, og besto av seks eller syv

grindpar.  Samtlige grindpar som  tilhørte bygningen,
synes identifisert. Parene var dannet av en søndre rekke
med åtte stolpehull og en nordre rekke på seks stolpe-
hull. I den nordøstre gavlen har stolpene vært uttrukne,
og avstand mellom gavlstolpene har vært 4,4 meter. I
sørvestre gavl har avstanden mellom de ytre stolpene
vært 3,5 meter. Mellom disse gavlstolpeparene lå det fire
ellerfemgrindparsomharhattetspennpå3,2-3,5meter.
Avstanden mellom nordvestre gavl og det første paret
med grindstolper var 3,2 meter, og i den sørvestre enden

4 meter. Avstanden mellom grindparene varierte fra i,6
til 3 meter. I tilknytning til midtaksen fremkom ellers fire
stolpehull. To av disse lå plassert mellom gavlstolpepa-
reneinordvestogsørøst(ii3o32oogii3o767),mensdeto
andre(ii3o328ogii3o329)låmellometavdeandregrind-

parene i nordvestdelen. De to sistnevnte strukturene kan
være spor etter en indre inndeling av huset. Det ble ellers

186

ikke observert rester etter den opprinnelige yttervegg-
konstruksjonen,ogdetforeliggerderforfåholdepunkter
for å beregne husets opprinnelige bredde.

Det ble ikke undersøkt spor etter ildsteder, indre veg-

ger, gulvhorisonter eller liknende, og det fremkom kun
et fåtall makrofossiler, små mengder med kull, noe brent
bein og brent leire ved analyser av makrofossiler. Struk-
turene i området og makrofossilmaterialet gir derfor et
spinkelt grunnlag for å diskutere en eventuell rominn-
delingoghvilkeaktivitetersomharforegåttibygningen.

Deterikkeforetattradiologiskeanalyserfrasporknyt-
tet til den takbærende konstruksjonen til Hus i. Korn

(Ccreø!jø) fra et stolpehull (ii3o332) som lå i tilknytning til
husområdet,harimidlertidblittci4-daterttileldreromer-
tid (Cal 68-i3o AD (igoo±3o BP, TRa-i362)). I et av stol-

pehullene som inngikk i hustolkningen (ii3o336), ble det
ogsåfunnetetbunnskårtiletleirkar.Påbakgrunnavskå-
retsgodsogformkandettetroligogsådaterestilromertid.
Skåretskantererikkenedslitte,ogdeterderforikkerime-
1ig å anta at det har ligget eksponert i lang tid før det ble
endelig deponert i stolpehullet. Videre lå kokegropfelt 5
om lag 5 meter sør for den søndre av rekkene med takbæ-
rende stolper. Dette feltet har trolig vært i bruk samtidig
som huset (se ovenfor), og har blitt tidsbestemt til over-

gangenførromerskjernalder;romertidogtidligromertid.
Ci4-dateringene og keramikken gj ør det altså sannsynlig
at huset var i bruk i den første tiden etter Kristi fødsel.

GROPER
Groper har delvis blitt skilt ut på grunnlag av at de har
hattenrelativtregelmessigformiplanogprofil,ogdelvis

påbakgrunnavatfyllmasse,størrelseogformutelukker
at de var spor etter stolper. Det har videre blitt skilt mel-
1om to ulike typer av groper. Den første typen utgjøres
av nedgravninger som ble anlagt for å benytte materia-
let som ble tatt ut. Et eksempel er leirgroper, der leiren
eksempelvis kan ha blitt anvendt som byggemateriale
eller som råmateriale i keramikkfremstilling Of. Schwel-
nus ig84; Simons ig89:io3-io5). Den andre typen har
blitt anlagt for å benytte selve gropen. Til disse gropene
kan regnes søppelgroper, forrådsgroper eller andre gro -

per som har blitt anvendt i tekniske prosesser.
Totalt fremkom iii groper|nedgravninger ved under-

søkelsen. Et lite utvalg som kan belyse bruken av Hesby-
området i forhistorisk tid, presenteres nærmere her.

Et gropkompleksJor wtt4k 4v leire

fra romertid (C5 7664)
I undersøkelsesområdets nordvestre hjørne var det en
samling med strukturer som på grunn av likhet i utse-
endeogpåbakgrunnavbeliggenhetenantasåhahatten
sammenheng. Samlingen på elleve strukturer inngår i et

gropkompleks.
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Figur 122:
Stolpehull som antas å ha inngått i Hus 1 på Hesby.
J!jusfms/.ori: Khalil Ojsen Holrræn.
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Figur 12 3:
Plantegning over strukturer knyttet til Hus 1 på Hesby.
J!lustrHs/.oti.. Martiri Go!lwt!zcr.
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Figur 1 24:
Gropkomplekset bestående av elleve groper på Hesby.
musfrøs/.ori: M4rtjn Go]Iwifzer.

189

Figurl25:
Overgang mellom gropene 1120038 og 1120040 på Hesby.
Foto:IrigvildTinglum.
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Gropkomplekset omfattet strukturer som i plan målte
i,i-6,7 meter i diameter, og som opprinnelig kan ha vært
knyttetsammen.Vedundersøkelsenhaddetoellertregro-

per (ii2oo37, ii2oo39 og ii2oo4o) en direkte forbindelse
med den største gropen i området (ii2oo38). I tillegg lå
fleregroperinærområdet(sefig.i24),ogdetergodtmulig
atflereavstruktureneopprinneligharværtforbundet.

Strukturene var is til 58 cm dype, og fyllmassene i alle
strukturene var dannet av humusholdig leire, med silt
med varierende mørk, noe spettet gråbrun farge. I gro-

pene fremkom også noe trekull, brent leire og enkelte
stein. Steinene virket delvis naturlig runde, men de kan ha
værtdelvisskjørbrente.Nedgravningeneinneholdtdessu-
tenenkeltegjenstander,deriblantenglassperle(C57664`i)
ogengoddelkeramikkskår(C57664`2-io).Perlenerlaget
av rødlig glass og har et firkantet tverrsnitt. Keramikk-
skårene var fordelt på tre av nedgravningene, men har et
forholdsvis enhetlig gods som tyder på at det dreier seg
om skår fra et lite antall kar. Keramikken omfatter både
dekorerteogudekorerteskår.Dekorenoggodsettalerfor
at de skriver seg fra romertid og folkevandringstid, og de
daterertroligtidspunktetforigjenfyllingene.Detantasat
keramikken ikke har ligget lenge i området før den ble

gravdned,noesomunderbyggesavatbruddkantenevar
forholdsvis skarpe og ikke skadet av forvitring.

I bunnene lå det i de fleste tilfeller flere tynne sjikt
med en marmorert struktur, noe som er karakteristisk
for lag som har blitt fylt i groper med væske. Det er altså
sannsynlig at gropene delvis  har inneholdt vann  når
igjenfyllingen tok til.  Det lå også større stykker med
undergrunnsleire i fyllmassene i mange av gropene, og
dettetilsieratdetharrastmasserfraveggene.Detkunne
også påvises bånd med leire som trolig var et resultat av
at masser hadde rent ned i strukturene.

Det er vanskelig å datere etableringen av gropene.
Derimot kan igjenfyllingen til en viss grad tidfestes på

grunnlag av prøver og funn fra fyllmassene. En trekull-
prøvefragropenii2oo34erartsbestemtogdatert.Enbit
hassel (Cov!tJs) med egenalder på høyst ti år har blitt tid-
festet til førromerskjernalder (2oo-i3o BC (2i55±3o BP,

TRa-i562)).Prøvenbletattfragropensøvrefyllag,ogden
angirenbakretidsgrenseforigjenfyllingen.

Keramikken indikerer med dette en noe yngre alders-
bestemmelse av gropene enn Ci4-dateringen. Dette kan
tilsi at den radiologiske tidsbestemmelsen er utført på
redeponert kull. Kokegropene som ble datert i området,
viser at det var aktivitet på stedet i førromersk jernalder,
og trekullbiten fra gropen kan ha sammenheng med
kokegropfeltet.

Gropene lå nær Merkedammselva, i et område med en
relativt tung leire. Omkring var det imidlertid mye silt i

grunnen. Å anlegge groper har vært enklere i silt enn i
leire, og det er nærliggende å tro at leiren kan forklare

gropenes plassering. Gropenes form kan også gi enkelte

190

holdepunkterforennærmerevurderingavfunksjonen.I

plan var formen ganske varierende, og helt regelmessige
former forekom nesten ikke. Gropenes form i profil var
likevarierende.Variasjonengjørdetlitetroligatgropene
har blitt anvendt som beholdere for væske eller brukt i
en komplisert teknisk prosess. Både plasseringen på lei-
regrunn og gropenes utforming gjør det mer trolig at de
var spor etter at det har blitt hentet ut leire.

Liknende gropkomplekser har blitt undersøkt ved
det store utgravningsprosjekt Fosie lv nær Malm6. Også
disse sydsvenske gropkompleksene har blitt tolket som
leiretak  (Bj6rhem og  Såfvestad igg3:ii7-i32,  323-324).

Slike groper kan imidlertid også ha hatt en tilleggsfunk-
sjonknyttettilbearbeidingavleirenførbruk.Foråbruke
leire som byggemateriale eller råstoff for keramikk må
den tilsettes et magringsmiddel. I en slik bearbeidelses-

prosess spiller også vann en viktig rolle. Plasseringen på
leiregrunnnærelvebreddenkanhaværtgunstigbådefor
å frembringe leireråstoffet og for den videre bearbeidel-
sen.Etteratgropenegikkutavbruk,bledeigjenfyltmed
materiale som har vært tilgjengelig på stedet, og i denne
forbindelse har det daterte trekullet og keramikken hav-
net ned i strukturene.

Engropsamlingftaftrromerskjernalder(C57665)
Iundersøkelsesområdetsnordøstrehjørne,nærskrånin-

gen ned mot Merkedamselva, fremkom tre store groper
(ii2oo43, ii2ooo3 og ii2oo45). Disse lå med jevn avstand
og nærmest på rekke. De fremkom nær kokegropfelt i,
ogdestoregropeneogkokegropeneharfåttsammenfal-
lende dateringer.

Iplanvargropenii2oo43nærkvadratisk,ogdenhadde
avrundede hjørner. Den målte ca. 2,2 x 2,i meter og var
stort sett godt avgrenset mot grunnen. Et profil viste at
strukturen var o,44 meter dyp, at sidekantene var bratt
skrånende, og bunnen flat. I profilene kunne det også
iakttasatgropenvarfyltmedforskjelligelag.Massenevar
dannetavenrelativtkompaktleirholdigsiltmedhumus-
holdigeinnslag,oglageneoglagfølgentilsieratgropenble
igjenfylt i løpet av kort tid. I fyllmassene fantes noe stein,
kullbiterogbrentleire.Steinenekanhaværtskjørbrente.
Trekullet lå delvis i konsentrasjoner, og det fremkom om
lag i52o gram keramikk og 3i,4 gram brente og ubrente
bein,blantannetavsau;geit(Ovjs/C4pn4,Østergaard2oii).

Flere av leirkarskårene i gropen var fra situlaformede
kar (fig. i29, nr. H4 og 5). Dette var hovedformen for før-
romersk keramikk fra Norge. Også den mer utsvingte
randformen(fig.i29,nr.i)varvanligfornorskførromersk
keramikk (Hinsch ig5i, fig. ii). De øvrige randformene

(fig.i29,nr.2og3)varderimotuvanlige,ogdeerikkekjent
fratidligerepublisertførromerskkeramikkmateriale.

Entrekullprøveerbestemttilfuru(Pjnus)medenegen-
alderpåopptil4oår,ogdenharblittradiologiskdaterttil
Cal BC 29o-io5 (2i3o±3o BP, TRa-i56i). Prøven stammer
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Figur 126:
Del av grop 1120038 på Hesby sett mot Øst. Virvelmønstrene anes mot bunnen av gropen og er markert med rød pil.
Foto: Luci4 lJchcm'icim Koxvo!c!.

C57664/10

C57664/10

C57664/10 ':':-        «

Figur 127:
Randskår (C57664`10) fra grop 1120042 på Hesby.
Tegnirig: Mcirtjn Gol!witzer.
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C57665/56

C57665/57

C57665/3
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C57665/61

Figur 128:
Gropene 1120043,1120003 og 1120045 på
Hesby.
J! !wsms/.on: Martm Gollwjtzer.

Figur 129:
Randskår (C57665|2, 3, 56, 57 og 61) fra

grop 1120043 på Hesby.
Mustrasjon: Martin Gouwitzer.
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fra et av gropens nederste fyllag og samsvarer godt med
den typologiske aldersbestemmelsen av keramikken.
Fragropenii2oo43bletrejordprøverogsåundersøktfor
makrofossiler. Ved analysene fremkom et rikt plantefos-
silmateriale, først og fremst av agnekledd bygg. Korn-
slagene som ble påvist, tyder på vårsåing og dyrking på

gjødslete åkre (Viklund 2oiib).
Strukturen ii2ooo31å nord for ii2oo43. Den hadde

en regelmessig oval form i plan og målte i,7 x i,5 meter
og var o,32 meter dyp. I profil hadde den bratt skrånende
sidersomgikkoverienflatbunn.Fyllmassenbestoaven
lysebrun, noe humusholdig, kompakt, leirete silt. I mas-
sene fantes trekull, brent leire, brente bein, noen skjør-
brente eller forvitrete steiner og en konsentrasjon med
trekull. Gropen ii2ooo3 var noe grunnere enn ii2oo43,
menformenogfyllmassenevarforholdsvislike.Avstan-
den til ii2oo43 var omtrent 6,2 meter. En bit eik med en
egenalder på høyst io år fra ii2ooo3 ble datert til førro-
merskjernalder (cal BC i55-45, (2o85±25 BP, TRa-i56o). I

en makrofossilprøve fra ii2ooo3 ble det funnet forkullet
korn, og ugress (Viklund 2oiib).

Seks  meter sør  for ii2oo43  lå ytterligere  en  grop

(ii2oo45). Den hadde en noe uregelmessig oval form i
plan og en uregelmessig form i profil. Diameteren var
ca. 2,2 meter, strukturen var relativt grunn (o,is meter),
og kantene var noe utvaskede og utydelige. Fyllmassen
var dannet av humusholdig leire og sandholdig silt med
lys brungrå farge. ii2oo45 inneholdt noe brente bein,
brent leire og trekull, men den har ikke blitt radiologisk
aldersbestemt.

Fellestrekkene ved de tre gropene og dateringene fra
ii2ooo3 og ii2oo43 indikerer at de har en sammenheng.
Detbesteholdepunktetforentolkningvardeforholdsvis
store mengdene bein og keramikk som fremkom i fyll-
massene.Gropenekanværelevningeretterrituellehand-
1inger der leirkar har blitt slått i stykker, og hvor det har
blitt deponert bein Of. Chapman 2ooo; Harding 2oo6;
Pearce 2oo8).

OPPSUMMERING 0G DISKUS)ON
Ved utgravningen er det sikret et sjeldent bredt kilde-
tilfang som belyser mange sider ved den forhistoriske
aktiviteten på Hesby. Dette har samlet gitt kunnskap om
mange sider ved livet på gården, men også om utvik-
1ingen av landskapet. Undersøkelsen viser kontinuitet i
anvendelsen av området, men at bruken av Hesby endret
seg over tid.

UtviklingenpåHesbyharværttettknyttettildenatur-

gitteforutsetningene.Naturgrunnlagetharforandretseg
overtid,blantannetsomenfølgeavlandhevningen.Itil-
1eggmåbådevariasjonenijordsmonnetogerosjonspro-
blemer tas i betrakting når man tolker den forhistoriske
bruken. I de lavereliggende områdene besto undergrun-

nenhovedsakeligavleire.Disseområdenevaregnetsom
beitemark,  men vanskelige å dyrke med forhistorisk

jordbruksteknologi. I de høyereliggende områdene var
det sand-og siltgrunn. Disse områdene må ha vært godt
egnet for dyrking med forhistorisk teknologi (fig. i32).

Bronsealder
Utgravningen viser at den eldste aktiviteten på stedet
foregikkieldrebronsealder,rettetteratområdetvarblitt
tørtland.Idenneperiodenhardetotoppenemeddagens

gårdstun vært små øyer i en fiordarm of. fig. 54). Fra dette
tidsrommetforeliggerkunenkeltegroper;nedgravninger
tilknyttet den søndre av disse øyene.

Ved overgangen fra yngre bronsealder til førromersk

jernalderintensiveresaktiviteten.Detteharførstogfremt
blitt indirekte påvist gjennom OSL-daterte kolluvier. I
denne perioden har de lavestliggende delene av områ-
det fortsatt vært våtmark eller en grunn vik Of. fig. 54),
og det har fremkommet flere indikatorer på husdyrhold
ned mot området med vann;våtmark. I tillegg er det spor
etteratildharblittbenyttettilåformelandskapet.Utover
i perioden tiltok dyrkningen og`eller beitebruken i den
øvre delen av hellingen, noe som resulterte i en Økt ero-
sjon.Itillegghardetblittgjødsletmedboplassavfallsom
blant annet var iblandet materiale fra ildsteder;ovner. Det
er trolig i denne perioden den første gården etableres på
eller i nærheten av dagens Hesby.

Førromersk/.cm4Jder
1  førromersk jernalder ble  aktiviteten  mer intensiv.  I
midten av undersøkelsesområdet ble det fortsatt dyrket
og gjødslet, og det ble etablert et langstrakt kokegropfelt
i dette området. Antakelig har feltet vært orientert paral-
1elt med kanten av sjøen`våtmarksområdet i bunnen av
hellingen. Samtidig og noe senere i førromerskjernalder
bledetanlagtkokegropervedkantenavMerkedamselva.
Nær elven ble det også etablert tre forholdsvis store gro-

per. Massene som ble benyttet til å fylle igjen gropene,
inneholdt mye keramikk og brente bein, og dette mate-
rialet kan ha vært rituelt nedlagt. I tynnslipsanalysene er
detogsåfunnetsporsomkantaleforjernproduksjonalt
i sen bronsealder eller i førromersk jernalder.

Romcrtjd
1 romertid ble det anlagt et treskipet hus i det eneste
områdetifeltetmedselvdrenerendesandgrunn.Enrekke
med fire kokegroper fremkom utenfor den søndre lang-
veggen,ogdisseantasåhablittetablertihusetsbrukstid.
Lengst i nord, ved kanten av Merkedamselva, ble det på
denne tiden tatt ut leire, og denne virksomheten hadde
etterlatt seg flere store groper.

I midtdelen av utgravningsområdet var det spor etter
en rekke aktiviteter i romertid. Det ble etablert et felt med
kokegroper, og det fremkom spor etter husdyr. I tillegg
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1000                                                            1 calBC/i caiAD

Calibrated date (calBC/calAD)

Figur 1 30:
Oxcal-diagram over dateringene fra Hesby.
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Daterte struktu rer
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Figur131:
Kart over daterte strukturer på Hesby.
Jl!wstr4s/.on: M4rtin G ol !wjfzer.
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Figur 132:
Kart over jordartene i plogsjiktet på Hesby, med en fremstilling av hvordan området kan ha blitt anvendt i forhistorien.
J!lusms/.on.. Martjn Go!l"tzcr.
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Figur 13 3:
Spredning av strukturer i undersøkelsesområdet på Hesby, med en datering til bronsealder. Strukturer som kan være
samtidige, er fremstilt i grått.
J[[ustms/.on: M4rtin G ollwjtzcr.
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Figur 1 34:
Spredning av strukturer i undersøkelsesområdet på Hesby, med en datering til førromersk jernalder. Strukturer som kan være samtidige, er
fremstilt i grått.
Jl]ustrt]s/.oti.. M4rtjn Gollwjtzcr.
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fremstilte man tjære, og det ble anlagt en stor brønn. I
bunnen av den samme hellingen ble det avsatt kolluvier,
delvis i et område hvor det sto vann. Dette viser at de
lavestliggende delene av feltet fortsatt var svært fuktige.
Kolluviene inneholdt også indikatorer på gjødsling og
tråkkaktivitet. I tillegg ble enkle brønner med en kort
brukstidgravdutlavtiterrenget,troligiforbindelsemed
husdyrhold. I kanten av det våte området fremkom også
en steinpakning. Det antas at pakningen opprinnelig har
dannetenrektangulærplattform.Mellomsteinenefrem-
kombrentebeinfrahest,storfe,sau;geitoggris,ogplatt-
formen kan ha blitt anvendt som et steinunderlag som
har muliggjort ferdsel og transport i det våte området,
eller være spor etter rituelle aktiviteter.

Funnene fra romertid viser at gårdsdriften på Hesby
fortsatte,ogatdenvarbasertpåenkombinasjonavdyrk-
ning og beite. Analysene viser også at bygg var en viktig
kulturplanteiperioden.Itilleggbledetsomnevntfunnet
bein som tilsier at det er blitt holdt både hest, storfe, sau`

geit og gris. Utgravningen viser entydig at det har ligget
en eller flere gårdsenheter i nærheten, men at hellingene
og de lavereliggende områdene med silt- og leiregrunn
ikke har blitt anvendt til bosetning. Langhuset var anlagt

på veldrenert grunn, og trolig har det ligget flere bygnin-
gerpåhøydedragenerundtutgravningsområdet.

Folkewndrjmgstjd
Fra folkevandringstid foreligger det ikke noen indikato -
rerpåaktivitet,verkeniformavstrukturerellerkolluvier.
Selv om det ikke har fremkommet spor etter aktivitet,
kan det imidlertid ha foregått en mer ekstensiv bruk av
Hesby,eksempelvisgjennomenomleggingtilmerensidig
beitebruk. Anvendelsen av området i denne perioden har
imidlertidværtvanskeligåbelysevedarkeologiskemeto-
der. En mulig forklaring på bruddet er at jorden har blitt
utarmet som følge av det intensive og erosjonsskapende

jordbruket i romertid. Bruddet har imidlertid også blitt
påvist på andre lokaliteter i regionen (f.eks. lokalitet 22,
Storrustenogøstmo,dettebind).Dettetalerforatendrin-

genikkebareharsammenhengmeddeutfordringeneero-
sjonenharskapt,menatdetogsåeretuttrykkforenstørre
omleggingavbosetningenoglandbruketidistriktet.

Merovingertid
Aktivitet i  merovingertid  resulterte  i ny erosjon.  De
naturvitenskapeligeprøveneviseratmasseforflytningen
ble utløst av dyrkning og i forbindelse med drift av åkre
som ble gjødslet med boplassavfall. Det fremkom også
indikasjoner på at dyr hadde tråkket i den nedre delen
av hellingen. Analyser av pollen tilsier at landskapet i
tidsrommet var relativt åpent, og at det ble dyrket bygg
og hvete ved siden av husdyrholdet. Frem mot vikingti-
den avtok erosjonen, noe som taler for et mindre inten-
sivtjordbrukutoveriperioden.Vedovergangenmellom

merovingertid og vikingtid anla man også den første
brønnen i hellingen (brønn 2).

Vikingtid
Det fremkom fire graver på Hesby, men blant annet ytter-
1igere en fotgrøft taler for at det har ligget flere graver i
området. En båtgrav @rav 3) med jordfestebegravelse kan

grovtdaterestilmerovingertid`vikingtid,ogtrevåpengra-
ver @rav i, 2 og 4) ble trolig anlagt mellom soo og 95o e.
Kr. De tre sistnevnte gravanleggene var omgitt av fotgrøf-
ter,ogdehaddetroligværtmarkertavhauger.Dedødeog

gravgodset i grav i, 2 og 4 var lagt på jordbenker som var
dannet i rektangulære nedgravninger med avlange grøf-
ter med planker langs langsidene. Alle de fire gravene kan
betegnes som våpengraver med funn som sverd, spyd- og

pilspisser, og skjoldbuler. I tillegg fremkom blant annet
perler, kniver, kleberkar og bryner. I tillegg ser hester og
andre dyr ut til å ha fulgt de døde i alle gravene. Totalt har
detblittidentifisertresteretterminstsyvmenneskerigra-
vene,ogdetbestembaretann-ogbeinmaterialetviseratde
døde hadde et aldersspenn fra 3-4 til 33-45 år. Fire av indi-
videne er bestemt til å være gutter`menn, mens det man-

glerindikasjonerpåatkvinnerharblittgravlagtiområdet.
I IØpet av vikingtid ble det også etablert ytterligere to

brønner i hellingen. En av disse @rønn i) har blitt datert
til tidligste delen av tidsperioden. Den hadde velbevarte
flettverksvegger,  og i fyllmassene fremkom et skadet
trekar og en kvernstein i granatglimmerskifer. I tillegg
foreligger et  rikt  naturvitenskapelig  prøvemateriale.
Samtidig eller senere i vikingtid ble det anlagt ytterligere
en brønn @rønn 4). Denne hadde ikke spor etter flett-
verk, men deler av veggene kan ha vært kledd med stein.

Det ser ikke ut til å ha blitt dannet kolluvier i utgrav-
ningsområdet i vikingtid, noe som tyder på et mindre
intensivtjordbruk.Analyseresultateneavmasseribrøn-
neneoggravenegirlikevelinformasjonomvikingtidens

jordbruk. Det har vært et åpent landskap med beitemar-
ker og dyrkete områder, dessuten har det vært områder
med våtmark i Hesby-området. Det har vært et variert

jordbrukmeddyrkingavbygg,hvete,1in`hampoghumle.
Det har trolig gått beitedyr i nærområdet til brønnene,
og beinmaterialet viser at det er blitt holdt svin, sau`geit,
storfe og hest. I 6n av gravene fantes også fiskebein, noe
somtilsieratmanogsåharhattetbredtressursgrunnlag.

Midddalder
1 den første delen av middelalderen ble det etablert ytter-
ligere en brønn @rønn 3). Denne har hatt en enkel kon-
struksjon hvor staur har blitt benyttet til å stabilisere
veggene. Brønnen snitter fotgrøften til grav 2, noe som
antyder at de synlige delene av gravminnene var fjernet
altpådettetidspunktet.Imiddelalderenbledetogsådan-
net tykke kolluvier av gjødslet åkerjord. Lagene har lagt
segovergravminnene,ogvitnerometintensivtjordbruk.
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Figur135:
Spredning av strukturer i undersøkelsesområdet på Hesby, med en datering til romertid. Strukturer som kan være samtidige,
er fremstilt i grått.
J!!ustms/.on: Martjn GOHwitzcr.
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Figur 136:
Spredning av strukturer i undersøkelsesområdet på Hesby, med en datering til merovingertid. Strukturer som kan være samtidige,
er fremstilt i grått.
J!justms/.on; Martin Gol!wjfzcr.
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Figur 1 3 7:
Spredning av strukturer i undersøkelsesområdet på Hesby, med en datering til vikingtid. Strukturer som kan være samtidige, er fremstilt i grått.
Mustrasjori: Martin Goltwitzer.
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Figur 138:
Spredning av strukturer i undersøkelsesområdet på Hesby, med en datering til middelalder. Strukturer som kan være samtidige,
er fremstilt i grått.
Jl!ustrøsjon: M4rtiri Goj!wjtzer.
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Før gravene ble tildekket, har de blitt plyndret, og trolig
har haugene også blitt fjernet. Haugmassene kan ha blitt
benyttettilåforbedreåkerjordenihellingen.Vedutgrav-
ningen fremkom også kolluvier med funn fra nyere tid.
Dette viser at den intensive åkerdriften har fortsatt også
etterreformasjonen.

AVSLUTNING
På bakgrunn av undersøkelsene på Hesby har det vært
mulig å tegne et forholdsvis detaljert bilde av anven-
delsen av området siden bronsealderen. Gjennom hele
forhistorien har de varierende grunnforholdene lagt
føringer på bruken. De høyereliggende områdene med

grove og veldrenerte masser har latt seg dyrke, mens de
lavereliggende områdene i hovedsak har blitt anvendt
som beiter. I tillegg har erosjon i hellingen har vært et
vedvarendeproblem.Erosjonenharforringetmatjorden
i de Øvre delene fra jordbruket tok til i bronsealder ` før-
romersk jernalder, og den har med vekslende intensitet
fortsatt frem til i dag. Blant annet for å kompensere for
den tapte matjorden har det blitt tilført boplassavfall i
store deler av forhistorien, og tidlig i middelalderen ble
trolig også fyllmassene fra gravhaugene benyttet for å
forbedre matjorden. Det fremgravde materialet viser
også tydelig at området har blitt brukt med skiftende
intensitet,ogatåkerdriftenogannenaktivitetharforflyt-

tet seg i landskapet. En årsak til omleggingene kan være
aterosjontidvisharmedførtatmatjordenharblittsvært
dårlig, og at det har vært nødvendig med en lengre fase
med brakklegging.

De lavereliggende delene av utgravningsområdet har
hatt dårlig drenert silt- og leiregrunn som har vært van-
skeligådyrkemedenkeljordbruksteknologi.Itillegghar
området vært svært fuktig, og det har tidvis stått under
vann. Det høye grunnvannsnivået har gjort stedet egnet
for brønner, og syv slike strukturer har vært i bruk fra
romertid til middelalder.

Det fremkom rester etter kun 6n bygning, et langhus
datert til romertid. Utgravningsområdet har derfor i
hovedsak ligget i randsonen av gårdsbebyggelsen, som
bådeiførromerskjernalder-romertidogframerovinger-
tid til nåtid må ha befunnet seg i områdene med veldre-
nert grunn på høydedragene.

Erfaringene fra Hesby har vist at kombinasjonen av
arkeologiske metoder og naturvitenskapelige analyser
har gitt gode resultater. De ulike kildekategoriene har
frembrakt ny, men fragmentert kunnskap om forhisto-
rien. Ved å samle de ulike resultatene fremtrer imidler-
tid et mer helhetlig bilde av fortiden på Hesby. Gården
har nå en historie som går tilbake til bronsealderen, og
hestene som ga navn til gårdene, har blitt påvist siden
romertid.

KATALOG

Chrjstj4nl,ØchscriRøds"dog/oneRØstKjle

C57456;1-105
Funn og prøver fra hoveddelen av strukturene på
lokalitetene 13,14,16 og 17 fra feltsesongen 2009.
Materialet fra graver, brønner, en tjæreovn, en steinpak-
ning og enkelte erosjonslag er imidlertid katalogisert
under egne C-numre.

1 ) Spjker av jern, svakt bøyd. Stj: 5,4 cm. Stt: 0,2 cm. Vekt:

2,8 g. Fra stolpehull 1130128.

2) Sptker avjern, korrodert. Stj: 4,4 cm. Stt: 0,8 cm. Vckt:
3,9 g. Fra fotgrøft 1130118.

3) Ett fragment av ukjefit jerngjenstand. Kan være del
av en spiker eller kjetting. St!: 2,9 cm. Stt: 0,8 cm. Vekf:

3,6 g. Fra rydningsrøys 1130027.

4) Ett fragment av Lik/.erit jerngjenstand. St!: 2 cm. Stt:

0,8 cm. Fra kokegrop 1130101.

5) Ett fragment av b7fte av lys grå skifer med relativt
mye glimmer. Rektangulært tverrsnitt, brudd i begge
ender. Stl: 8,6 cm. Stb: 2,4 cm. Stt: 1,7 cm. Vckt: 68,3 g.

Fra rydningsrøys 1130419.
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6) Ett randskår av finmagret leirkar. Beige og svært
forvitret. St]: 1,9 cm. Stb: 1,7 cm. Stt: 0,9 cm. Vekt: 3,6 g.

Fra prøverute P2.
7) To uornerte bukskår av leirkør med sandmagring.

Svart på innsiden, svartgrå på utsiden. Stj: 2,2 cm.
Stb: 1,8 cm. Stt: 0,6 cm. Vekt: 5 g. Fra rydningsrøys

1130011.

8) Ett uornert bukskår av leirkar. Rødt gods med fin
magring. St!: 3,5 cm. Stb: 2,3 cm. Stt: 0,8 cm. V€kt: 8,7 g.

Fra stolpehull 1130132.

9) Fire små, uornerte bukskår av leirkør med sandma-

gret, grovt gods. St]: 1,5 cm. Stb: 1,2 cm. Sft: 0,5 cm.
Vekt: 2,4 g. Fra grop`nedgravning l l 30450.

10) Ett uornert bukskår av leirkør med sandmagring.
Svært forvitret, rødlig gods. Stl: 2,3 cm. Stb: 1,3 cm.

Stt: 0,6 cm. Vekt: 2 g. Fra lag 1130046.

11) Ett uornert bukskår av leirkør. Rød, oksidert farge

på utsiden, nesten svart på innsiden. Antagelig
sekundært brent. Stl: 1,8 cm. Sfb: 1,4 cm. Stt: 0,4 cm.

Vckf: 1 g. Fra kokegrop 1130101.
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12)Touornertebukskåravleirkmmedfinmagring.
Rødlig gods med forvitret overflate. Sfl: 2, 5 cm. Stb:
1,5 cm. Stt: O,9 cm. Vckf: 7 g. Fra grop|nedgravning

1130007.

13) Ett uornert bukskår av leirkør med fin magring.
Rødlig gods med forvitret innside. Stl: 2,2 cm. Stb:
2,5 cm. Stt: 0,3 cm. Vekt: 1, 3 g. Fra kokegrop 113003 7.

14) Ett uornert skår av leirk" med sandmagring. Grått

på innsiden, rødt på utsiden. St!: 2,7 cm. Sfb: 2 cm. Sft:
0,7 cm. V€kt: 6,1 g. Fra lag 1130514.

15)Ettuornertbukskåravleirkør.Grovt,sandmagret

gods. Grått på innsiden, rødt på utsiden. Stl: 2,8 cm.
Stb: 1,6 cm. Stt: 0,9 cm. Vekt: 4,8 g. Fra udefinert

nedgravning1130120.
16) Ett uornert bukskår av leirkør med svært grovt,

grått gods med sandmagring. Mulig matskorpe på
innsiden, men er ikke behandlet sterilt, og er derfor
ikke analysert. St!: 7,6 cm. Stb: 5,7 cm. Stt: 1,5 cm. Vekt:

99,2 g. Fra kokegrop 1130110.
17) J!dJ]irit av brun flint. St!: 2,3 cm. Stb: 1,4 cm. Stt:

0,6 cm. Vekt: 2,3 g. Fra rydningsrøys 1130011.

18) Ett øvs!øg av finkornet diabas. Lansettformet, mulig
avfall fra Øksetilvirkning. Stl: 3,4 cm. Stb: 1,7 cm. Stt:

0,8 cm. Vekt: 3,8 g. Fra rydningsrøys 1130419.
19) Ett øvs!øg av rødbrun diabas. St!: 5,5 cm. Stb: 4,1 cm.

Stt: 1,2 cm. Vekt: 28 g. Fra kokegrop 1130069.

20)Ettføg7'ncritavgulflint.Kanværeslått,menernoeusik-
kertsomartefakt.Vekt:1,4g.Frarydningsrøys1130011.

21)EttliteJrflgi'nentavmørkgråflint.Vekt:0,2g.Fra
kokegrop 1130074.

22-41 ) Biter av brerit lejre fra kokegroper, rydningsrøy-
ser, nedgravninger, 1ag og prøveruter. Samlet vekt:
443,4 g. Ett funn, 5 7456`41, er tapt.

42-56) Fragmenter av b7ieftt bejn fra stolpehull, ryd-
ningsrøyser, kokegroper,1ag, prøveruter og udefinerte
strukturer. Samlet vekt: 20,38 g. To av funnene kunne
typebestemmes:

42) Fra stolpehull 1130129. Vckt: 0,2 g. Inneholdt tannrot

fra mellomstort pattedyr, brent ved 600-800 °C.
52) Fra kokegrop 1130072. Vckt: 10,5 g. Inneholdt fibula

av Si/s dom. (svin), brent ved 6o0-8oo °C.
57-59)Fragmenteravubreritbejnfrastolpehull,

nedgravning og prøveruter. Samlet vekt: 37,04 g. To av
funnene kunne typebestemmes:

57) Fra stolpehull l l 30094. Vekt: 0,04 g. Inneholdt fem
fragmenterframolareravBostøurus(kveg).

58) Fra prøverute P2. Vekt: 22,1 g. Inneholdt bein av Bos
tøurtJs (kveg).

60-64) Fem stykker av sløgg fra nedgravninger og lag.
Samlet vekt: 21,2 g.

65-74) Kullprøver.
75-101)Makrofossilprøver.
102-104) Prøver, jordmikromorfologi.
105-106) Prwe, ørif%t for OSL-dateringer.

C57457|1-30
Materiale som fremkom ved undersøkelse av det som
ved registreringen ble omtalt som lokalitet 18, og
omfatter funn og prøver fra et kokegropfelt (koke-

gropfelt 5), stolpehull og ulike groper. Materialet fra et
langhus (Hus 1) på lokalitet 18 er katalogisert under et
egetc-nummer(C57458).

1) To uornerte skår av leirk¢r. Fint gods med lys rødbrun
farge. St!: 1,7 cm. Stb: 1 cm. Stt: 0,4 cm. Vckt: 1,3 g. Fra

stolpehullll30351.

2) Ett uornert bukskår av leirkar. Sandmagret gods
med svartgrå innside og rødlig utside. Stj: 2,1 cm. Sfb:

1,6 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 2 g. Fra nedgravning 1130464.

3) Ett lite, uornert bukskår av leirk4r. Sandmagret gods
med gråsvart innside og rødlig utside. St!: 1,5 cm.
Stb: 1,4 cm. Stt: 0,8 cm. Vckt: 2,5 g. Fra nedgravning
1130394.

4) Tre små, uornerte skår av leirk4r. Gråbrunt, sandma-

gret gods. Stl: 1,5 cm. Stb: 1,5 cm. Stt: 0,7 cm. Vckt: 3 g.
Fra nedgravning 1130394.

5) Ett uornert skår av leirkør. Brungrått, sandmagret

gods. Svært forvitret. Sf!: 2,3 cm. Stb: 1,7 cm. Stt:
0,9 cm. Vekt: 3,3 g. Fra stolpehull 113035 3.

6-8) Brent !ejre fra stolpehull og nedgravninger. Samlet
vekt: 38,5 g.

9-11) Brente bejri fra stolpehull. Samlet vekt: 1,7 g. Ett av
funnene kunne typebestemmes:

11 ) Fra stolpehull l l 30411. Vekt: 0,5 g. Inneholdt en

leddende fra distal epifyse av SLis dom. (svin), < 2 år.

Brent ved 6oo-8oo oc.
12) Tre tannfragmenter av wbrcritc bejri. Vekt: 0,05 g. Fra

kokegrop 1130300.
13-14)Tostykkeravsløggfrastolpehull.Samletvckf:2g.
15-16) Fragmenter av h¢sse!riøttskø!! fra kokegrop og

stolpehull.
17-24) Kullprøver
2 5-29) Makrofossilprøver
30) Prøve, j ordmikromorfologi.

C57458;1-34
Funn og prøver fra Hus 1.

1) To skår fra buk og bunn av leirkør med relativt fint,
sandmagret gods. Lys gråbrun farge på utsiden, med
noe mørkere innside. St!: 3,7 cm. Sfb: 2,3 cm. Stt:

1,4 cm. Vekt: 16 g. Fra stolpehull 1130336.

2)Firebukskåravleirkørmedgulgrått,sandmagret

gods. Relativt forvitret. Stl: 2,0 cm. Stb: 1,6 cm. Stt:
0,6 cm. Vekt: 5,2 g. Fra stolpehull 1130336.

3) Seks små skår av leirkør med gråbrunt, finmagret

gods. Stl: 1,7 cm. Stb: 1,0 cm. Stt: 0,3 cm. Vekt: 2,41 g.
Fra stolpehull 1130238.

4-5) Brente bejn fra stolpehull. Samlet vekt: 0,98 g.
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6-13) Brent !ejr€ fra stolpehull. Samlet vekt: 151,14 g.

14-34) Møkro/ossjlprøver. Utgår: 16,19, 23, 25, 26, 30, 32

08 33.

C57459|1-10
Funn og prøver fra tjæreovn (1130149) fra yngre
romertid.

1 ) Brent !cfrc fra ovn 1130149. Samlet vckt: 1389,2 g.

2) Fem tannfragmenter av ubrcnt b€jri fra ovn 1130149.
Fragmenter av premolar eller molar av Bos tøurLis

(kveg). Vekt: 10,4 g.
3-6) Kullprøver.
7) Møkro/ossjlprø" fra ovn 1130149. Det ble ikke funnet

makrofossiler i prøven. Forbrukt ved analyse.
8) Prøve, j ordmikromorfologi.
9) Pr"e, 4nnet for markkjemisk analyse.
10) Prøve, øfmet for termisk analyse.

C57460`1-32
Funn og prøver fra brønn 2 (1130015).

1 ) Fem store og tre små fragmenter av trebojle. Det er
ikke observert dreiespor, følgelig er den trolig skåret
ut. Vedartsbestemt til kirsebær, hegg eller slåpe

(Prurms sp.) eller asalslekten (SorbL# sp.). Djømeter:
25 cm. Dj4meter bum: 12,3 cm. T: 1,8 cm.

2) Tilspisset p!4nkc av tre, vedartsbestemt til eik (Qucr-
cus). Stl: 21,6 cm. Stt: 3 cm.

3) Tre biter av trep!4rikc, vedartsbestemt til ask (Fr"ittLis).
Stl: 34 cm. Stb: 4,5 cm. Stt: 2,4 cm.

4)Bearbeidetplønkeavtre,vedartsbestemttilbjørk

(B€tu!ø). St!: 12,0 cm. Stt: 3,3 cm.
5) Tilspisset p[¢nke av tre, vedartsbestemt til or (A!nus).

St!: 11  cm. Stb:  3,0 cm.

6) Tilspisset støwr av tre, vedartsbestemt til or (A!riLis).

Noe bark bevart. St!: 54 cm. Stb: 4,0 cm.
7)Tilspissetstøuravtre,vedartsbestemttilbjørk(Bctw!ø).

Stl: 16,6 cm. Stt: 6,0 cm.

8) Tilspisset stowr av tre, vedartsbestemt til or (A!"s).
Bark bevart. Stj: 53 cm. Stb: 3,0 cm.

9) Flat st€jnskive av grå kalkstein med fossiler av skjell.
Stl: 27,5 cm. Stb: 23,5 cm. Stt: 3,3 cm. Vekt: 2150 g.

10) Mulig s!jpcstcin i mørk grå bergart, naturlig avrundet
med spredte mulige slipespor. St!: 6,0 cm. Stb: 5,1 cm.

Stt: 3,1 cm. Vekt: 117,3 g.

11)Muligs!jpestej7tavgråsvartbergartmedspredte
mulige slipespor på den ene siden. St!: 4,2 cm. Stb:
2,5 cm. Stt: 1,4 cm. Vekt: 24,2 g.

12)Kriøkk€stejriavrødbrunbergart.Slagspor`knusespor

på den øvre delen. Stj: 8,3 cm. Stb: 5,0 cm. Sft: 4,1 cm.
Vckt: 258 g.

13) Fragmenter av h4sselriøtfsk4jl. V€kt: 0,7 g.

14) Kom. Vekt: < 0,01 g.
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15-27) Prøve, Ørmet av ubrent tre.
28-31)Treprwer,ørmctforanalyseavmakrofossiler,

pollen, insekter.
3 2) Pollenprøve.

C57461;1-18

Funn og prøver fra brønn 5 (1130081).

1 ) Tre bukskår av leirkm. Sandmagret gods med
svartgrå farge på innsiden og rødbrun på utsiden.
Rekker med fingernegldekor på utsiden. To av
skårene passer sammen. Stl: 3,1 cm. Stb: 2,9 cm. Stt:

0,6 cm. Vekt: 13,6 g.

2) Ett bukskår av leirkør. Grovmagret, svartgrått gods
med beigegule spetter. To merker av fingernegl,
sannsynligvis fra en rekke rundt buken. St!: 6,5 cm.
Stb: 5,7 cm. Stt: 1,0 cm. Vekt: 46,37 g.

3) Trep!flnke av bjørk (Betujø) med sagespor. St]: 19 cm.

Stb: 10 cm. T: 1,7 cm. Tapt.

4-6) Brertte beiri. Ikke mulig å artsbestemme. Samlet vckt:
2,53 8.

7) Ubreftfe bejn av storfe (Bos t¢wrLts). Fragmenter av et

ribbein, et kjevebein, en ryggvirvel, et skinnebein og
et hofteledd. Vekt: 566 g. Forbrukt ved analyse.

8) Ubreritc bcin av storfe (Bos tøiJrLis). To hele kjevebein,

ett fra høyre side på et 2-2, 5 år gammelt dyr, og ett fra
venstre side på et 7-8 år gammelt dyr. Fragmenter av

ytterligere ett kjevebein fra venstre side på et 1,5-2 år
gammelt dyr. Vekt: 716 g. Forbrukt ved analyse.

9) Ubrentc bejn avgeit (Cøprø hircus). Beintapp fra horn,

trolig fra et ungt dyr. Stl: 13,1 cm. Støi.ste omkrcts:

7,5 cm. Vekt: 18,8 g.

10) Ubreritc betft av storfe (Bos tflu"s). Sannsynligvis

fragment av ribbein. Vekt: 21,2 g.
11) Ubffente bejn. Ribbein av mellomstort pattedyr,

muligens får, geit eller svin. Trolig et ungt dyr. Vekt:
42'7.

12) Brertt !cjrc. Vckt: 0,2.

13) Ubreritc bejri av storfe (Bos tøwrus). Vekt: 71,6 g.

14) Kullprøve.
15-16) Prøvc, ¢nnet av ubrent tre.
17) Prøve, ønnet av delvis forkullet tre.
18) Prøve, ømet for analyse av makrofossiler, pollen,

insekterogjordkjemi.

C57462|1-27
Funn og prøver fra brønn 1 (1130115).

1 ) Kvcmstejn av granatglimmerskifer, trolig fra Hylle-
stadbruddet i Sogn (Grenne, pers. medd.). Over-eller
underligger av en dreiekvern. Hele er bevart, men i 3
store og flere små fragmenter. Stf: 6 cm. Dj4m.: 48 cm.

2) Lagget k4r som Straume 1987: Tafel 85, figur la og b,
men med tregjorder. Består av en delvis bevart rund
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bunn av et helt stykke eik (Qwcr"s sp.) og en 30 cm
lang del og flere små fragmenter av en bred stav av
osp (Popt/lus tremulø). På nedre del av staven er en
tydelig lagg tilpasset bunnstykket. Stavene har vært
holdt på plass av to eller flere tregjorder av furu (Pinus
sj]vestrjs). Opprjnnelig dtflm.: ca. 22 cm. T: 1-1,8 cm.

3) Håttdt4k eller skaft av hegg`kirsebær (P"ms sp.) fra
ukjent tregjenstand. De nedre 10 cm har brudd på
undersiden og begge langsider. Selve håndtaksdelen
består av en avrundet trestokk med flat underside
som smalnerjevnt fra 5,5 til 3,3 cm inn mot bruddste-
det. Stl: 29,0 cm. Stt: 3,7 cm.

4) Fragment av tilspisset trepl4nke med gjennomboret
hull. Vedartsbestemt til eik (Quercus sp.). St[: 18,0 cm.

Stb: 5,0 cm. Stt: 1,5 cm.

5) To store og to små fragmenter av trep]4nke med

gjennomboret hull. Vedartsbestemt til eik (QwcrcLts
sp.). Stl: 61 cm. Stb: 8 cm. Stt: 4,1 cm.

6) Bearbeidet trestykke av uøcnt gjenstand i eik

(QLicrms sp.). Er bevart som en stokk med diameter
ca. 6,5 x 4 cm som smalner inn i forbindelse med et
hull omtrent midt på og ender i en delvis Ødelagt
utstikker med diameter ca. 2 x 2,5 cm. En naturlig
rund side og en tilhugget flat side. St]: 51,0 cm.

7) Trep!flnke. Vedartsbestemt til eik (QwcrcL.s sp.). St!:

37,2 cm. Stb: 7,2 cm. Stt: 1,8 cm.

8) BrGrite beiri. Kan ikke artsbestemmes. Brent ved

600-iooo °C. Vekt: 0,6 g.

9) Brente bciri av storfe (Bos tøt/"s). V€kt: 36,7.

10) Ubrettte bejn av geit (C4pm hjrcus). Velbevart, avhugget

bakre del av kranium inkludert bl.a. beintappene til
horn.

11)Kullprøve.
12)Prøve,jordmikromorfologi.
13-14) Prøve, flnrict av ubrent tre.
15-23)Niprøver,ørmctavubrentellerdelvisforkullettre.
24) Ufgår.
25-27) Tre prøver, øririet for analyse av makrofossiler,

pollen, insekter og jordkjemi.

C57463|1-14

Funn og prøver fra brønn 4 (1130116).

1) Liten slipestejn av finkornet, gråsvart bergart med
slipespor på den ene siden. Ujevn, triangulær form
og uregelmessig tverrsnitt. Stl: 2,7 cm. Stb: 2,2 cm. Stt:
1,0 cm. Vekt: 10,1 g.

2) Brerite bejn. Kan ikke artsbestemmes. Brent ved
600-|000 °C. Vekt: 0,5 g.

3-9) Bnent leirc. Samlet vekt: 77,4 g.

10) Kullprøve.
11)Makroprøve.
12-14) Prøver, ¢rmet for analyse av makrofossiler, pollen,

insekterogjordkjemi.

C57663|\-28
Materialet fremkom ved undersøkelse av lokalitet 12,
og omfatter funn og prøver fra et kokegropfelt (koke-

gropfelt l ) , enkelte groper;nedgravninger og stolpehull.
Materialet fra to samlinger med større groper fra det
samme området har imidlertid blitt katalogisert under
egne C-numre (C57664 og C57665).

1) Fragment av uk/.cnt gjenstand av jern fra stolpehull
1120052. Svært forvitret. St!: 2,9 cm. T: 1,1 x 0,9 cm.

2) 21 uornerte bukskår og ett randskår av minst
to leirkør fra nedgravning 1120003. Type 1 har
brunrød overflate og svartgrå innside med middels

grov magring. Stl: 4 cm. Stt: 0,9 cm. Type 11 har lyst

gråbrunt gods med relativt grov magring. St!: 4 cm.
Stt: 1 cm. Vekt: 96,6 g.

3-5) BreT7t leire fra kokegrop l l 20001, nedgravning
1120045 og stolpehull 1120052. Samlet vekt: 9,6 g.

6-8) Brerite beirt fra kokegrop 1120004 og nedgravninger
1120045 og 1120003. Kan ikke artsbestemmes. Brent
ved 600-800 °C. Samlet vekt: 3,33 g.

9) Tannfragmenter av ubrente beiri fra nedgravning
1120003. Artsbestemt til storfe (Bos tflLi"s). V€kt: 7,0 g.

10) Sløgg fra nedgravning l l 20003. Vekt: 2,64 g.
11-16) Kullprøver.
17-28) Makrofossilprøver.

C57664`1-40
Funn og prøver fra elleve store, uregelmessige groper

(1120038mfl.).

1) Rød glassper!e med rektangulært tverrsnitt fra grop
1120042. Noe skjevt kuttet, tykkelsen varierer fra 0,45
til 0,32 cm. Stl: 0,63 cm. Stb: 0,55 cm.

2) Ett bukskår av leirkør fra grop l l 20038. Fint, sand-
magret gods med lys brungrå innside og mørk grå
utside med strekdekor. Trolig fra yngre romertid eller
folkevandringstid. Stl: 2,4 cm. Stt: 0,3 cm. V€kt: 2,24 g.

3) To bukskår av leirk¢r fra grop 1120038. Relativt fint,

gråsvart gods. Strekdekor på det ene skåret. Trolig fra
yngre romertid eller folkevandringstid. Stl: 4,7 cm. Stt:
0,6 cm. Vekt: 9,52 g.

4) Fem bukskår av leirkør fra grop 1120042.
Finmagret, brungrått gods med mørk grå utside.
Strekdekor på to av skårene. Trolig fra yngre
romertid eller folkevandringstid. Stl: 2,5 cm. Stt:
0,5 cm. Vekt: 15,62 g.

5) Tolv bukskår av minst to leirk4r fra grop 1120042.
Type 1 består av fem skår med mellomgrovt, grått

gods. St]: 3,6 cm. Stt: 0,6 cm. Type 11 har finere,

gråbrunt, sandmagret gods, og to av de syv skårene
har strekdekor. Trolig fra yngre romertid eller
folkevandringstid. St]: 2,3 cm. Stt: 0,5 cm. Samlet

vekt: 24,85 g.
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6) Ett uornert bukskår av leirk¢r fra grop l l 20042.
Relativt fint, gråbeige gods med sandmagring. St!:
3,5 cm. Stt: 0,6 cm. Vckt: 6,22 g.

7) Ett uornert bukskår av leirkar fra grop l l 20040.
Relativt fint, gråbeige gods med sandmagring. Stl:
3,4 cm. Stt: 0,55 cm. Vekt: 4,8 g.

8) Ett uornert bukskår av leirk¢r fra grop l l 20038.
Relativt fint, gråbeige gods med sandmagring. Sfj:
2,6 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 2,70 g.

9) Fem uornerte bukskår av leirkør fra grop 1120042.
Relativt fint, gråbeige gods med sandmagring. St!:
1,9 cm. Stt: 0,4 cm. Vckt: 5,31 g.

10) 20 uornerte bukskår og tre randskår av minst to
leirk4r fra grop 1120042. Begge typene har relativt
fint, gråbeige til brungrått gods, men varierer noe i
magring, farge og tykkelse. Stl: 4,2 cm. T: 0,3U,5 cm.
Vekt: 6 3,28 g.

11)Tetftjngavmyrbekfragrop1120040medslette,
vinklete flater og et avtrykk i form av en gjennomgå-
ende fure på den ene siden. Trolig tetning fra en form
for kar. Vekt: 1,31 g.

12-16) Brcritc beiri fra gropene 1120042,1120040

og 1120038. Kan ikke artsbestemmes. Brent ved
600-800 °C. Samlet vekt: 6,01 g.

17)TolvtannfragmenteravL.br€rif€bcjr}fragrop
1120038. Framjeksler (premolarer) og jeksler (mola-
rer) av storfe (Bos t4u"s). Vckt: 7,8 3 g.

18) Fem tannfragmenter av wbrente bejri fra grop
1120038. Framjeksler (premolarer) og jeksler (mola-
rer) av storfe (Bos tøt/"s). Vekt: 2,97 g.

19)Tannfragmenteravwbr€fitebciftfragrop1120040.
Kan ikke artsbestemmes. Vekt: 0, 37 g.

20) 14 tannfragmenter av Ltbrente bejri fra grop 1120038.

Framjeksler (premolarer) og jeksler (molarer) av storfe

(Bos tøu"s). Vekt: 4,07 g.
21-28) Brcrit !eirc fra gropene 1120042,1120040 og

1120038.Samletvckt:41,69g.

29-30)Tostykkeravslflggfragropene1120038og
1120042. Samlet vekt: 1,02 g.

31)Kullprøve.

3 2-40) Makrofossilprøver.

C57665;1-132

Funn og prøver fra tre store groper med ukjent funksjon
i undersøkelsesområdets NØ-hjørne, nær skråningen
ned mot Merkedamselva.

1-70)Uornerteskåravflereleirkørfragropll20043,
deriblant13randskår.Omfatterskåravbådegrovt
og finere gods av ulike typer. Enkelte av skårene
er bestemt som del av situlaformede kar, trolig fra
førromerskjernalder. Funnene c57664`43, 45 og 67
er tapt. Samlet vekt: 1505,56 g.

71)Flintøvs!øgfragropll20043.Stl:1,7cm.Vekf:0,86g.

210

72-106) Brerite beifi fra grop 1120043. Samlet vckt:

25,82 g. Ett av funnene har latt seg artsbestemme:
106) Fem fragmenter av bnerit betri av storfe (Bos t¢w"s).

Vekt: 1,25 g.

107-108) Ubrefite bejrt fra grop l l 20043. Samlet vekt:
4,9 3. Ett av funnene har latt seg artsbestemme:

107) Tolv fragmenter av sau`geit (Ovis/C4pm). Vekt:

0'62 8.
109-123) Brerit !ejrc fra grop 1130043. Samlet v€kt:

42,77 8.

124-127) Sløgg fra grop l l 20043. Samlet vekt: 20,33 g.
128)Trekullprøve.
129-132)Makrofossilprøver.

C57666|1-49
Funn og prøver fra båtgrav @rav 3,1130918).

Gravgods:

1 ) > 50 jernfragmenter, trolig fra en skjo[dbw!e av ukjent
type. Enkelte fragmenter stammer fra skj oldbulens
krave, og på ett stykke sitter en liten nagle som har
festet skjoldbulen i selve skjoldet. Bulens Stt: 0,3 cm.
Sammen med skjoldbulefragmentene ligger også et
rundt hode til en nagle`spiker avjern som kan ha vært
festet i skjoldet gjennom kraven, eller det kan være fra
en bordgang i båten. Hodets diam.: 1,5 cm.

2-7) Seks søwm av jern.
8-21) 14 spjkcr;saum avjern. Stykkene var svært

fragmentariske, og kunne ikke bestemmes nærmere.
22-38) Ubrerite bein og tenner fra både menneske og

dyr. Det fremkom 11 mennesketenner, sannsynligvis
fra en mann omkring 25 år. Av dyrebein fremkom
korsbein-(S¢crLtm), hoftebein-(Cox¢c) og krani-

umfragmenter fra hest eller muligens storfe, samt
ubestemte knokler fra sau`geit`svin og en melketann
av en sau`geit under l 7 måneder. Funn med un-
dernummer 24, 27-28, 31 og 36 ble ikke magasinert.

Funn og prøver fra fyllmasser i graven:

39-40) Bcjn, bre7ttc. Samlet vckt.. 0,81 g.

41-44) Bnerit [ejre. Søm]et vekf.. 6,5 g.

4547) Kullprøver.
48) Makrofossilprøver.

C51667|1-36
Funn og prøver fra våpengrav @rav 2, 1130928).

Gravgods:

1) Fal til srydspiss av petersens (1919:28-29) type F `

Solbergs (1984:81-83, fig.12) type vII.1 B med svakt

fordypede og opphøyde partier, hvor sistnevnte er
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ornert med linjer. Avbrutt i overgangen mot bladet,
men det er uvisst hvor mye av falen som mangler. Det
er seks (tre og tre motstående) hull for nagler til feste
av fal i treverk som på Petersen 1919, figur 16. Stykket
har rundt tverrsnitt med en diameter som smalner
mot bruddstedet (1,8-2,1 cm). Inni falen sitter
mineralisert treverk. St!: 5,8 cm.

2) Sk/.oldbu!e avjern som R.562 med fire synlige nagle-

fester i kraven. Deler av nagler sitter i alle hullene, og
den ene har rundt hode. Toppen av skjoldbulen var
fragmentert og lot seg ikke sammenlime. Kravens
diam.: 14 cm. Skjoldbulens indre diam.: 10 cm.
Største bevarte h: 4,5 cm. St. diam. naglehode: 0,8 cm.
Stl stilk: 2,0 cm. Inni skjoldbulen fremkom enkelte
beinfragmenter (unr. 7).

3) Ni pijspjsser av jern, trolig fra et kogger. Syv er
sammenrustet, mens to piler og ett jernfragment
foreligger løst. Pilene har forskjellige størrelser,
og det synes å være to typer representert. Seks av
bladene har spiss oval form som R.5 39 eller Farbregd
1972:pl. 4, fig. 38`44;45 og tanger med firkantet
tverrsnitt. Stl: 14,5 cm, hvorav tangen: 3,5 cm. Stb:
2,8 cm. Tre spisser synes å ha mer firkantede, avlange
blad (stridsspisser`brodder), som R.542, men korro-
sjon vanskeliggjør bestemmelsen. Stl: 10,6 cm, hvorav
tangen: 2,4 cm. Stb: 1,2 cm. Det er bevart tre langs
tangen på alle pilspissene.

4)Kfijvavjernhvorrygglinjengåriett,utenavsatsmel-
1om tange og blad. Kan likne Petersen 1951, fig.107,
men er mindre. Brudd i tangen som ellers er dekket av
mineralisert tre. Stl: 6,4 cm, hvorav bladet 4,3 cm.

5) Halvparten av et uornert, bolleformet kleberstejnskflr
med jernhank av typen R.729. Randen er sterkt
fragmentert og kan ikke defineres nærmere. Hanken,
som foreligger i fire fragmenter, har firkantet tverr-
snitt (t: 1,0 x 1,0 cm) og avsluttes i begge ender i en
krok som har vært slynget rundt en krampe, hempe
eller liknende som har vært fastmontert i kartet

(sepetersenl951:357-358).Detenehankefestet
synes å være fastrustet i karet, men her er ikke selve
festeanordningen definerbar. Diam. ved randen:
28 cm. Bunndiam.: ca. 16 cm. Godstykkelse: 2,0 cm.
Vckt..2168g.

6) Hcrigebryne som R.425 eller petersen l 951, fig.142, av

lysegrå skifer. Rektangulært tverrsnitt (0,6 x 0,8 cm)
som smalner noe fra hullfestet mot spissen. Slipt

på alle sider. Timeglassformet hull.1„ 11,6 cm.
Hulldiam.: 0,3m,4 cm.

7-29) Ubrente bejn og tenner fra både menneske og dyr.
Det fremkom 17 mennesketenner, 1 tannanlegg og
flere tannfragmenter. Fragmentene stammer fra 3

personer: en mann på 12-15 år, et individ på 20-25 år
og et barn på 3-4 år. Det fremkom også et albuebein

(Ulna) og enkelte ubestemte menneskebein. Av

dyrebein fremkom et hoftebein-(Coxøe) fra hest eller
muligens storfe, en jeksel av en sau;geit, og ubestemte
knokler fra sau;geit`svin. De ubestemte knoklene
er trolig fra samme dyr som jekselen. Samlet vekt..
26'73 8.

Funn og prøver fra fyllmasser i graven:

30-31 ) Brcnte bejri. Vekt: 4,7.

32) Ett stykke bnent lejre. Vekt: 0,3 g.

33) Flintbit med slagmerker langs kantene, trolig i!dfljnt.
1„. 3,3 cm. 8; 2,1 cm. T: 2,0 cm. Vekt.. 21.

34) Kuljprøve.

35-36) Prøver, m4kro.

C57668`1-54

Funn og prøver fra våpengrav @rav l ,1130613).

1) Svend av jern, trolig av Tan petersens (1919, fig.

124-127) type x, der overhjaltet består av en hel
knapp. Svært dårlig bevart og består av mange, stedvis
sammenlimte, fragmenter. Total L: 88 cm, hvorav

grep, underhjalt og overhjalt utgjør 16,5 cm. K]irige:
L: 71 cm, stb: 4,7 cm, stt: 1,0 cm. Unc]erhjølt: 8:11,7 cm,

H:1,6 cm, T: 2,7 cm. Grep: L: 11,4 cm, stb: 2,7 cm, stt:

0,8 cm. Overh/.ø[t/kft4pp: 8: 6,5 cm, H: 3,6 cm, T: 3,1 cm.

2) 18 fragmenter av en mulig øks av jern. Et større parti
fra skafthullet og overgangen til bladet er bevart. 7
ubestemmelige stykker fra bladenden og 10 fragmen-
ter som ble funnet motsatt skafthullet, foreligger også
i separate poser. Stl: 6,2 cm.

3) Sju fragmenter av en mulig pj!spjss av jern med en
tange med mineralisert treverk. Kan også være rester
av en kniv. Stl: 7,9 cm. Blød: Stb: 1,9 cm, stt: 0,9 cm.

T4nge: Stl: 2,3 cm, Stb: 0,6 cm, stt: 0,4 cm.

4) Ni fragmenter av e"k/.ent gjenstand av jern med
spor av kobberlegering. Fragmentene består av en roe

(1,1 x 1,2 cm) festet til en stilk (L: 1,1 cm), en større

plate (1,8 x 3,1 cm) med spor av kobberlegering på
en side, to fragmenter av en bøyd stilk (L: 3,0 cm)
omslynget av en jernring samt fem ubestemmelige
fragmenter, hvorav to med spor av kobberlegering.
Stedvis mineralisert treverk på flere av fragmentene.

5) Mulig nøgle av jern. Svært korrodert, men det ser ut
til å være et hode og en roe adskilt av en kort stilk. Stl:
2,0 cm. Fremkom under hestehodet.

6) Tre fragmenter av stilken til en spjkcr.
7) Et lite fragment av jern fra gjenstand med ukjent

funksjon merket: «Funnet under hestehodet i graven».
8) Ring av kobberlegering med rundt tverrsnitt (T:

0,3 cm). Delvis innhyllet i ubestemmelig og minera-
lisertorganiskmateriale.Åttestykkeravdetsamme
mineraliserte, organiske materialet foreligger løst.
Funnet rundt glassperlen (unr.13). Diam.: 2,4 cm.
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9) Fire fragmenter av en wk/.ent gjenstand av bly.
Vckt: 10,8 g.

10) En stor ravperje med timeglassformet hull. Diam.:
2,85 cm, stt: 1,4 cm. Hulldiameter topp: 1,07 cm.
Hulldiameter midten: 0,76 cm. Hulldiameter bunn:
1,06 cm.

11 ) Vundet per!e av callmers (1977:82-8 3, plate 5,

fig. 80660) perlegruppe 8 c, med svart, opakt glass
med hvit sikksakk-`b ølgedekor og røde følgelinjer.
Diam.: 1,6 cm. Hulldiam.: 0,4 cm.

12) Vundet pcr!c av callmers (1977:82-8 3, plate l 2,
fig. 8545T) perlegruppe 8 c, med grønt, gjennom-
siktig glass med innlagte, langsgående linjer av rødt
opakt glass. Flere steder er det furer etter ytterligere
innlegg som har falt av (mulig bølgemønster). Diam.:
1,6 cm. Hulldiam.: 0,6 cm.

13) Vundet pcrle av meget forvitret opakt glass. Glasset
er nå hvitt, men kan ha vært gult før forvitring. Deko-
rert med hvit bølgedekor og røde følgelinjer i opakt

glass. Trolig Callmers (1977:82-83, plate 4, fig. 80200)
perlegruppe 8 c. Dekorelementene er bedre bevart
enn selve perlen. Diam.: 1,6 cm. Hulldiam.: 0,6 cm.
Funnet inni ring av kobberlegering (unr. 8).

14) Mulig fragment av en perje av hvitt eller gult, opakt

glass som fremdeles er festet i et stykke organisk
materiale fra preparatet det ble fremgravd fra. To eller
tre tråder av rødt, opakt glass, som ble påvist på flere
av de andre perlene fra graven (unr. 11-13), er også
synlige på utsiden av perlen. Ingen mål mulig.

15) > 10 fragmenter av glasstråd fra perjene i graven, der
særlig unr. 12 mangler mye av sin opprinnelige dekor.

16) Et stykke ildflj]it med grågul patina og slagmerker på
alle kanter.

17) Bvrm av grålilla skifer. Slipt på alle langsider. Stl:
12,9 cm. Stb: 1,9 cm. Stt: 1,2 cm.

18) Tre poser med treverk fra en gjenstand med Lik/.ent
funksjon. Mulige rester av skrin`eske fra preparatet
med smågjenstander.

19) Et stykke tre med mulige rester av lær fra en

gjenstand med uk/.erit funksjon. Funnet over glassperle
(unr.13) i preparat fra mulig skrin. L: 3.3 cm. 8:
1,8 cm. T: 0,3 cm.

20) To trestykker fra en gjenstand med uk/.ent funksjon.
Ubestemt. Stl: 1,6 cm.

21 ) Ubrentc bcjri fra tenner av menneske. 28 tenner og 13
tannfragmenter som skriver seg fra to individer, trolig
menn, på hhv. 15-20 og ca. 25 år. Vckt: 26 g.

22) Ti fragmenter av ubrent bein fra mennesketann. Ikke
bestemt. Merket «Funnet i løsmasserM Vekt: 0,18 g.

23-35) Ubrerite bej7i fra dyr. De best bevarte beina var
tannsettet til en hest, aldersbestemt til 11-15 år. Fra
samme dyr stammer trolig også innholdet i seks poser
med dårlig bevart, nærmest oppløst, ubrent bein som
ikke kan skilles fra jorden den ble tatt inn sammen
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med. Videre ble det påvist bein fra fisk (Pisces), et
tannfragment av svin (SLts dom.), et tannfragment av
får;geit (Ovjs/C4pm) samt 25 fragmenter som ikke lot
seg bestemme nærmere. Samlet vekt: 1470,3 3 g.

Funn fra lag med brent leire (1130608) og`eller fyllmas-
sene i graven:

36) Svakt oval (0,9-1,0 cm.), vundet glasspcr!e av
blått glass med innlagt bølgelinje i gult glass. Trolig
Callmers (1977:83-84, plate 9, fig. 8381T) perlegrup-

pe 8 d. Hulldiam.: 0,15 cm. I feltdokumentasjonen
var funnet merket: «Ytfund i omr. med br. leire».
Sannsynligvis dreier dette seg om laget 1130608 som
ble påvist oppå og utenfor graven 1130613. Trolig
er perlen pløyd ut av sin opprinnelige kontekst i

graven 1130613, men den kan også stamme fra andre
gravminner eller bosetningen i området.

3 7) Åtte skår av keramikk fra minst fire ulike kar.
Enkelte stykker kan være brent leire. Ett skår er
dekorert med fem linjer. De andre er uornerte.
Godstykkelse: 0,2i),4 cm. Stl: 2,6 cm. Fremkom i

prøverute 10 (sesongen 2009), før selve gravminnet
ble påvist (sesongen 2010). Prøveruten ligger delvis
oppå graven, og gjenstandene kan stamme fra både

graven og det overliggende laget 1130608. Mest
sannsynlig dreier det seg om redeponert boplassma-
teriale. Vekt: 5,4 g.

38-47) Sintret, brent lejre, mulig ovnsf6ring og`eller
sekundært brent keramikk. Fra lag 1130608 som
dekket både graven og området rundt. Vekt: 489,78 g.

Funn og prøver fra fyllmassene i graven:

48-50) Brerite bejri. Det ene er bestemt som fisk (Pisccs),

og resten som pattedyr. Samlet vekt: 3,7 g.
51)Kul!prøve.

52-53)Møkro/ossj!prwer.
54)Prøve,/.ondmjkromor/ojogj.

5 5-5 7) Prøvc, 4rmct av ubrent treverk.

C57669|1-30
Funn og prøver fra våpengrav @rav 4,1130946).

Gravgods:

1) 20-25 større og mindre fragmenter av et meget dårlig
bevart sverd avjern. Hjalt;grep kan ikke defineres, og
sverdet kan dermed ikke typebestemmes. Stb: 6,5 cm.
Stt: 2,0 cm inkludert korrosjon.

2) Liten gjenstand av jern med innlagt sølvtråd til t/kjerif
bruk. Består av to avlange, jernstenger (L: 2,5 cm) med
trekantet tverrsnitt. Oversiden er konveks og tverrde-
korert med innlagt sølvtråd, mens de to andre sidene
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er flate. 7ernstengene er forbundet nær endene med
uornerte aksler (L: 0,7 cm) slik at den dekorerte siden
vender opp og de flate sidene vender hhv. ned og mot
hverandre. I den ene akslingen henger en mindre

jernring (diam.: 1, 3 cm) som ikke er fullstendig sluttet,
mens det rundt den andre akslingen er spor etter en
tilsvarende ring. Ringen har rektangulært tverrsnitt:
0,3 x 0,7 cm. En tilsvarende gjenstand er katalogisert
som c20168æ, men her henger to mindre jernstenger,
som i enden er bøyd i bøyd i 90 graders vinkel, ned fra
ringen rundt akslingen. St]: 2,5 cm. Stb.. 2,3 cm.

3) Avlangt og smalt besl¢g av jern med mulige rester av
mineralisert tre hvori det sitter en spiker`nagle. På
en side er beslaget delvis rødfarget. Stl: 6,5 cm. Stb:
2,O cm, Stt: 0,4 cm. I tillegg foreligger en spiker`nagle
og et stykke jernkorrosjon løst. Spikerens Stl: 1,1 cm.

4) Tre stykker av mulig besl4g avjern uten definerbare
kanter. To av stykkene har bevarte rester av nagle-`
spikerhoder. Stl: 4,9 cm. Stb: 2,6 cm. Stt: 0,4. Hører
trolig sammen med unr. 3. Det ene stykket har krum-
ning som på en sigd, men mangler på rygg og egg.

5) Sterkt korrodert gjenstand av jern med ukjerit funk-
sjon. Gjenstanden er nå tapt. Mål jf. innmålingsdata:
Stl: 22 cm. Stb: 17 cm.

6) To tredjedeler av et uornert, bolleformet kleber-
steinskor med jernhank av typen R.729. Karet var
svært nedbrutt og er nå stabilisert og konsolidert
i tre større stykker sammen med jorden det ble
funnet i. I tillegg foreligger en mengde deler løst. På
et av de større stykkene sitter rester etter et hanke-
feste som ikke lar seg bestemme nærmere. Kan også
være spor etter en reparasjon. Diam. ved randen:
ca. 24 cm. Godstykkelse: 1,6-1,7 cm. Ytterligere mål
og vekt: ikke mulig.

7) Bruddstykke av kleber fra en gjenstand med Lik/.crit
funksjon.Stykkethartomarkantebruddflater,
men ingen tydelig bearbeidet utside. På et hjørne er
det rester av samme rødfarge som ble observert på
beslaget (unr. 3). Synes ikke å være samme klebertype
som i karet (unr. 5). Stl: 4,0 cm.

8-9) Ubrente bejtt. 13 tenner og 20 småfragmenter av
bein fra menneske. Bestemt som tannsett fra 6n

person på 3 3-45 år. Samlet vekt.. 50,8 g.
10-16) Ubnefite bcjri fra kranium;overarm (Htmcrus)

og mellomfotsknokkel (Met4podjø) og tenner (Defis)
fra hest (Equus caballus). Tann-og knokkelrestene
antyder at det er begravd to hester på hhv. 4,5-8 og
8-12 år. S4mlet vekt..1849,7 g.

Funn og prøver fra fyllmassene i graven:

17-18) Seks brente bein. Fire stk. er bestemt som
menneskebein som er brent ved ca. 60o-8oo °C.
Søm!et vekt; 6,6 g.

19) Ett uornert leirkørskår med rød utside og grå
innside. Stl: 1,7 cm. Godstykkelse: 0,6 cm. Største

synlige magringskorn: 0,18 cm. Vekt; 1,2 g.
20) Ett uornert leirk4rskår med rød utside og gråsvart

innside. Stl: 2,5 cm. Godstykkelse: 1,0 cm. Største

synlige magringskorn: 0,1 cm.
21-23) Brcnt jejr€. Samlet vekt.. 3,38 g.

24-25)KLi]jprøi;e.

26-28) Prøver, m4kro.
29)Prøve,/.ordmjkromor/ologj.

Grw

30) Prøi;e, Ærmet av ubrent tre. Vedartsbestemt til vier,
selje eller pil? (S¢ljx sp.?) med egenalder < 30 år. Datert

til ca. 585-640 AD (1455±30 BP, TRa-2475).

C57670|\-12
Funn og prøver fra brønn 3 (1130513).

1 ) Ukjcnt, rektangulær j erngjenstand med konveks
overside og konkav underside. Tykkelsen øker fra
0,5 cm i ytterkant til 0,6 cm mot midten. Stl: 2,6 cm.
Stb: 2,2 cm. Vekt: 13,5 g.

2) Brerite bejn fra pattedyr. Kan ikke artsbestemmes. Vckt:

0,7 8.

3-5) Brerit !eirc. Samlet v€kt: 6,9 g.

6) Høsse!nøttskoll. Vekt: 0,5 g.

7) Prøve, jordmikromorfologi.
8-10) Prøve, omct av ubrent tre.
11-12) Prøve, øririct for analyse av makrofossiler, pollen,

insekterogjordkjemi.

C57671`1-106

Funn og prøver fra steinpakning (1130915-1130917).

1) To fragmenter av jernspiker. Vekt: 4,6 g.
2)Fragmentavttk/'entjerngjenstand.Vekt:1,4g.

3)Firefragmenteravspimeh/.u!ibrentleire.Vckt:12,7g.
4) Fragment av spjmeh/`ui i brent leire. Vekt: 1, 3 g.

5) To randskår og ett bukskår av leirk¢r med brungrått,
sandmagretgods.Toavskåreneharfingernegldekor,
og det største viser to horisontale rekker med stående
neglamykk. Stl: 5,4 cm. T: 0,7 cm. Vekt: 67,5 g.

6) To randskår av leirk4r med svartgrått, sandmagret

gods. Skårene passer sammen og har rester etter
fingernegldekor. Stl: 5,3 cm. Stb: 3,2 cm. T: 0,7 cm.

Vckt: 21 g.

7) Bukskår av leirkør med mellomgrovt, brungrått gods.
Mørkgråoverflatemedfirerekkeravfingernegldekor.
St!: 5,4 cm. Stt: 0,9 cm. Vekt: 15,8 g.

8-20) Uornerte skår av leirkm fra flere kar. Omfatter
skår av både grovt og finere gods av ulike typer.
Samletvckt:231,46g.
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21-34) Brente bejri. Samlet vekt: 31,04 g. Det var mulig å

artsbestemme ett av funnene:
24) Trolig fra svin (SL[s dom.). Vekt: 0,8 g.

3 5-68) Ubrente bejn. Samlet vekt: 481,6 g. 22 av funnene
var det mulig å bestemme nærmere:

37)Fragmentavkraniumavstorfe(BostflLi"s).Vckt:5,2g.
39) Fragmenter av tannrot fra mellomstort`stort

pattedyr. Vekt: 0,4 g.
41 ) /eksel fra underkjeve av storfe (Bos tflurus) med alder

2,5-4 år. Vekt: 20,8 g.

42) Tannfragmenter fra sau`geit (Ovjs/Cøpm). Vckt: 1,6 g.
44) /eksel fra overkjeve av storfe (Bos tøL["s). Lett til

moderat slitt. Vckt: 18, 3 g.

45) Fragment av skinnebein (Tjbjø) av storfe (Bos tøLms).

Vckt: 6,8 g.

46) )eksel fra overkjeve av sau`geit (Ovjs/Coprø) eldre enn
3 måneder. Vekt: 3,0 g.

48) Tannfragmenter av storfe (Bos t¢LtrL.s). Vckt: 16 g.

49) Bein av storfe (Bos tøurtis) og tre fragmenter av
tenner fra stor planteeter (storfe, hest eller hjort).
Vekt: 17,2 g.

50) Framjeksel av svin (Sus dom.), med omtrentlig alder
2-3 år. Vekt: 1,4 g.

51 ) Fragmenter av bein fra svin (SLLs dom.). Vekt: 20,2 g.

52)Tofragmenteravjekslerfraunderkjeveavhest

(Eqwws c4bø!!ws) og fire fragmenter av jeksler fra
overkjeve av sau`geit (Ovjs/Cøprfl). Vckt: 13,7 g.

54) To framjeksler, en jeksel og fire jekselfragmenter
fra overkjeve av storfe (Bos tøLirLis). Middels slitasje. I

tillegg 26 små tannfragmenter av storfe. Vekt: 97,7 g.
5 5) /eksel fra underkjeve av storfe (Bos tøu"s). Moderat

slitt. Vckt: 14,3 g.

56) Tannfragmenter fra stort pattedyr. Vckt: 6,8 g.
57)Firefragmenteravjekslerellerframjekslerfra

overkjeve av hest (Equus cøb¢!!iJs). Vekt: 8,8 g.

61) Fragmenter av bein fra storfe eller hjort (Bos tøurt#/
Cer"s e[øpht/s). 7eksel fra underkj eve samt diverse
andre tannfragmenter av sau`geit (Ovjs/C¢prø). Vckt:
6,6 8.

62) Fragment av skulderblad (Skøpul4) av storfe (Bos
tøu"s). Vekt: 15,8 g.

64) /eksel fra underkjeve samt diverse fragmenter
avjeksler og framjeksler av storfe (Bos t¢w"s). Ett
fragmentavjekselellerframjekselavsau`geit(Ovjs/
C¢pm). Vekt: 59, 3 g.

66) Fragment av kranium av kvegdyr (Bovjd). To jeksler
fra underkjeve og en framjeksel fra overkjeve av sau`

geit (Ovjs/Cøpm) med alder ca. 2 år. Vckt: 16,1 g.
67) Tre knokkelfragmenter og 14 fragmenter av jeksler

fra overkjeve av storfe (Bos tøwrLts). Vekt: 34,8 g.

68) Håndrotsknokkel (Cøpj) fra storfe (Bos tflu"s).
69-90) Breftt lcirc. Samlet vckf: 172,97 g.

91-104) Sl¢gg. Samlet vekt: 297,4 g.
105-106) Makrofossilprøver.
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C57672|1-45
Funn og prøver fra undersøkelse av to fotgrøfter

(1130118 og l l 30616), 6n brønn @rønn 7,113005 5), ett
kokegropfelt (kokegropfelt 3), enkelte andre kokegro-

per, erosj onslag, groper`nedgravninger og kullflekker.

1 ) Korrodert jernbo]t fra lag 2 i geoprofil 6. Bredde ved
hodet: 2,4 cm. St!: 9,5 cm. Stb: 1,7 cm.

2) Bukskår av grått leirkør fra lag 3 i geoprofil 8. Lys

gråbeige glasur på begge sider. Trolig nyere tids
datering. St!: 4,4 cm. Stb: 1,8 cm. Stt: 0,6 cm. Vekt: 5,3 g.

3-12)Brentcbcinfragrop,fotgrøfterogkokegroper.Beina
frakokegropervaralleavpattedyr,brentpåvarierende
varme mellom 300 og 800 °C. Samlet vckt: 187,93 g. To
avfunnenevardetmuligåbestemmenærmere:

6) Ett fragment avjeksel av sau`geit (Ovjs/Cøpnø) fra
fotgrøft 1130118. Vekt: 0,8 g.

7) Ett fragment av svin (Sus dom.) fra fotgrøft 1130118.

Vckt: 3, 3 g.

13-18) Ubrertte bejri fra nedgravninger, fotgrøft og
kokegrop. Samlet vekt: 27,3 g. Fire av funnene var det
mulig å bestemme nærmere:

13)Fragmenteravjekslerellerframjeksleravstorfe(Bos
tøu"s) fra brønn 113005 5. Vekf: 14,5 g.

15) Fragment avjeksel eller framjeksel av sau;geit (Ovts/
Cøpm) fra fotgrøft 1130118. Vekt: 0,3 g.

17)Fragmenteravjekslerellerframjeksleravstorfe(Bos
f¢ums) fra nedgravning 1130881. Vekt: 4,2 g.

18) Fragmenter av jeksler eller framjeksler av storfe (Bos
tøLi"s) fra kokegrop 1130614. Vckt: 7,5 g.

19-22) Brent !eire fra fotgrøft 1130118, kokegrop
1130603 og nedgravning 1130612. Samlet vekt: 5,9 g.

23-34) Kullprøver.
3 540) Makrofossilprøver.
4142) Prøve, jordmikromorfologi.
4345) Prøvc, ¢rmcf for OSL-datering.

C57773|1-53
Funn fra et ca. 30 m2 stort område med erosjonslag

(kolluvium) som ble gravd i ruter og lag i 2010. Kol-
luviene dekket delvis over båtgraven @rav 3,1130918),
og funnene antas å ha blitt redeponert som en følge av
erosjon.

1) Tre små fragmenter av jernspjkcr fra rute D7. Kraftig
korrodert. Vekt: 1,1 g.

2) Mulig perlc i brent leire fra rute A8. Ujevn på en side,
med et ekstra hull i den ene enden. Usikker som
artefakt, kan være resultat avjernutfelling. Stj: 1, 3 cm.
Vekt: 1,8 g.

3) Ett fragment av mulig djgel fra rute E5. Grått, grovt,
hardt brent gods. Vckt: 5,1 g.

4) To fragmenter av mulig digel fra rute G4. Grått, grovt,
hardt brent gods. Vckt: 6,2 g.



BRØNNER,   GRAVER  OG   BOSF.TNINGSSPOR   (l.OK.13)

5) Tre fragmenter av mulig djge! fra rute F5. Ett finere og
tre grove skår av grått, hardt brent gods. Vekt: 25,6 g.

6) Tre bukskår fra ett eller flere !ejriør fra rute D7. Grått,
sandmagret gods med rødlig overflate. Ett av skårene
er dekorert med tre grunne striper. Sfl: 3,5 cm. Stt:
1,5 cm. Vekt: 13,9 g.

7) Ett uornert bukskår av leirkør fra rute 15. Grått,
sandmagret gods med rødlig overflate. Stj: 1,8 cm. Stt:
0,4 cm. Vekt: 1,4 g.

8) Fire uornerte bukskår fra minst to !ejrkør fra rute G4;)5.
Type 1: tre skår med fint, lyst grått gods. Stl: 2,2 cm. Sft:
0,25 cm. Type 11: ett skår med forvitret, brungrått gods
med sandmagring. St!: 1,8 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 2,9 g.

9) To uornerte bukskår fra ett eller to lcjrkør fra rute A7.
Mørk grått gods med rødlig overflate. St!: 3,2 cm. T:
0,8-1,1 cm. Vckt: 5,9 g.

10-15) Uornerte bukskår fra flere lcjrk¢r med rødlig

gods. Størrelsen på magringskornene varierer, og
enkelte mangler synlig magring. Kan være en blan-
ding av keramikk og brent leire. Samlet vekt: 160,8 g.

16-26) Breritc bejn. Samlet vekt: 11,26 g. To funn lot seg

artsbestemme:
22) Tre fragmenter av sau;geit (Oi;js/C¢prfl) fra rute 88.

Vekt: 1,3 g.

26)Fragmenteravjekselellerframjekselavkvegdyr

(Bovjc!). Vckt:  1,8 g.

27-31) Ubreftte bejri. Samlet vekt: 10,8 g. Tre funn lot seg

artsbestemme:
27) Ett tannfragment av kvegdyr (Bovid) fra rute F4. Vckt:

0'38.

30) Fragment av storfe (Bos tflt4"s) under 4 år fra rute
G4||5.Veki..2,2g.

31 ) ]eksel fra underkjeve av svin (Sus dom.) fra rute G4.
Vekt: 2'6 g.

3244) Brerit lejre. Samlet vekt: 206,1 g.
45-5 3) S}øgg. Samlet vekf: 135 g.

C57774`1-12

Løsfunn som fremkom på lokalitetene 13,14 og 16-19
ved utgravningene i 2009 og 2010.

1) En halvperle av grønt glass. Enkel, rund form uten
dekor. Sft: 0,9 cm. Diøm.: 1,4 cm. Vekt: 1,17 g.

2) Byyr% av mørk grå skifer med et noe uregelmessig,
firkantet tverrsnitt. Tydelige slipespor på tre sider.
Redskapet kan ha blitt anvendt til sliping av nåler eller
syler. St!: 3,8 cm. Stb: 2,9 cm. Vckt: 35,3 g.

3) Ett bukskår av et negldekorert lcjri4r med grått og
sandmagret gods. St!: 3,3 cm. Stb: 2,4 cm. Sft: 0,7 cm.

Vekt: 8,1 g.

4) Ett bukskår av leirkor. Ruslemmet utside, grått og
sandmagret gods. St!: 6,6 cm. Stb: 5,5 cm. Stt: 1,0 cm.

Vckt: 44,9 g.

5) Ett bukskår av negldekorert !ejrkør med grått og
sandmagret gods. Stl: 5,7 cm. Stb: 5,5 cm. Stt: 0,8 cm.

Vckt: 27,4 g.

6) Ett bukskår av lejrkør med grått`rødbrunt og sand-
magret gods. Stl: 3,7 cm. Stb: 1,5 cm. Stt: 0,9 cm. Vekt:

4,5 8.

7) Ett bukskår av !ejrkør med grått;rødbrunt og sand-
magret gods. Utsiden er delvis kraftig forvitret. St!:
2,5 cm. Stb: 2,5 cm. Stt: 0,9 cm. Vekt: 6,9 g.

8) To bukskår av negldekorert l€jrk" med grått og
sandmagret gods. Vekt: 19,2 g.

9) Ett randskår av !eirkør. Skåret er grått, sandmagret og
har en S-formet profil. Under halsen er karet dekorert
med stående negldekor. Stl: 4,5 cm. Stb: 3,5 cm. Stt:

0,8 cm. Diøm.: 20,0 cm. Vekt: 20,2 g.

10) Ett randskår av ]cjrkør med grått og sandmagret

gods. Stl: 6,2 cm. Stt: 0,8 cm. Vekt: 30,1 g.
11) Ett stykk s]øgg. Vekt: 102,7 g.

12) Seks fragmenter brent lejre. Leireklining. Vekt: 86 g.
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Kokegroper og strukturer
fraførromerskjernalder
på Åmot Øvre (1ok. 7)
Ltrie Grjridkåsø, KtÆltwrhjstorjsk musewm, Urijversjtctef j Oslo

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Undersøkelsen av lokalitet 7 på Åmot Øvre 94`3 i Stokke
kommune ble utført i perioden i6.-2i. september 2oog.
Det ble lagt ned 23,5 dagsverk i felt og avdekket 267o m2

(Grindkåsa 2oioc). Lokaliteten lå i dyrket mark, ca. 6oo
meternordvestfortunetpågården.

Undervestfoldfylkeskommunesregistreringbleloka-
liteten definert ved påvisningen av ni kokegroper og to
udefinerbare nedgravninger. Lokaliteten fikk id ioo566
i Askeladden  (Iversen et al.  2oo7:io4). Undersøkelsen
avdekket et kokegropfelt bestående av 25 kokegroper,
en liten helle som det var plassert skjørbrente steiner

på, samt en grop og en grøft hvis funksjon ikke kunne
bestemmes.  Det  er  imidlertid  mulig  at  grøften  har
avgrenset kokegropfeltet. Ci4-dateringer har vist at akti-
vitetssporenevarfraførromerskjernalder.

Det ble funnet ni keramikkskår og tre fragmenter av
brent leire som muligens kommer fra perler. Funn og

prøver er katalogisert Som C57447.

BELIGGENHET 0G TOPOGRAFI
Lokaliteten lå på et flatt jorde direkte vest for Ei8, i et for-
holdsvis åpent, men noe kupert jordbrukslandskap som
avgrensesavmindrebergdragogkollerisørogvest.Den
låogsånedenforRaetsomstrekkersegoppovermotØst.
Motnordvestvarlokalitetenavgrensetmotenlitenskrå-
ning som strekker seg ned til Merkedamselva. Rett vest
forlokalitet7rennerdenmindreBorgeelvasammenmed
Merkedamselva,deravgårdsnavnetÅmotsombetyr«der

elvene møtes» (Sandnes og Stemshaug 2oo7:5i3). Tunet

påÅmotliggerpåmotsattsideavBorgeelva.
Lokaliteten lå i4 meter over havet, og undergrunnen i

områdetbeståravsterktsiltblandetleirefrahav-ogfjord-
avsetninger. Lokalitet ii lå 265 meter mot sørsørvest, og

på det samme jordet (Grindkåsa i trykk a).

KULTURHISTORISK KONTEKST
Det er en stor tetthet av kulturminner på Raet, og i en
omkrets på en  drøy kilometer rundt det undersøkte
området er det i Askeladden registrert ig automatisk fre-
dede lokaliteter. Disse omfatter enkeltliggende gravhau-

ger, gravfelt og boplasspor fra jernalder og steinalder. På
gården Åmot øvre var det imidlertid ikke registrert spor
etter forhistorisk aktivitet før Vestfold fylkeskommunes
registrering.EtsøkiKHM,0ldsaksamlingensgjenstands-
base viser at det heller ikke er innkommet gjenstander
fragården.

UNDERSØKELSEN
1 løpet av undersøkelsen ble det påvist til sammen 29
strukturer:25kokegroper(6nkokegropvargravdnedien
annen,ogbleikkemåltinnsomenegenstruktur),2grøfter
ogigrop.Itilleggbledetavdekketenlitenhellesomdetvar

plasserttreskjørbrentesteinerpå.Underavdekkingenble
ytterligere4oujevneogdiffusefyllskiftermarkert(hvorav
27 ble målt inn), men disse ble raskt avskrevet som spor
etterdyreganger,røtterognaturligeprosesserimarken.
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Figur 139:
Lokalitet 7 før undersøkelsen tok til.
Foto: E18-prosjektet.

Tabell 27: Oversikt over automatisk fredede kulturminner registrert i området rundt lokalitet 7.

Ashetadden td

76820

10785

61836

42117

21797

21786

51834

87633

100264,100268,100270,
100271,100273,100274,

100555

100567

100568

100569

133155

Gård

Vestfold fylkeskommune
51;1  (tomt nr. 6)

Brensrød 163|1

Solborg51`1

Askehoug 41`1  mfl.

Annebo 163;5

Hesby 40`1

Tem 42`3

Tem 42|1

Hesby mellom 38/4
Hesby nordre 39;7,10
Hesby40`1

Åmot øvre 94`2

Åmot øvre 94`1

Gulbrandsrød nordre
95'1

Vestfold fylkeskommune
51'1

Kultumbmne

Gravhaug

Røys (trolig gravrøys)

Gravhaug

Fire gravh auger

To bautasteiner og en gravrøys

Gravhaug

Gravhaug

Våningshus

Graver,bosetnings-`aktivitets-
område

Kokegropfelt`bosetningsspor

Boplass (steinalder)

Boplass (steinalder)

Bosetnings-`aktivitetsområde

(to kokegrop er)

Bemeriring

Våningshus hvis eldste fase kan spores tilbake til
1400-tallet. Under huset er det også undersøkt
spor etter aktivitet i neolitikum ` eldre bronsealder,
romertid, folkevandringstid, merovingertid og
vikingtid`middelalder Uohansson 2011).

Lokalitet 13. Undersøkt i regi av E18-prosjektet
sesongen 2009 og 2010 (Gollwitzer i trykk).

Lokalitet 11 undersøkt i regi av E18-prosjektet

sesongen 2009 (Grindkåsa i trykk c).
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Figur 140,
Ortofoto over det undersøkte området og landskapet rundt.
Il!wstms/`on:ToncWjkstrm.
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Metode
Lokaliteten lå i dyrket mark, og undersøkelsesmetoden
var maskinell flateavdekking ¢f. Løken et al. igg6). Mat-

jordlaget ble fiernet ved hjelp av gravemaskin med en
bred og flat skuffe, og undergrunnen fortløpende renset
frem ved å krafse. Det undersøkte området var 267o m2
stort. Alle observerte strukturer ble markert og digitalt
målt inn. Et representativt utvalg ble deretter dokumen-
tert i plan og profil gjennom fotografering og tegning, de
Øvrigeerbeskrevetiplan.Detersamletinntremakrofos-
silprøver og ti kullprøver, og under flottering av makro-
fossilprøver ble det rutinemessig tatt ut en liten prøve for

jordkjemiske og jordfysiske analyser.

N¢t"vjtemsk4p
En   makrofossilprøve  er  arkeobotanisk  undersøkt

(Viklund et al. i trykk). Den kom fra en av grøftene, og
den markkjemiske analysen av prøven identifiserte en
klar forhøyning  av fosfatverdier,  noe  som  indikerer
kulturpåvirkning på stedet. I prøven ble det også påvist
boplassindikerende materiale med ett brent kornfrag-
ment (Cem!j4) (dessverre for fragmentert for datering),
ett frø fra henholdsvis meldestokk (CheriopodjLm sp.) og
kløver (TriJoliL[m sp.) samt to fragmenter av frø hvis art
ikke kunne bestemmes. Makrofossiler av denne typen
er vanlig forekommende innenfor forhistoriske boplass-
kontekster, og indikerer sammen med de forhøyede fos-
fatverdiene menneskelig aktivitet på stedet. Materialet er
imidlertid ikke omfattende, og må tolkes i sammenheng
med Øvrige resultater fra undersøkelsen.

Trekull fra ni kokegroper er analysert, og det er iden-
tifisert trekull av or (A!riLis), hassel (Coyjus), bjørk (Bctu!¢),

rogn`hagtorn (Pomoideøe) , selj e (Sø!jx), ask (F"jrius), lønn

(Accr) og eik (QL.erciis) (Mikkelsen og Bartholin i trykk).
Dette viser hva som var det foretrukne brenselet, men
treslagene er også typiske i edelløvskog, og gir dermed

Tabell 28: C14-dateringer fra lokalitet 7.

informasjonomvegetasjoneniområdetdakokegropene
ble anlagt.

FemCi4-dateringeravtrekullharvistatkokegropfel-
tet ble anlagt i første og andre århundre før Kristus, det
vil si siste halvdel av førromersk jernalder. Med ett unn-
tak er dateringene overlappende. Trekull fra en av grøf-
tene er datert til det tredje århundre før Kristus, og viste
dermed spor etter aktivitet i området for kokegropfeltet
ble anlagt.

Funn
Detblefunnetnikeramikkskårsomalleeravtypiskeldre

jernalderkarakter, og kommer fra koke-eller forrådskar
(C57447`i-3). Leiren i godset er magret med sand, enkelte
knuste bergartskorn og knust glimmerstein. Ett skår ble
funnet i en av grøftene hvis funksjon man ikke har kun-
net bestemme, og ett skår i en kokegrop. Syv skår frem-
kom under sjakting, og er uten kontekst.

Det ble  også funnet  tre  fragmenter av brent leire

(C57447`4) som muligens kommer fra perler. Alle frag-
menter har et rundt avtrykk på en side, som kan være
avtrykketterentein.Detkanlikevelikkeutelukkesatdet
runde avtrykket er spor etter en rot, og at fragmentene
dermed er naturlig formet.

ET KOKEGROPFELT FRA SEN
FØRROMERSK TERNALDER
Det ble dokumentert spor etter et kokegropfelt med 25
kokegroper. Ci4-dateringer fra fem kokegroper har vist
at de var spor etter aktivitet i den siste halvdelen av før-
romersk jernalder, og det antas at dette har vært tilfellet
også for de Øvrige.

Syv av kokegropene ble dokumentert i plan og pro-
fil, de øvrige er beskrevet i flaten. Kokegropene varierte i
formogstørrelse,avflerevarbaresåvidtnoeavkullaget

Lab.id.               Prøve".       Strukt".n;r.      T\o\bring       DateTt i'r\ateriah              C14-da;ierimg

UBA-17531        2070011        1070001              Grøft               Hassel(CopJlws).Egen-      2168±21

alder ubestembar.

UBA-17458       2070009       1070042              Kokegrop      Or(A!nLis).Egenalder        2123±28

ubestembar.

UBA-17459       2070007       1070060             Kokegrop      Bjørk(Betu!4).Fraen         2026±22

yngre stamme.

Katibrert datering       Kalibrert datering
l sigma                          2 sigi'ria

350-177BC                        357-165BC

197-110BC                        346-52BC

51 BC-AD5                      95BC-AD50

UBA-17460       2070005       1070051              Kokegrop      Ubestemt (Jndct.).                2081±20                     154-53BC                          168-46BC

Kvist med 2 årringer.

UBA-17461       2070003       1070045             Kokegrop      Or(AlntÆ).Egenalder       2067±27                    153-44BC                          171-1BC

ubestembar.

UBA-17462       2070012       1070056             Kokegrop      Or(Alrius).Egenalder       2070±24                    147-46BC                          171-3BC

ubestembar.
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Figur 141:
Oversikt over registrerte strukturer på lokalitet 7.
mwstms/.on:ToficWikstrøm.

\,

Oxcslv4.1RDRDRDRDRDFiD .S Brori( F`aTrmr /2010): /:5teGrøÅ(UBA.17531)t®KokegTop(UBA-174toKokogrop(UBA-17teKokegrop(UBA-17teKokeorop(UBA-17ioKokegtop(UBA-174Amo9Dhohc dæe hm F`eb" ol a])0)2)1)9) '2000)

-
iiiiiiiiiii-

- -

-
Sum

1

600                                    500 400                                          300                                         200                                          100                             1 calBC/1 catAD                              101
Kaliboerte datoringer (calBC/caLAD)

Figur 142:
Kalibrerte C14-dateringer fra lokalitet 7. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.
Illustmsjon: Line Grindkåsa.
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Figur 143:
Mulige fragmenter av perler i leire (C57447`4) fra lokalitet 7.
Foto.. Mår[cn Tcjgcn.

Figur 144:
To kokegroper fotografert i plan og profil.
Foto.. E I 8-prosjcktct.
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1070059

2070003, cal BC 153-44 (2067 ±27, UBA-17461 )

2070005, cal BC  154-5 (2081  ±20, UBA-17460)

Figur 145:
Dokumenterte kokeg roper.
Jllust"s/.on..ToneWikstrm.

Steinopptrekk

1070060

--    =  --

2070007, cal BC 51 -5 AD (2026 ±22, UBA 17459)

I
EH

Hlm

Lys gulgrå leire/silt med flekker av lys gul leire/silt. lnneholder
trekullfragmenter og skjørbrente steiner.
Middels brungul, noe humusblandet silt med spredte
trekullfragmenter og skjørbrent steiner.

Trekull

Utvaskingslag

E   Trekullfragment                         E  Dyregang

EZ]    Skjørbrent stein                             m  HøydeforskjeH

E    stein                                                ©    Makrofossiiprøve

E    Modeme dreneringsgrøft               O    Trekullprøve
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bevart, mens andre var opptil 35 cm dype med både kul-
lag, skjørbrente steiner og fyllag.

En kokegrop defineres gjennom klare stratigrafiske
lag av trekull, skjørbrente steiner og fyllag. Avhengig av

pløyedybde og hvor dypt kokegropen faktisk har blitt
gravd, vil bevaringsgraden i dyrket mark variere. Det er
ikke uvanlig at bare trekullaget er bevart, og det vil da
være vanskelig å bestemme om dette var spor etter en
kokegrop eller et ildsted. På lokalitet 7 var dette tilfellet
for i5 av kokegropene, og det kan ikke utelukkes at disse
faktisk var spor etter ildsteder. Konteksten på lokalite-
ten indikerer likevel at også lagene med trekull var rester
av kraftig nedpløyde kokegroper, og de er derfor tolket
som dette.

I flaten hadde elleve kokegroper oval form, fem var
runde, fire var kvadratiske og fire rektangulære. To var
så dårlig bevart at form ikke kunne bestemmes. For flere
av de Øvrige var også bevaringsgraden så dårlig at det er
mulig at den registrerte formen ikke reflekterte opprin-
nelig form. Størrelse varierte fra 25 x 5o til i22 x i42 cm.
Det var intet påviselig system i plassering av kokegroper
av forskjellig form og størrelse.

Kokegropene var konsentrert i to områder, ett i nord-
vestogettisørøstpålokaliteten,ogfraværetavkokegro-

per,ogandrestrukturer,idetdrøye2ometerbredepartiet
mellomdemvarpåfallende.Determuligatdetokonsen-
trasjonene rett og slett var et resultat av at kokegropene
har blitt anlagt i to omganger, med noe tid imellom. En
mer spennende tanke er imidlertid at det 2o meter brede

partiet kan ha vært et resultat av en etablert ferdselsåre i
området. En slik ferdselsåre kan ha gått langs Borgeelva
og Merkedamselva og opp til Hesby hvor undersøkelsen
av lokalitet i3 har vist at det har ligget bosetning i jernal-
der (Gollwitzer i trykk). Kokegropfeltet var også anlagt
der hvor Borgeelva løper sammen med Merkedamselva,
og dette kan ha representert en møteplass

Antalletkokegropertyderlikevelikkepåensammen-
hengende aktivitet gjennom en lengre periode, og det er
kanskje mer sannsynlig at feltet skal tolkes i sammen-
heng med bosetningsaktivitet. Under utgravningen ble
detforeksempelvurdertomkokegropfeltetharhattfor-
bindelsemedenbosetningdetbleavdekketsporetterpå
lokalitet ii, men Ci4-dateringer herfra har vist at denne
var spor etter aktivitet fra tiden rundt Kristi fødsel og de
førstetiåreneavromertid(Grindkåsaitrykkc).Eneven-
tuell samtidighet mellom denne bosetningen og koke-

gropfeltet på lokalitet 7 har derfor vært svært kort. Mer
sannsynlig skal kokegropene settes i sammenheng med
en ennå uoppdaget bosetning fra førromersk jernalder i
nærområdet, muligens en eldre fase av bosetningen på
lokalitet ii. Det må også nevnes at det fra lokalitet 7 er
bare5oometertilHesbymedovennevntelokaliteti3,og
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kokegropfeltet på lokalitet 7 kan også tolkes i sammen-
heng med bosetning her.

Striiktwrer med wk/.ent/wnksjoft, og spor etter
dyrknjrig i tjdljg/ørromcrsk /.emølder
På den nordvestre delen av det undersøkte området,
direkteiutkantenavkokegropfeltet,lådettogrøftersom
var spor etter en lengre sammenhengende grøft. Kant i
kant med den ene grøften lå det en grop. I tillegg ble det
observert en liten helle i undergrunnen som det lå tre
skjørbrente steiner på.

Detogrøftenevar5,7og7,5meterlange,oglåplassert
etter hverandre i en rett linje. Et svært svakt fyllskifte i
undergrunnen mellom dem viste at de var rester av en
lengre sammenhengende grøft som kunne følges i en
samlet lengde av is meter. Grøftene var fra o,2 til o,7 m
brede og omkring io cm dype, og i 6n av dem ble det fun-
net et keramikkskår av eldre jernaldertype (C57447`i).
Det var ingen indikasjoner på hvilken funksjon grøften
kan ha hatt, men en mulig tolkning er at den har markert
et eiendomsskille eller avgrenset aktivitetsområdet med
kokegroper.

I en makrofossilprøve fra en av grøftene ble det iden-
tifisert trekull av hassel  (Co7y!us)  som er Ci4-datert til

352-2oi BC (UBA-i753i), det vil si det tredje århundre før
Kristus. Trekullet lå imidlertid i fyllmassen i grøften, og
datererdermedikkedenne,menukjentaktivitetpåstedet
eller i nærområdet. I den samme prøven fremkom også
ett kornfragment, dessverre så fragmentert at type ikke
kunne bestemmes, og for lite for en Ci4-datering. Funn-
konteksten indikerer likevel spor etter dyrknings- og
boplassaktiviteteriførromerskjernalder.

Gropenmedukjentfunksjonlårettvedsidenavgrøf-
ten. Den ble i flaten tolket som et mulig stolpehull, men
dette viste seg ved nærmere undersøkelse ikke å være
tilfellet. Gropen målte 6o x ioo cm i flaten, og var i4 cm
dyp. Fyllmassen var av samme karakter som i grøftene,
ogvisteatstrukturenetroligharværtsamtidige.

I den nordre delen av det undersøkte området lå det
en 4 x 2o x 25 cm stor helle. Det var ingen fyllskifter i
undergrunnen rundt den, og den har trolig blitt plassert
i bunnen av en grop som ikke har vært større enn hellen.
Direkte nordøst for hellen lå det noen få spredte trekull-
fragmenter i undergrunnsmassen, og på hellen lå det tre
steiner med diametre på knappe io cm som var tydelig
varmepåvirket. I tillegg lå det to skjørbrente steiner av
samme størrelse kant i kant med hellen. Disse, samt tre-
kullfragmentene i undergrunnen, har trolig blitt dratt ut
fra hellen ved pløyeaktivitet eller under sjakting. Det var
ikke mulig å bestemme hvilken aktivitet hellen var spor
etter, men skj ørbrente steiner og trekullfragmenter indi-
kerer en sammenheng med kokegropfeltet.
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Figur 146:
En av grøftene fotografert i plan. Bildet er tatt mot nord.
Foto:E18-prosjekiet.

225



Ei8-PROS)F.KTET   GULl.I-l.ANGÅKER,   BIND  1

Grøft 1070001

2070011, cal  BC 350-177 (2168 ±21, UBA-17531 )

C                         1 o7oo3o 1070001             D

Mørk oransje til grå leire/silt med spredte, små
trekullfragmenter og enkelte varmepåvirkede steiner.

Dyreganger. Lys gulbrun, leireblandet silt.

1  Meter

Figur 147:
Grøften med ukjent funksjon (1070001).
Illustrasjori:Tonewikstrøm.
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H    Treku„fragment                  E     Modernedrenerjngsgrøft.

©          Makrofossilprøve
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Figur 148:
En liten helle med skjørbrente steiner.
Foto:E18-prosjektet.
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OPPSUMMERING OG DISKUS)ON
1 løpet av undersøkelsen ble det avdekket et felt med 25
kokegroper fra siste halvdel av førromersk jernalder.
Det ble også undersøkt restene av en grøft som kan ha
avgrenset kokegropfeltet, samt en mindre nedgravning
med  ukjent  funksjon.  I tillegg  fremkom  det  en  liten
helle som har vært plassert i bunnen av en nedgravning.

På denne lå det enkelte skjørbrente steiner. I en prøve fra

grøftenfremkomdetetkornfragment,ogsamletindike-
rerresultatenefraundersøkelsendyrknings-ogboplass-
aktivitet. Kokegropfeltet lå imidlertid i et område hvor
Merkedamselva og Borgeelva møtes, og det er mulig at
kokegropene ble anlagt i forbindelse med ferdsel og en
møteplass her.

KATALOG

K¢tølog øv Ljne Grjndkåsfl og Chrjstt¢n Løchscri Røds"d

C57447`1-14

1-3) Skår av leirkør, trolig koke-eller forrådskar.
Vckt:41,3g.

4) Mulige fragmenter avper!er av leire. Vekt: 0,64 g.
5-13) Trekullprøver. Unr. 6 forbrukt ved analyse.
14) Makrofossilprøve.
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Bosetning fra tiden omkring
Kristi fødsel på Åmot øvre (1ok.11)

Line Grindkåsa, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
UndersøkelsenavlokalitetiipåÅmotøvreg4`2istokke
kommune ble utført i perioden i7. august til i4. septem-
ber 2oog. Lokaliteten lå i dyrket mark, 32o meter Øst for
tunet på gården. Det ble lagt ned 6o,75 dagsverk i felt og
avdekket isoo m2 (Grindkåsa 2oioe).

VedVestfoldfylkesregistreringi2oo6bledetpåvistto
mulige vegg-grøfter, et mulig stolpehull, en ukjent ned-

gravningogenkokegroppålokaliteten.Denukjentened-
gravningen ble Ci4-datert til i4o5-i62o e.Kr. Lokaliteten
fikk id ioo567 i Askeladden (Iversen et al. 2oo7:io8). Ved
nærmere undersøkelse viste det seg at de mulige vegg-

grøftene var grøfter av nyere dato. Det ble likevel påvist
etbosetningsområdefrasenførromerskjernalder-tidlig
romertid. Dette omfattet spor etter et treskipet langhus
kalt Hus i, en avfallsgrop og kokegroper. Det er også vist
at det har foregått smieaktivitet på boplassen. Hus i har
blitt Ødelagt i en brann, og boplassfasen har trolig ikke
omfattet mer enn noen få tiår.

Itilleggbledetundersøktkokegropersomerdaterttil

yngre bronsealder og til tidlig middelalder. Det ble også
undersøkt en nedgravning med en plankekonstruksj on
frasenmiddelalder;tidligetterreformatorisktid.Dennes
funksjon har man ikke kunnet bestemme.

Fra undersøkelsen ble det samlet inn 4i prøver for
naturvitenskapelige analyser, og det ble funnet 26 kera-
mikkskår fra koke- eller forrådskar. Det ble også funnet
til sammen 869,6 g av brent`sintret leire, og fragmenter
avbrentebeinsomveideo,3g.Funnogprøvererkatalo-

gisert som C57453 08 C54454.

BELIGGENHET 0G TOPOGRAFI
Lokaliteten lå på et flatt jorde direkte vest for Ei8, i et for-
holdsvis åpent, men noe kupert jordbrukslandskap som
avgrensesavmindrebergdragogkollerisørogvest.Den
låogsånedenforRaetsomstrekkersegmotØst.Motvest
var lokaliteten avgrenset mot en liten skråning som går
ned til Borgeelva.

Det undersøkte området ligger i5,5 moh., og under-

grunnen i området består av siltblandet leire fra hav-
og fjordavsetninger. Lokalitet 71å omkring 3oo meter
mot nordnordøst på det samme jordet (Grindkåsa i
trykk d). Undersøkelsen av de to lokalitetene forløp

parallelt.

KULTURHISTORISK KONTEKST
Lokaliteten lå ved Borgeelva som knappe 3oo meter mot
sørøst renner sammen med Merkedamselva. Gårdsnav-
net Åmot, som betyr «der elvene møtes» (Sandnes og
Stemshaug  2oo7:5i3), kommer sannsynligvis av dette
elvemøtet.

Det er stor tetthet av kulturminner på Raet, og i en
omkrets på en drøy kilometer er det i Askeladden regis-
trert ig automatisk fredede lokaliteter. Disse omfatter
enkeltliggende gravhauger, gravfelt og boplasspor fra

jernalder og boplasspor fra steinalder. På gården Åmot
Øvre var det imidlertid ikke tidligere registrert kultur-
minner av noe slag. Et søk i KHM, 0ldsaksamlingens

gjenstandsbase viser at det heller ikke er innkommet
gjenstanderfragården.
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Figur 149:
Oversikt over området før undersøkelsen tok til. Bildet er tatt mot sørvest.
Foto:E18-pros/.ektct.
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Tabell 29: Oversikt over automatisk fredede kulturminner registrert i Askeladden i området.

Ashelndden td         Gård

76820                            51|1  (tomt nr. 6)

10785                             Brensrød l63;1

61836                             Solborg 51`1

42117                             Askehoug 41`1  mfl.

21797                           Annebo l63`5

21786                             Hesby 40`1

51834                           Tem 42;3

87633                            Tem 42|1

100264,100268,       Hesby40;1
100270,100271,       Hesbymellom 38;4og
100273,100274,       Hesbynordre 39`7,10

100555

100566                         Åmot øvre 94`3

100568                        Åmot øvre 94;1

Kultumime

Gravhaug

Røys (trolig gravrøys)

Gravhaug

Fire gravhauger

To bautasteiner og en gravrøys

Gravhaug

Gravhaug

Våningshus

Bosetnings`aktivitetsområde,
dyrkningsspor,graver

Kokegropfelt;bosetningsspor

Steinalderboplass

100569                         Gulbrandsrød nordre 95`1      Steinalderboplass

133155                         Rove 51 `1                                       Bosetnings-`aktivitetsområde

(to kokegrop er)

Beme7.kfri»g

Stående våningshus fra middelalder Of. )ohansson 2011).

Undersøkt i regi av E18-prosjektet sesongen 2009 og 2010

aok.12,13,14,16,17,18, og i9) (Gollwitzer i trykk).

Undersøkt i regi av E18-prosjektet sesongen 2009 ¢ok. 7)

(Grindkåsa i trykk d).

UNDERSØKELSEN
Metodc
Lokaliteten lå i dyrket mark, og undersøkelsesmetoden
var maskinell flateavdekking Of. Løken et al. igg6). Mat-

jordlaget ble fiernet ved hjelp av gravemaskin, og under-
grunnen fortløpende renset frem ved å krafse. Det ble
avdekket isoo m2.

Alleobservertestrukturerblemarkertogdigitaltmålt
inn. Et representativt utvalg ble deretter dokumentert i

plan og profil gjennom fotografering og tegning. De
øvrige er beskrevet i plan.

Det  er samlet inn  33  makrofossilprøver,  6  trekull-

prøver og 2 mikromorfologiprøver. Under flottering av
makrofossilprøver ble det rutinemessig tatt ut en liten

prøveforjordkjemiskeogjordfysiskeanalyser.

Mtwrviterisk4p
Der er analysert arkeobotanisk materiale fra i6 prøver.
Fradesammeprøveneerdetogsåutførtjordkjemiske-og
-fysiskeanalyser.Prøvenekomhovedsakeligfrastrukturer

tolketsomsporetterHusi,menogsåfrakokegroper,fraen
avfallsgropogenmuligavfallsgropViklundetal.itrykk).

Deterutførttomikromorfologiskeanalyseravmateriale
fraenavfallsgrop(iiioo75).Denenebleutførtpåjordmas-
serfrafylletigropen,ogdenandrepåettfragmentavbrent`
sintret leire funnet i fyllmassen Viklund et al. i trykk). Det
erogsåutførtentermiskanalysepåytterligereettfragment
av sintret leire fra avfallsgropen (Brorsson 2oio).

Trekull fra elleve prøver er vedartbestemt. Trekullet
kommer fra kokegroper og fra nedgravninger for takbæ-

rendestolperogenvegg-grøftiHustomti.Avtresortervar
or(A!rms)hyppigstforekommende,etterfulgtaveik(QLm
cLis) og bjørk (Befulø). Det ble imidlertid identifisert trekull

ogsåavlønn(Accr),hassel(Coylus),ask(F"irius),einerUwftj-

pe"s), furu (Pjnus), rogn (Pomojdeae), osp (PopLi!us) og vier`
selje(Sø!ix).Samletgirtrekullmaterialetetgenereltbildeav
utnyttelse av en ung skog hvor trevirke med liten diame-
ter,detvilsigreinerogungestammer,harværtbenyttettil
aktiviteterpåboplassen(MikkelsenogBartholinitrykk).

DeterutførttolvCi4-dateringer.Deharvistsporetter
aktivitetiyngrebronsealder,førromerskjernalder-tidlig
romertid og i tidlig middelalder. I tillegg har en datering
som ble utført under registreringen, vist spor etter akti-
vitetogsåisenmiddelalder-tidligetterreformatorisktid.

Kjldekritjkk
Med få unntak var massen i strukturer tolket som spor
etter forhistorisk aktivitet kraftig utvasket. Dette med-
førte noe problematiske forhold for å identifisere struk-
tureriundergrunnen.Detvarimidlertidgodeværforhold
underavdekkingenavlokaliteten,ogdenblerensetgrun-
dig i flere omganger. Det vurderes derfor som mindre
sannsynlig at vesentlig informasjon har gått tapt som
følge av dette forholdet.

STRUKTURER 0G TOLKNINGER
-EN 0VERSIKT
Det ble registrert til sammen 47o strukturer. 2o er tolket
som stolpehull, hvorav i4 som nedgravninger for stol-
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Tabell 30: C14-dateringer fra undersøkelsen. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.

Lab.id.                Ptøvenr.

TRa-1344            2110068

UBA-17467         2110005

UBA-17468         2110059

UBA-17469         2110067

UBA-17532         2110001

UBA-17533         2110041

UBA-17534         2110045

UBA-17535         2110048

UBA-17536         2110053

UBA-17537         2110061

UBA-17538         2110071

UBA-18187         2110066

Beta-222470       Fra registrering.

St"kt«mr.     TolkrrirLg                     D4tert i.iateri4le

1110029            Vegg-grøft                      Korn (Cerflliø).

1110002            Kokegrop                       Or (A]ms). Egen-

alder > 2 år.

1110076           Kokegrop                      Or (Al"s).

1110026             Ildsted                                Hassel  (Coy!us).

Egenalder

ubestembar.

1110001             Kokegrop                        Bjørk (Betw!4).

Egenalder 2 27 år.

Kaltbrert              Kahbrert
datering                da€ering

C14-dateriiig     l sigrr.a                  2 slgrr.a

1995±25

2526±29

877±21

1982±20

1964±22

1110023            Nedgravningfor          Or(A!nus).Egen-          2265±23

takbærendestolpe     alder22år.

1110095            Nedgravning for          Korn (Cerølj4).                 1970±21

takbærende stolpe

1110024            Nedgravningfor          Or(Alnus).Yngre         2006±22

takbærende stolpe     stamme.

1110016            Nedgravningfor         Or(AI"s).Egen-         2013±21

takbærendestolpe     alder22 år.

1110017

1110075

1110021

1110019

Nedgravningfor          Or(AhLÆ).Egen-          1967±22

takbærende stolpe     alders2år.

Avfallsgrop                    Korn @ygg?) (Hor-       1983±21

deum (vulgare?).

Kokegrop                         Or (A!rius).                        2812± 3 5

Egen-alder S 2 år.

38BC-AD 49         46BC-AD64

785-569 BC            795-541BC

AD1157-1211       AD1049-1219

AD 1-55                  40BC-AD66

AD19-68                37BC-AD80

391-236 BC            396-210BC

AD5-60                  38BC-AD75

40BC-AD20          50BC-AD 55

43BC-AD16          54BC-AD54

AD 5-65                   38BC-AD78

20BC-AD 55          40BC-AD66

1006-920BC          1056-845BC

Ukjent funksjon         Trekull.Typeog          470±50                 AD1408-1463      AD1320-1618
egenalder ikke
opplyst.

OXcsl v4 1 `5 Brorik F`amsov /2010`.  r5 AmosDherk: dBta fmm F`olmBr el Gl / ''.

R_R ate KokegroateKokegro (UBA-1818(UBA-1746 ))

A-17533) i-

-
R: ate Nedgrav ing takbære de stolpe (U
R_ ate Nedgrav ing takbære de stolpe (U A-17536)
RR:RR:R_ ate NedgraateVeggrøateAvfallsgatelldsted(ateNedgra ing takbære(TRa-1344)p(UBA-175BA-17469)lngtakbære de stolpe (U8)destolpe(U A-17535)A-17534)

RR: ate NedgraateKokegro ing takbære(UBA-1753 de stolpe (U))sse(Beta-2 A-17537)2470)

R_ ate Kokegro (UBA-1746
R_ ate Nedgrav ing med tre -
Su

3000                2500                20001500                  1000                   500         1calBC/1calAD         501                    1001                   1501                  200

Kalibrerte dateringer (calBC/calAD)

Figur 150,
KalibrerteC14-dateringerfralokalitet11.DateringeneerkalibrertvedhjelpavOxcal4.1.
IllLLstrasjon: Line Grindkåsa.
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0510 20 Meter

Figur151:
Påviste strukturer på lokalitet 11.
J[lustms/ori; Tone Wjkstrø".

/..--` `\.-_

/
/

``,/
`---_J

II1
iiiE

Nedgravning for
takbærende stolper
Kokegrop

Veggrøft

Grop/nedgravning

Avfallsgrop

Nedgravning med
ukjent funksjon

Pele-/staurhull

Udefinert

Avskrevet

Avskrevet (dyretråkk)

LTil    Fe,tavgrensning
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per i Hus i. in struktur er tolket som et sentralt plassert
ildsted i huset, mens tolv lag er tolket som rester av en
dreneringsgrøft langs husets Østre langvegg. Det ble også
undersøkt seks kokegroper, en avfallsgrop og en mulig
avfallsgrop.Syvstrukturerertolketsompelehull.Detble
også undersøkt en nedgravning som har hatt plankeveg-

ger, men hvis funksjon man ikke har kunnet bestemme.
Fire strukturer ble definert som lag. Funksjonen til

disse samt ytterligere ni mindre nedgravninger har man
ikke kunnet bestemme, men de har ganske sikkert hatt
sammenheng med aktiviteten på boplassen. Spor etter
boplassaktiviteter var med noen unntak konsentrert til
hustomten som viste spor etter Hus i.

Hele 4o8 strukturer ble avskrevet. Det høye antallet
avskrevne strukturer er et resultat av at 364 strukturer
som lå konsentrert på den sørøstre delen av lokaliteten,
innledningsvis ble tolket som staurhull. Ved nærmere
undersøkelse viste dette seg imidlertid ikke å være kor-
rekt. Derimot var de ganske sikkert spor etter dyretråkk,
og i motsetning til strukturene som er tolket som spor
etterforhistoriskaktivitet,vardisseklartavgrensetoglite
utvasket. Dyretråkkene er derfor antatt å være spor etter
aktivitet i nyere tid.

Furmmateriatet
Det ble funnet til sammen 26 keramikkskår fra såkalte
koke-eller forrådskar (C57453`i, C57454;i, 2o, 5i) Of. Bøe

ig3i). Skårene er av eldre jernalderkarakter. Godset i de
flesteskåreneharetforholdsvisdårligbrenningspreg,og
leiren er magret med knuste bergartskorn. I enkelte skår
er det også mulig å se at leiren er magret med fragmen-
ter av glimmerstein. I tillegg ble det funnet til sammen
869,6gavbrent`Sintretleire(C57453;2-8,C57545`3,11-13,

2i-29), og fragmenter av brente bein som veide o,3 g

(C57454|6,30).
Gjenstandsmaterialet fra strukturer som  er tolket

som spor etter Hus i, omfatter ett keramikkskår samt
si,5 g fragmenter av brent leire (C57453`i-8). Fragmen-
teravbrentleirekommerfrafyllmasserinedgravninger
for takbærende stolper, mens keramikkskåret ble fun-
net i en struktur som er tolket som nedgravning for en
veggstolpe.

TRESKIPET LANGHUS FRA SEN
FØRROMERSK TERNALDER-
TIDLIG ROMERTID
Omkring7meterfraskråningensomledernedtilBorge-
elva, ble det avdekket spor etter et treskipet langhus. Det
har vært orientert NNØ-SSV, og har vært i7,5 meter
langt og ca. 6,6 meter bredt. Huset har dekket et areal

på knappe ii6 m2 og har blitt Ødelagt i en kraftig brann.
Langhuset er kalt Hus i, mens sporene etter det kalles
Hustomt i.
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Taben31:OversiktovergrindbredderogfagdybderiHus1,settfra
nord. Målene er tatt sentralt i de enkelte strukturene. Strukturer som
står i parentes, er tolket som spor etter utskiftning av takbærende stolpe.

I. grind                         1110016

Stotpeftigdybde         3,6m

2. gririd                      li i0107

Sto\pefdgdybde         i,7m

3. 8riftd                         1110025

Stolpefi.gdybde         l,8m

4. gri»d                       111oog5

Stotpefiigdybde         1,9m

5. grind                        1110093

Stotpefi+g¢bde        2,6m

6. griffd                        1110084

(1110082)

Grimdbi.edde

2,9m                         1110017

(1110201)

3,6m

2,9 m                        1110023

1'5m

2,9 m                        1110024

2'4m

3,O m                         1110028

?

Nedgmvnjriger/or t4kbæreride stolpcr
Tistolpehullertolketsomnedgravningerfortakbærende
stolper, mens to stolpehull (iiio2oi og iiioo82) er tolket
som spor etter utskiftning av takbærende stolper i Hus i.
Plasseringen av stolpehullene viser at huset trolig har
hatt en grindkonstruksjon. I 5. og 6. grinden ble det bare

påvist ett stolpehull. Der hvor de to motstående stolpe-
hullene har ligget, har det foregått en eller annen form
foraktivitetsomhaddeSernetallesporetterdisse.Denne
aktiviteten kan ha hatt sammenheng med opprydnings-
arbeid etter at huset hadde brent ned, men kan også ha
funnet sted senere.

Nedgravningene hvor de takbærende stolpene har
vært plassert, varierte noe både i form og størrelse. Fire
hadde en oval form i flaten, 6n var rektangulær, 6n kva-
dratisk,femvarrundeog6nåttetallsformet.innedgrav-
ning hadde en ujevn form. Den ujevne formen viste seg
imidlertid å være et resultat av en sekundær aktivitet

(dyregang), og opprinnelig form har vært rund. Den
åttetallsformede nedgravningen viste seg også å være et
resultatavensekundærforstyrrelse,ogopprinneligform
herhartroligværtovalellerrund.Nedgravningenemålte
fra26x48til64x82cmiflatenogvarfrastil34cmdype.

Med ett unntak var det ikke bevart avtrykk etter stol-

per i nedgravningene. Unntaket var stolpehullet iiioog5
hvor et svakt fyllskifte trolig viste hvor stolpen hadde
stått.Dethaddeennoetilspissetform,ogvar2ocmbredt

pådetbredeste.Dentilspissedeformenvistetroligatstol-
pen har vært bearbeidet. Det kan imidlertid ikke uteluk-
kesatformenvaretresultatavensekundærforstyrrelse.

Fordi det bare var bevart ett avtrykk som ga infor-
masjon  om  den  takbærende  stolpens  plassering  og
dimensjon, er mål og vurderinger rundt grindbredder
og fagdybder basert på mål tatt sentralt i stolpehullene.
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Figur152:
Oversikt over lokalitet 11 etter avdekking. Sentralt i bildet ses vegg-grøften fra Hus 1. Bildet er tatt mot nord.
Foto: E18-prosjektet.

235



r= 1 ts -±i R o ``  {  |`+;  K . i `  i-. T    € 91 j  [   1   1  -1   .\  r`T t} jh\ K  |=, R  .    8 I  N D    1

Lokalitet  11  -Hus  1

0               1,25             2,5

®

5 Meter

I
!--:`_:.l`J

Nedgravning for takbærende stolpe

Nedgravning for veggstolpe

L_l veggrøft
lldsted

Kokegrop

Stolpehul'

Pelehull

Grop/nedgravning

Lag

Udefinert

Avskrevet

Figur 15 3:
Oversikt Hustomt 1.
mustrasjon.. Line Grir.dkåsa.
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111ooo8                1noo79iiiiiEii

1110107

Plan

1 1 10025

Ptan

Eiiiii

biii=e
Æm       iiii

1 1 1 0095

PLan •=:i-:

iiE=

pmfi'       U

1 1 1 0084/
1 1 1 0082
Pbn ---_--=_-

_®_-_

©iiiiii
-_:1-=iiiiii

:.-1:-`:-,-=.

iii
2 1 1 004 1

1 1 1 0023

Pkln

-L=-:::----iii
E  Nedgravmng

m stoipeavtrykk

H Moderne

E3]  ste,n

E Jemutfe,,ing

01
Meter

Figur 1 54:
Plan-og profiltegninger fra Hustomt 1.
mustrasjomTonewikstrøm.
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Figur155:
Profilbilder av nedgravninger for gavlstolper i Hus 1.
Foto..E]8-prosjcktct.
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Disseviserathusetsmidtskipharhattenforholdsvisjevn
bredde på rundt 2,9-3 meter.

Tostolpehull,ettideni.grindenogettiden6.,ertolket
som spor etter en utskiftning av takbærende stolpe. I til-
leggvistetroligettsvaktfyllskiftesomstraktesegmellom
stolpehullene i den 2., 3. og 4. grinden i den Østre rekken
av takbærende stolper, spor etter arbeid med utskiftnin-

ger (se tegning ovenfor). Det er også mulig at to nedgrav-
ningeridettelaget(iiioo34ogiiioo35)faktiskskaltolkes
som nedgravninger for nye takbærende stolper.

Behovet for utskiftning av takbærende stolper viser
at disse har blitt påvirket av råte og mistet sin bærende
funksjon.Avhengigavlokaleklimaforholdkandetteskje
iløpetavbarefåårellerførstetterfleretiår.Somdetvilbli
beskrevetnærmerenedenfor,indikererCi4-dateringerat
boplassfasen her har strukket seg over noen tiår fra slut-
ten av førromersk jernalder og inn i tidlig romertid.

Spor etter vegg
To stolpehull viste spor etter gavlstolper i husets nor-
dre kortvegg. De var plassert noe ut i husets sideskip
sammenlignet med stolper som har stått i grindene, og
avstanden mellom dem var 3,4 meter (målt sentralt i ned-

gravningene). I tillegg er ett stolpehull tolket som spor
etter en gavlstolpe i husets søndre kortvegg. Stolpehul-
lene viser at huset har vært i7,5 meter langt.

Detblefunnettilsammen86g,6gfragmenteravbrent
leireiløpetavundersøkelsen.Fragmentenelåistrukturer
tolket som spor etter Hus i, og i øvrige strukturer inne
i hustomten og i området direkte rundt denne. Enkelte
hadde tydelige bueformede avtrykk, og leirfragmentene
bletolketsomresteravhusetsleirklinteflettverksvegg.En
termiskanalyseavettavfragmentene,utførtavTorbj6rn
Brorsson ved Kontoret f6r Keramiska Studier, har vist at
leirenharblittutsattforforholdsvishøyetemperaturerpå
omkring iooo til iioo °C (Brorsson 2oio:6). Under van-
1ig brenning med ved oppnås det normalt opptil soo °C,
og temperaturer over dette forutsetter at ilden blir tilført
oksygen.Dettegjøresmanueltmedblåsebelger,menkan
ogsåskjeundersterkevindforholdsomienstorm.Brors-
son konkluderer derfor med at fragmentet kan komme
fra den leirklinte flettverksveggen til Hus i, og at det har
brent ned under et kraftig uvær. Det samme forhold ble
observert i et langhus som er undersøkt på lokalitet 9

(Grindkåsaitrykkb).
Som  det vil bli beskrevet  nærmere nedenfor,  har

imidlertid en mikromorfologisk analyse av ytterligere
ett fragment av brent leire vist at dette var rester av smi-
eaktivitet. I en esse vil temperaturen normalt ligge mel-
lom soo og i2oo °C (Almar-Næss 2oii), og det kan derfor
ikke utelukkes at fragmentet Brorsson undersøkte, også
viste spor etter metallbearbeiding. Hvis fragmentene
kom fra smieaktivitet og en esse, burde man imidlertid
kunne forvente en større konsentrasjon av fragmenter

enn hva som var tilfellet her. Det er derfor svært sann-
synlig at en stor del av det brente leirematerialet faktisk
kommer fra husets vegger som har kollapset under en
brann. Plasseringen av fragmenter av leire i nedgravnin-

ger for husets stolper indikerer at det har foregått en viss
opprydning på branntomten.

ErLvegg-grøft
Langsdenøstresidenavhustomtenlådettolvlagavvari-
erende størrelse. Lagene var diffust avgrenset mot steril
undergrunn,ogvarnærmestutvaskingeriundergrunnen
hellerennreellenedgravninger.Lagenerepresentertetro-
1ig utvaskede masser i bunnen av en vegg-grøft som har
hatt en drenerende funksj on langs husets Østre langvegg.
Det største laget målte 3,2 meter i lengde og var opptil o,5
meter bredt. Lagenes samlede utstrekning var ii,4 meter,
og de dannet en forholdsvis rett linje. Dette indikerer
sterkt at også huset langvegger har hatt en rett form.

Husets Østre langvegg må ha vært plassert på innsiden
av vegg-grøften, og denne viser dermed at huset har hatt
sideskip som har vært ca. i,8 meter brede. Som beskrevet
ovenforharhusetsmidtskiphattenjevnbreddepå3meter,
og basert på dette kan husets bredde anslås til omkring
6,6meter.Sidenhusetharværti7,5meterlangt,kandetså
regnes ut at det har dekket et areal på knappe ii6 m2.

Ildsted

/ernalderens langhus har normalt hatt ildsted plassert
sentraltimidtskipetihusetsboligdel.Detteharogsåvært
tilfellet i Hus i hvor ildsted har ligget mellom den 5. og 6.

grinden. Slik ildstedet var bevart, hadde det en rektangu-
lær til oval form i flaten hvor det målte 58 x 74 cm. Det var
io cm dypt i profil. I ildstedet lå det mørk gråbrun, kull-
blandetleire`siltmedspetteravgulgråleire;siltogenkelte
spredtefragmenteravbrentleire.Ilagetlådetogsåskjør-
brente steiner, flere plassert nærmest i en halvsirkel langs
den ene kanten.

Efi "lig ¢vJflllsgrop
Plassert mellom langhusets i. og  2. grind, og mellom
nedgravninger for takbærende stolper i husets vestre
stolperekke, lå det en grop som målte o,74 x i meter i fla-
ten.Nedgravningenhadderettetilnoeujevnesiderogen
noeujevnbunn.Denvaro,34meterdyp.Matjordlagetpå
stedet var imidlertid omkring 28 cm tykt, og gropen har
derfor opprinnelig hatt en dybde på omkring o,6 meter.
Som det vil bli beskrevet nedenfor, har gropen ligget i
husets økonomidel.

Det arkeobotaniske materialet i en prøve fra nedgrav-
ningenomfattettypiskefrøfraugressplanterogengplan-
ter,ogeravsammekaraktersomdetØvrigefrømaterialet
fra hustomten. Den jordkjemiske og -fysiske analysen av

prøven indikerte at ild enten har blitt brukt direkte i gro-
pen eller på materiale som har blitt lagt ned i den. Fosfat-
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Figur 156:
Ett av lagene som viste spor etter en vegg-grøft langs Hus 1. Bildet er tatt mot vestnordvest.
Foto.. E 18-pros/'ckfct.
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Figur157:
Ildstedet 1110026 fotografert i plan og profil.
Fo[o;E18-pros/.cktet.
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Figur 158:
Funksjonsinndeling i Hus 1.
lllustrasjon.. Lirie Grindhåsa.
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verdieneiprøvenvarhøye,og/ohanLinderholmforeslår
at gropen kan ha vært brukt til oppsamling av gjødsel
og deponering av husholdsavfall (Viklund et al. i trykk).

Funksjonsinndeling
leldrejernaldervarlanghustypiskdeltiforskjelligefunk-
sjonssoner, med plass for både mennesker og dyr under
samme tak. Varierende fagdybder indikerer ofte en slik
inndeling. For eksempel kan lange fagdybder være med

på å skape større og åpnere rom i boligdelen av huset,
mensentettereplasseringavgrinderiøkonomidelenkan
være et utgangspunkt for inndeling i båser. I Hus i syntes
det som om nettopp disse løsningene var valgt; større
fagdybder i husets nordre del ble innledningsvis tolket
som et Ønske om et åpent rom i boligen, mens tettere
fagdybder i husets søndre del ble antatt å være et resultat
av at her hadde fjøset ligget.

Dennetolkningenblestyrketavdetsomsyntesåvære
et sentralt plassert ildsted nettopp i det store rommet
som ble skapt gjennom lengre fagdybder i husets nordre
del.EnsenereCi4-dateringharimidlertidvistatdettevar
spor etter aktivitet i overgangen mellom eldre og yngre
bronsealder (kal. Bcioo6-92o, UBA-isi87), og dermed
flere hundre år eldre enn Hus i («ildstedet» er derfor tolket
som en kokegrop). Derimot har, som beskrevet ovenfor,
en Ci4-datering fra et ildsted som lå sentralt i midtski-

pet i husets søndre del, vist at dette har vært samtidig
med huset (UBA-i7469). Ildstedet viser dermed at denne
delen av huset har vært bolig. Indirekte kan det da slut-
tesathusetsnordredelharrommetøkonomifunksjoner.
Denne tolkningen av forskjellige funksj onssoner støttes
av naturvitenskapelige analyser som indikerer at husets
nordre del har rommet et fiøs.

I det arkeobotaniske materialet er det påvist typiske

planter man kan forvente å finne på forhistoriske boplas-
ser. Det er identifisert flere byggkorn (HotideLm "lgørc) og
ett fragment av et korn av emmer ` anget hvete qritjcLm
djcoccwm).Deterogsåfunnetfrøavbringebær(RLibLLsidøet/s)

i tillegg til ugressfrø og frø fra eng- og våtmarksplanter.
Disseomfatterbrennesle(Gøleopsissp.),maure(G¢ljwmsp.),

rødthønsegress(Persjcørjfl!øp¢thtrojjfl),blodslirekne(Persjæ-

riøp.),hønsegress(Polygo"rrwp.),linbendel(Spergi/j¢¢wen-
sjs), vassarve (Stc!løriø medjfl) og pengeurt q"øspf ørvettsc).

Frøenekommerfraplantersomtrivespåennæringsrikog
fuktig sandundergrunn Viklund et al. i trykk).

Analysen har vist at ugressfrø var spredt forholdsvis

jevnt i strukturer gjennom hele hustomten, mens frø fra
engplanterutelukkendeblefunnetidennordredelen.Frø
fra engplanter antas å komme fra innsamlet materiale til
dyref6r, og tilstedeværelsen i den nordre enden av huset
kanindikereatdenneharhattfunksjonsomfiøs.Dejord-
kjemiskeanalyseneindikererkulturpåvirketjord,ogmuli-

genstilstedeværelseavgjødselsærliginord.Dejordfysiske
analysene indikerer at brannen som ødela huset, har vært
kraftigere i husets søndre del Viklund et al. i trykk).

I langhus av samme type som er påvist her, markerte
som regel et inngangsparti med to motstående dører
skillet mellom husets bolig og Økonomidel. Spor etter
slike inngangspartier kan ofte leses gjennom en kortere
avstand mellom to grinder. I Hus i har den korteste fag-
dybden vært mellom den 2. og 3. grinden, og det antas
at huset her har hatt to motstående innganger med skil-
levegger mot henholdsvis bolig og økonomidel. Denne
tolkningen støttes også av naturvitenskapelige analyser. I

prøverfrastolpehulleneiden3.grindenidenmidtredelen
av huset fremkom det ikke makrofossiler av noe slag, og
Karin Viklund foreslår nettopp at dette kan være et resul-
tat av at det her har stått en skillevegg. Fosfatverdiene i de
samme prøvene var imidlertid svært høye, noe som indi-
kerer en høy aktivitet i dette området i huset Viklund et
al. i trykk). Dette samsvarer godt med at det her har vært
ferdsel inn og ut av huset, både av mennesker og dyr.

Hus i ser dermed ut til å ha vært et tradisjonelt, tre-
skipet langhus med Økonomidel i nord og bolig med et
sentralt plassert ildsted i sør. Mellom de to funksjonsso-
nene har det sannsynligvis ligget et inngangsparti med
to motstående dører, en i den Østre og en i den vestre
langveggen. Basert på denne tolkningen har økonomi-
delen dekket et areal på ca. 43 m2, mens boligen har vært
omkring 6o m2 stor.

O`fcal v41`5 Bmnk FtAmacr`. /ml0`. rR_DateNedgravnin `uJl.L.=.h:jl    .^:.:     .u  i;  111:11..      .`.1:takbærendestolpe(UBA-17

33)
R_Date Nedgravnin takbærende stolpe (UBA-17 36)
R_Date Nedgravnin takbærende stolpe (UBA-17 35)
FLDate Veggrøft (T a-1344)
R_Date lldsted (UB -17469)

34)R_Date Nedgravnin takbærende stolpe (UBA-17
R_Date Nedgravnin takbærende stolpe (UBA-17 37)
SIlm

1500                                                    1000                                                    500                                          1 calBC/1 calAD                                          501

Kalibrerte dateringer (calBC/calAD)

Figur 159:
Kalibrerte C14-dateringer fra Hustomt 1. Dateringene er kalibrert ved hjelp av Oxcal 4.1.
JllL.sms/.on: Lirw Grindkås4.
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Datering av huset
Tolkningen av sporene etter Hus i viser at det har vært et
ca. i7,5 meter langt og ca. 6,6 meter bredt treskipet lang-
hus. Det har hatt et inngangsparti plassert i den midtre
delen av huset, med bolig på en side og Økonomidel på
denandre.Husavdennetypeogstørrelsevartypiskifør-
romerskjernalder,menbyggeskikkenfinnesogsåiyngre
bronsealder og romertid.

Det er utført til sammen syv Ci4-dateringer på mate-
riale fra strukturer som er tolket som spor etter Hus i.
Av disse er det bare 6n som direkte kan knyttes til akti-
vitet i huset,  og denne ble utført på trekull av hassel

(Cory!t#)  fra ildstedet som har ligget i boligdelen. Den

ga kalibrert alder AD i-55 (UBA-i7469), det vil Si tidlig
romertid. De Øvrige dateringene er utført på materiale
med ukjent opprinnelse fra fyllmasser i nedgravninger
for takbærende stolper og fra vegg-grøft. Disse har gitt
svært sammenfallende dateringer til tiårene før og etter
Kristifødsel.inavdateringeneerutførtpåetkorn(Cer¢-
!tø) fra vegg-grøften. Denne har gitt 38 BC-AD 49 (UBA-
i349), og viser spor etter dyrkning i denne perioden. in
datering har imidlertid gitt 39i-236 BC (UBA-i7533), og
viser at det har vært noe aktivitet på stedet også tidligere
i førromersk jernalder. Dette er for så vidt ikke overras-
kende; undersøkelsen av lokalitet 7 som lå 3oo meter
unna, påviste kokegroper fra denne perioden (Grindkåsa
i trykk d). Sett i sammenheng med de Øvrige dateringene
fra undersøkelsen tyder imidlertid alt på at boplassen

på lokalitet ii ble anlagt først mot slutten av førromersk
jernalder, og ble forlatt da Hus i brant ned tidlig i romer-
tid. Dateringene strekker seg fra 43 f.Kr. til 6o e.Kr., og
bruksfasen ser derfor ut til å ha strukket seg over noen få
tiår på hver side av Kristi fødsel.

EN AVFALLSGROP 0G SPOR
ETTER SMIEAKTIVITET
FemmetervestforHustomti,påhøydemeddetsomhar
vært husets økonomidel og mot toppen av skråningen
som strekker seg ned til Borgeelva, ble det avdekket en
større nedgravning (iiioo75). Den hadde en ujevn oval
til rektangulær form i flaten med største mål 2,o2 x 3,34
meter. Nedgravningens sider var loddrette, den hadde en
flat bunn og var o,4 meter dyp. Matjordlaget på stedet
var imidlertid omkring o,28 meter tykt, og opprinnelig
dybdeharderforværtknappeo,7meter.EnCi4-datering
utført på ett byggkorn (HotideLtm vtJ}gøre) fra fyllmassen i

gropenhargittsenførromerskjernalder-tidligromertid
ftal. 2o BC-AD 55, UBA-i7538). Dateringen sammenfaller
med boplassaktivitetene og Hus i.

Under utgravningen var arbeidshypotesen at ned-

gravningen var bunnen av et grophus. Både form og
størrelse samsvarer med en slik tolkning O.f. Ethelberg
et al. 2oo3:24i). Det fremkom imidlertid ingen elemen-
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ter som kunne ha støttet en slik tolkning. Disse kunne
ha omfattet for eksempel nedgravninger for takbærende
stolperellergjenstandsfunnpåeteventueltgulv.Tolknin-

gen er derfor mindre sannsynlig. Derimot ble det funnet
flere gjenstander i nedgravningens fyllmasse som indi-
kerer at den har blitt fylt med boplassmateriale. Den er
derfor tolket som en avfallsgrop, men opprinnelig funk-
sjon kan ha vært en annen.

Massen i gropen var homogen, men med flere spor
etter sekundære dyreganger. Spredt i massen ble det fun-
net ett fragment av brent bein (C57454`6) og atten kera-
mikkskår (C57454;i-2). Keramikkskårene kommer fra
såkaltekokekarogdaterestileldrejernalderof.Bøeig3i).
Detbleogsåfunnet2i2,4gavsintretefragmenteravleire
hvorav enkelte har et bueformede avtrykk fra gjenstan-
den leiren har vært formet rundt (C57454`3-5).

Som beskrevet  ovenfor er det  funnet til  sammen
869,6 g av fragmenter av brent leire i løpet av undersø-
kelsen, inkludert dem fra avfallsgropen. Fragmentene lå
både i strukturer tolket som spor etter Hus i og i øvrige
strukturer inne i hustomten og i området direkte rundt
denne.  Basert på fragmentenes  spredning  i  og rundt
hustomten ble de innledningsvis tolket som rester av en
leirklint flettverksvegg i Hus i. En termisk analyse av et
avfragmentenevisteatdettehaddeværtutsattforenfor-
holdsvis stabil temperatur på mellom iooo og iioo °C.
Ved vedfyring uten bruk av blåsebelger oppnås normalt
en temperatur på opp mot soo °C, og fragmentet har
værtutsattfortemperaturersomligger2oo°Coverdette.
Som beskrevet ovenfor sier Brorsson at dette kan ha vært
et resultat av at Hus i ble Ødelagt i en brann som ble til-
ført oksygen gjennom kraftige vindforhold (Brorsson
2oio:6). Dette støtter tolkningen om at fragmentene var
rester av en leirklint flettverksvegg, men temperaturen
var likevel så høy at også andre muligheter må vurderes.

Det er utført en mikromorfologisk analyse av ytterli-

gere ett leirfragment fra gropen, og denne har gitt et noe
annetresultat.Analysenvisteatfragmentetbestoavlokal
leire  magret med  plantemateriale.  Fragmentet hadde
hovedsakelig vært utsatt for en temperatur på rundt
i2oo °C, men temperaturen har enkelte ganger vært så
høy som i3oo °C. Så høye temperaturer oppnås ved bruk
av blåsebelger, og Richard Macphail sier at det er sann-
synlig at fragmentet kommer fra en ovn eller installasj on
knyttettilbearbeidingavjern(Viklundetal.itrykk).Den
mikromorfologiske analysen viser dermed at det sann-
synligvis har ligget en esse og en smie på stedet, og trolig
kan også flere av leirfragmentene knyttes til dette. Spred-
ningen av fragmentene i og rundt hustomten indikerer
likevelatdeflestefragmentenefaktiskvarresteravenleir-
klint flettverksvegg i Hus i. Dette viser også at gropen i
hvertfalldelvisharblittfyltetteratHusihaddebrentned.

Det arkeobotaniske materialet i en prøve fra gropen
var av samme type som det som ble identifisert i prøver
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Figur 160:
Avfallsgropen 110075 sett mot vest.
Foto:E18-prosjektet.
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Figur161:
Plan-og profiltegning av
avfallsgropen.
mustmsjon: Tone Wikstrm.
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fra Hus i, det vil si forkullede korn og frø fra planter som
er boplassindikerende. En mikromorfologisk analyse av

jord i fyllmassen viste at denne besto av en blanding av
grov silt ` fin sand som var godt blandet med organisk
materiale. Massen var også godt blandet med trekull-
fragmenter som hadde diameter opptil 4 mm, og det ble
observertflekker(diameteropptil2mm)avbrentemine-
ralerogjernmineralisert,amorft,organiskmaterialesom
troligrepresenterteresteravdyregjødsel.Dennetolknin-

gen støttes av høye fosfatverdier i gropen (Viklund et al. i
trykk). Gropen synes derfor å ha blitt fylt med materiale
fraboplassen,ogsidendenlåbarenoenfåmeterfraøko-
nomidelen med fiøs i Hus i, er det ikke overraskende at
dette har inneholdt en del gjødsel.

KOKEGROPER
Det ble registrert seks kokegroper på det undersøkte
området. Kokegropenes bevaringsgrad var forholdsvis
dårlig, med grunne trekullag og spredte, skjørbrente
steiner. Fire av kokegropene var runde og to var ovale.
De varierte i størrelse fra o,47 x o,88 til i x i,io meter, og
var opptil o,24 meter dype.

To av kokegropene lå inne på Hustomt i, men den ene

(iiioo83)sånærennedgravningforentakbærendestolpe
at den ikke kan ha vært samtidig med huset. Det er ikke
utført en Ci4-datering fra denne, og de stratigrafiske for-
holdene kunne ikke fortelle om den har vært eldre eller

yngre enn huset. Den andre (iiioo2i) lå plassert sentralt i
husets midtakse, mellom den i. og 2. grinden, og ble der-
for innledningsvis tolket som rester av et ildsted i Hus i.
Enci4-dateringavtrekullavor(A!nus)harimidlertidvist
at det var spor etter aktivitet i overgangen mellom eldre
og yngre bronsealder (kal. ioo6-92o BC, UBA-isi87), og
dermed flere hundre år eldre enn Hus i.

De  Øvrige kokegropene lå spredt rundt Hustomt i.
Trekull av bjørk (BetLi]ø) fra en av disse (iiioooi) er datert
til det første århundre etter Kristus (kal. AD ig-68, UBA-
i7532),ogviseratkokegropenharværtsamtidigmedHusi.
Ytterligeretodateringerharvistatkokegroperbleanlagt

påstedetbådeførogetterbosetningsfasen.Beggeerutført
på trekull av or (AlriLts). Den ene ga yngre bronsealder
æal.785-569BC,UBA-i7467),mensdenandrenoeoverras-
kendegatidligmiddelalderftal.ADii57-i2ii,UBA-i7468).

EN NEDGRAVNING MED
PLANKEVEGGER FRA SEN
MIDDELALDER-TIDLIG
ETTERREFORMATORISK TID
Ved siden av og så vidt over Hustomt i lå det en rektan-

gulær nedgravning som har hatt plankevegger.  Som
beskrevet ovenfor ble det registrert en rekke spor etter
dyretråkkpåstedet,ogdetblevurdertomnedgravningen

kunne være rester av en f6rkasse. Det ble imidlertid ikke

gjortnoenobservasjonersomkunnestøtteenslikhypo-
tese, og den er svært usikker. Under registreringen ble
nedgravningen Ci4-datert til AD i32o-i6i8, det vil si sen
middelalder ` tidlig etterreformatorisk tid (Beta-22 247o).

Nedgravningen var orientert nordnordøst-sørsør-
vest, den var 3,9 meter lang, ca. i,2 meter bred og opptil
knappe o,2 meter dyp med steile sider. Bunnen var til-
nærmet flat, men med en høydeforskjell på ii cm fra den
søndre til den nordre delen. I bunnen og langs langsidene
av nedgravningen lå det forkullet trevirke som stammet
fra plankevegger med horisontalt stilte planker som har
kollapset under en brann. Smale grøfter langs struktu-
rens  langsider viste hvor plankeveggene hadde  stått.
Grøftene var ikke synlige i plan, men ble påvist i profil.
Basert på de bevarte restene av plankene så veggene ut
til å ha vært omkring o,4 meter høye. Fyllmassen i ned-

gravningen besto, foruten forkullet trevirke, av siltblan-
det leire med fragmenter av trekull. Stedvis var massen
tydelig varmepåvirket. Dette representerte ganske sik-
kert ikke aktivitet i nedgravningen, men var et resultat
av at den hadde brent ned.

Langs nedgravningens østre langside lå det fire pele-
eller staurhull og fem mindre strukturer som er tolket
som lag. I tillegg lå det to staurhull eller pelehull 1angs
nedgravningens søndre kortside. Det er mulig at disse
strukturene har hatt en sammenheng med kassekon-
struksjonen, men de kan vel så sannsynlig ha vært spor
etter sekundære aktiviteter.

OPPSUMMERING 0G DISKUSTON
BarefåmeterfraBorgeelvabledetsentiførromerskjern-
alder etablert en bosetning. Her har det stått et treskipet
langhus, og det har vært drevet dyrehold, åkerbruk og
smieaktivitet. Langhuset ble Ødelagt i en brann tidlig i
romertid, og boplassen ble da enten flyttet eller forlatt.
Bosetningen har strukket seg over noen få tiår på hver
side av Kristi fødsel.

Langhuset har vært orientert NNØ-SSV, og har vært
i7,5 meter langt og ca. 6,6 meter bredt. Det har dekket et
areal på knappe ii6 m2. Huset har sannsynligvis hatt et
inngangsparti med to motstående dører i husets midtre
del. Inngangspartiet har delt huset i forskjellige funk-
sjonssoner,medboligisørogøkonomifunksjonerinord.
I boligdelen har det ligget et sentralt plassert ildsted, og i
økonomidelen lå en grop som trolig har vært en mindre
avfallsgrop. Huset har hatt leirklinte flettverksvegger, og
en analyse av et sintret leirfragment fra denne har vist at
husetsannsynligvisharbrentnedunderkraftigevindfor-
hold som har tilført brannen oksygen og ført til en sterk
varmeutvikling.

Bare få meter utenfor Hus i har det ligget en grop som
har blitt fylt med boplassmateriale. Den lå bare få meter
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Figur 162:
Kokegrop 1110001 fotografert i plan og profil.
FoCo..EI8-pros/.cktct.
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Lokalitet  1 1
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•-                             .+.-+

2 1 1 000 1

Mørkerbrun kull-og humusholdig leire.

Grå spettete kull-og siltholdig leire.

Trekullag

Skjørbrent stein.              0    Kullprøve

01

Lokalitet  11

Kokegrop 1110002

Spettet, svart og brun, leire, silt-
og trekullblandet humus.

Brun leire-og siltblandet humus.

Spettet, gulgrå og brun sjltblandet leire.

Skjørbrentstein.          O    Kullprøve

Lokalitet  1 1

Kokegrop  11 10047
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Figurl63:
Plan- og profiltegninger av et utvalg av kokegroper.
mLLsmq.on.. Torw Wikstrøm og l.inc Grindkåsø.

Figur 164:
Tilvenstrestruktur1110019fotografertetteravdekking.Snittetsomersynlig,vargravdunderregistreringen.Iplanerogsåpløyesporenesom

gikk over strukturen, tydelige. Til høyre er samme struktur under utgravning.
Foto:E18-prosjekiet.
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fra økonomidelen med fiøs i Hus i, og ikke overraskende
har naturvitenskapelige  analyser vist at  det var mye

gjødsel i fyllmassen. I gropen ble det også funnet kera-
mikkskår som dateres til eldre jernalder, samt fragmen-
ter av sintret leire. Flere av disse kom fra de nedbrente
veggene i Hus i, og viste at gropen i hvert fall til dels må
ha vært igjenfylt etter at huset brant ned. En mikromor-
fologiskanalyseavettfragmentavsintretleireharimid-
lertid vist at dette kan knyttes til jernbearbeiding, og at
det har foregått smieaktiviteter på boplassen. Gropen er
tolket som en avfallsgrop, men kan opprinnelig ha hatt
en annen funksjon.

Detfremkomogsåresteravsekskokegroper.Ci4-date-
ringerharvistatminst6navdisseharværtsamtidigmed
langhuset. To av de andre er datert til henholdsvis yngre

bronsealderogtidligmiddelalder,ogvistesporetterakti-
vitet lenge før og etter at boplassen ble etablert her sent i
førromerskjernalder.

Det ble også observert spor etter aktivitet på stedet i
sen middelalder-tidlig etterreformatorisk tid. Sporene
besto av en nedgravning hvis funksjon det ikke har vært
mulig å bestemme. Den var 3,9 meter lang, ca. i,2 meter
bredogo,2meterdyp.Langslangsidenehardetståttplan-
keveggersomharbrentogkollapsetinninedgravningen.

Boplassporene fra eldre jernalder viste spor etter en
mindre, men typisk boplass etablert rett før Kristi fød-
sel. Satt inn i en større sammenheng vil den kunne bidra
medviktiginformasjontiltolkningerrundtbosetnings-
mønsteret og romlig organisering på og ved Raet i for-
historisk tid.

KATALOG

K¢t4log 4v Ltne Grjric!kåsfl og Chrjstjøft Løchscri Røc{s"d

C57453|1-21

1 ) Slitt, men godt brent lcjrkørskår. Magret med knuste
bergartskorn. Vckt: 7 g.

2-8) Brent lejre, overveiende leirklining fra husets
vegger. Flere fragmenter er kraftig varmepåvirket og
sintret. På tre leirfragmenter sitter små fragmenter av
muligens brente bein. Vekt: 81,5 g.

9-21)Makrofossilprøver.

C57454|1-51

Funn og prøver fra avfallsgrop, syv kokegroper,
stolpehull som ikke kunne settes i sammenheng med
Hus 1, og nedgravninger med ukjent funksjon.

Funn og prøver fra avfallsgrop:

1-2) Atten skår av et dårlig brent lcjrk¢r. Magret med
knuste bergartskorn og glimmersteinfragmenter.
Vekt:61,74g.

3) Bn€rit !eirc, hovedsakelig leirklining fra Hus 1. Frag-

mentene er til dels kraftig varmepåvirket og sintret.
Ett av fragmentene har et bueformet avtrykk, trolig
etter en grein eller pinne. Ett fragment som veide 21 g,
er sendt til termisk analyse. Vckt: 212,4 g.

6) Br€rite bejfi. Vckt: 0, 3 g.

7) Trekullprøve.
8-9) Makrofossilprøver.
10) Prøve, j ordmikromorfologi.

Funn og prøver fra stolpehull:
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11-13) Bffettt leire. Vekt: 179,5 g.

14-19) Makrofossilprøver.

Funn og prøver fra udaterte nedgravninger med ukjent
funksjon:

20) Fem uornerte skår av !ejrkør. Dårlig brent. Leiren er
magret med knuste bergartskorn og glimmerstein.
Vekt:6,57g.

21-29) Brerit !€ire. Godt brente, til dels sintrede fragmen-
ter. Ett fragment har et bueformet avtrykk på en side,
trolig etter en grein eller pinne. Vekt: 395, 3 g.

30) Brent bejn. Vckt: 0,1 g.

31-32)Trekullprøver.
33-39)Makrofossilprøver.

Prøver fra kokegroper:

40L44) Trekullprøver.
45) Makrofossilprøver.

Prøver fra en nedgravning med ukjent funksjon datert
til sen middelalder ` nyere tid (Iversen 2007:108).

46) Utgår.
4749) Makrofossilprøver.
50) Prøve, jordmikromorfologi. Tapt.

LØsfunn.

51)Toskårav!ejrk4r.Leirenermagretmedberg-
artskorn og glimmerstein. Vekf: 24,3 g.



Depot, bosetningsspor og
dyrkningsspor fra neolitikum til
middelalder på Borge Østre (1ok. 22)
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Kw!turhjstorjsk mwseum, Unjvcrsjtetet j Os[o

MED  BIDRAG  (OSL-DATERINGER)  AV  MARKUS  FUCHS,  UNIVERSITÅT  BAYREUTH

INNLEDNING OG SAMMENDRAG
Lokalitet 22 (id ioo28o) på Borge østre (88`i, 2) i Stokke

kommunebleundersøkti2oogog2oio.Detfremkomda
bosetnings-ogdyrkningssporsamtenproduksjonsplass,
og det ble i tillegg gravd ut et funnrikt område i randso-
nen til en oppdyrket myr. Strukturene og funnene doku-
mentererbosetningsaktivitetogomfattendejordbrukfra
senneolitikum til middelalder. Undersøkelsesområdet
innbefattet foruten deler av myras randsone, et areal på
om lag ig ooo m2 i dyrket mark.

Lokaliteten ble registrert av Vestfold fylkeskommune
i 2oo5 og 2oo6 (Iversen et al. 2oo7). Ved dette arbeidet
ble det påvist forhistoriske bosetnings- og dyrknings-
spor.KHMsutgravningerforegikkiperiodene2.juni-25.
september 2oog (Østmo 2oii) og 3. mai-i6. august 2oio

(Storrusten 2oii). Det ble avdekket et areal på i5 ooo m2
og totalt brukt i52 ukeverk på undersøkelsene.

På produksjonsplassen fremkom rester etter ovner
og  avfall  fra tilvirkning  av leirperler.  Fremstillingen
er datert til førromersk jernalder ` eldre romertid. På
andre deler av lokaliteten lå det blant annet et område
med avfallslag og groper, og det fremkom forskjellige
bosetningssporiformavbrønner,kokegroper,ildsteder,
stolpehull, grøfter og et stort antall andre groper;ned-

gravninger. Strukturene er i overveiende grad datert til
senneolitikum, bronsealder og eldre jernalder. I tillegg
fremkom deler av et lag med spredte bryggestein som
har blitt aldersbestemt til vikingtid. Det foreligger i til-
1egg andre spredte trekulldateringer til yngre jernalder
og middelalder.

Utgravningen ga videre detaljert informasjon om et
omfattende jordbruk som har foregått på Borge Østre i
forhistorisk tid. Fra senneolitikum;bronsealder og eldre

jernalder  foreligger  det  indikasjoner  på  avsviing  og
arding. Det fremkom også andre spor etter jordbearbei-
ding,dyrkingoggjødsling,menstratigrafienerkompleks
som følge av erosjonsprosesser og kolluviumsdannelser.
Fra dette tidsrommet foreligger også forkullede korn av
hvete, bygg, havre og hirse som underbygger korndyr-
king. I tillegg er det indikasjoner på dyrehold og beite, og
det fremkom spor etter dyretråkk. Det foreligger bein og
tenner av hest, storfe, gris og geit|sau med datering fra
eldrebronsealdertilyngrejernalder.

En stor del av gjenstandsmaterialet skriver seg  fra
myras randsone. Her fremkom blant annet et flintdepot
med 222 stykker av flint og to flateretusjerte pilspisser.
Flintfunnene er på typologisk grunnlag datert til sen-
neolitikum ` eldre bronsealder. Det fremkom også totalt

5933gramkeramikk.Endelavleirkarskåreneerdekorert.
På bakgrunn av dekoren kan enkelte av karene dateres til
eldre jernalder. I randsonen ble det i tillegg funnet en pil-
spissiskifer,flintavfall,brentebein`tennerogandregjen-
stander.Noenavfunneneertroligintensjoneltdeponerti
eller ved myrkanten. På lokaliteten ble det også funnet to
fragmenter av flintsigder, en prikkhugget trinnøks og en
slipestein. Øksen vitner om aktivitet på Borge Østre eller
nærlokalitetenimesolittisktid,menssigdeneunderbyg-

ger at området har blitt benyttet i senneolitikum ; eldre
bronsealder.Videreforeliggerenglassflussperlesomtro-
lig skriver seg fra merovingertid, og i en av gropene ble
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det funnet en trespade som er radiologisk datert til før-
romerskjernalder.

Naturvitenskapelige analyser har vært en vesentlig og

prioritert del av undersøkelsen. Det har derfor blitt sam-
1et inn og analysert et omfattende prøvemateriale (Mik-
kelsen og Bartholin i trykk; Viklund et al. i trykk). Det har
ogsåblittutførtanalyseravtopollensøylersombletattut
fra myrområdet, og av masser fra et profil med kolluvier
og myrlag innenfor selve utgravningsområdet (Svensson
i trykk). Videre er det også foretatt materialanalyser av et
utvalg av gjenstandsmateriale (Brorsson 2oio, 2oii; Dimc
2oii; Eigeland 2oii; Prata 2oii; Knutsson 2oi2).

Utgravningene, funnene og de naturvitenskapelige
analysene viser samlet at området har vært anvendt til
ulike formål over et langt tidsrom.  Området ser ut til
å ha blitt sporadisk benyttet før det ble bosatt og opp-
dyrket i senneolitikum ` eldre bronsealder. Fra bronse-
alder og eldre jernalder fremkom spor etter omfattende

jordbruksaktivitet og mange bosetningsspor. Bruken av
områdetivikingtidogmiddelalderermindretydelig,men
det er dokumentert aktivitet også i disse tidsrommene.
Det utgravde materialet indikerer at bosetningsområder
må ha ligget på morenehøyden i bakkant av lokaliteten i
en lang periode i forhistorisk tid. Det utgravde området
harliggetiytterkantavbosetningene,ogværtviktigsom
åker-ogbeitemark.Detharogsåforegåttulikeformerfor

produksjon og husholdsrelaterte aktiviteter her. I tillegg
har gjenstander blitt deponert i myrkanten.

BELIGGENHET 0G TOPOGRAFI
Lokalitet 22 på Borge Østre lå i dyrket mark på vestsiden
av dagens Eis mellom 5i og 54 moh., på en flate som helte
svakt mot sørvest. Utgravningsområdet var avgrenset av
endriftsvei,deleravdenoppdyrkedevåtmarkaognåvæ-
rende Eis mot Øst. Lokaliteten lå om lag 6o meter sørsør-
Øst for dagens gårdstun på Borge østre, og omfatter deler
av bnr. i, «Asketraet» og bnr. 2 ttBorge Østre». Gårdstunet

på Borge Østre er anlagt på en liten morenerygg. På den
samme moreneryggen finnes også flere adskilte gårdstun
med bolighus og driftsbygninger. Øst for lokaliteten sti-

ger landskapet mot Raet, og mot vest er det et fall mot
bunnen av en delvis planert ravinedal der Borgeelva ren-
ner.Isørvestvarlokalitetennaturligavgrensetavsvaberg
somimodernetidharliggetskjultunderpløyelaget,mens
detøstforlokalitetenliggerendelvisskogkleddbergrygg
med tilstøtende dyrkede flater. Utgravningsområdet lig-

ger i overgangssonen mellom hav- og strandavsetninger,
noesommedførervarierendegrunnforhold.Idennordre
delenvardethovedsakeligsandogmorenemasser,ogide
sentrale og sørlige områdene en overvekt av leirblandet
sandjord. De dypereliggende delene av undergrunnen
besto i hovedsak av forskjellige typer leire.
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Lokaliteten omfattet også om lag 5oo m2 av randsonen
til den oppdyrkede myra. Sedimenter og organisk gytje
i bunnen av myra viste at det over en lengre periode har
værtetåpentsundherføretbassengbleisolertca.5ooof.
Kr., og utgjorde en innsjø. Området grodde helt igjen i
løpet av et lengre tidsrom (Svensson 2oi2). Dateringer
fra randsonen tyder på at torvlaget her har dannet seg i

perioden mellom senneolitikum og romertid, men trolig
harmyrområdetgroddtilmedulikhastighetpåforskjel-
lige steder. Største dybde i myra er målt til ca. 4,i5 meter.
Målingenerutførtiforbindelsemeduttakavpollensøyler
i et avgrenset område (Svensson 2oi2). Utløpet fra myra
har opprinnelig vært i den vestre delen. Dette utløpet
ligger i dag i rør, og grøfting og veibygging har ført til
at myra ved utgravningstidspunktet delvis var tørket ut,
og at den hadde mistet noe av sin opprinnelige topo-

grafi. Det anslås at våtmarksområdet tilsvarer et areal på
ca. 3o ooo m2, mens den dypeste delen av myra utgjør
ca. 8ooo2 meter og følger 52-meterskurven for høyde
over havet. Området er i dag disponert til landbruk, og
deler av myra er anvendt til veiformål.

KULTURHISTORISK KONTEKST
Raet i Vestfold er et av Norges rikeste kulturmiljøer. På

gårdene rundt Borge Østre finnes det mange kulturmin-
ner, og det er gjort gjenstandsfunn som viser menneske-
lig tilstedeværelse gjennom alle perioder av forhistorien.

Påsluttenavisoo-talletskaldethaliggetfleregravhau-

ger ved det nåværende gårdstunet på Borge østre (Grieg
ig43). Disse er det ingen spor etter i dag, og på matrikkel-

gården finnes nå kun registrert de faste kulturminnene
som ble påvist av Vestfold fylkeskommune i forkant av
utgravningene (Iversen et al. 2oo7). Disse omfatter foru-
ten kulturminnene på selve lokaliteten enkeltliggende
kokegroper (id ioo276 og id ioo278) nordnordøst for
undersøkelsesområdet, hvorav 6n er datert til romertid.
Ved registreringene ble det også påvist røyser, tolket som

gravrøyser (id ioo287 og id ioo28g), på kollen sørøst
for utgravningsfeltet (Iversen et al. 2oo7). En av røysene
ligger klassisk til på toppen av det høyeste punktet i ter-
renget, og beliggenheten sannsynliggjør en datering til
bronsealder. Ved registreringer i utmarka til Borge Østre,

gnr. 88, bnr. 9, ble det påvist kullgroper og mulige spor
etter forhistorisk dyrkning (id ioo3oi).

På gården er det tidligere funnet en beltestein (Cii762)
og en trerygget fingerring avgull (C2396i). Begge funnene
kandaterestileldrejernalder.Deterogsåfremkommetet
hesteformet vektlodd av bronse (Cii758) fra middelalder.
Funn og kulturminner fra tilstøtende gårder viser den
store tidsdybden i området, med forskjellige kulturut-
trykk gjennom ulike perioder og variasjoner i ressursut-
nyttelse over et langt tidsspenn.
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Figur 165:
Lokalitet 22 sett fra luften i 2009 (Øverst) og 2010 (nederst). På bildet nederst ses tunet på Borge Østre (t.h.) og tunet Asketraet (t.v.). Bildene er
henholdsvis mot sør og sørøst.
Foto.. Tom Heibrcen.
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FlereBorge-gårderiBorgegrendanevnessåtidligsom
i Biskop Eysteins jordebok fra ca. i39o, og selve Borge-
navnet er trolig avledet av gammelnorsk, «borgir» i fler-
tall. Som steds- eller gårdsnavn er det plausibelt at det
visertilenteneneldre«borg»,foreksempelenbygdeborg,
eller til et område eller sted i nærheten som det var mulig
å benytte til et slikt formål (Rygh ig67; Sandnes og stems-
haugigg7).Ienkelteeldrenavnkan«borg))haenendamer
allmennbetydning,foreksempel«berg»,somrefererertil
en høyde med nakent berg i dagen (Rygh ig67).

UNDERSØKELSEN
Utgravningen på Borge østre har foregått over to seson-

ger. I 2oog ble de sentrale delene av lokaliteten gravd
ut, og det ble foretatt en undersøkelse av et lite område
langs kanten av myra. I 2oio ble en videre undersøkelse
avrandsonenavmyraprioritert,mendetbleogsåunder-
søkt områder langs nordre og vestre ytterkanter av loka-
liteten. Både i våtmarksområdet og på flaten har utvalgte
områder med stor tetthet av gjenstandsfunn og struktu-
rerblittprioritertfornærmereundersøkelse,oglokalite-
ten er følgelig ikke totalgravd.

Metode
De sentrale delene av lokaliteten ble undersøkt ved vanlig
flateavdekking (Løken et al. igg6) med fjerning av masser
med gravemaskin og en etterfølgende håndrensing av fel-
tet. Hoveddelen av de store jordlagene ble tatt bort lagvis,
og utvalgte strukturer og lag ble undersøkt fortløpende.
Små strukturer ble snittet og`eller formgravd, og enkelte
store strukturer ble snittet ved hjelp av maskin. Masse fra
utvalgtestruktureroglagblevåtsåldetgjennomnettingduk
med4mmmaskevidde.Detbleogsåopprettetprofilbenker
og lengre profiler for dokumentasjon av den stedvis kom-

plekse stratigrafien.  Produksjonsplassen ble undersøkt
medsjngbconte)ct-metoden,ogdetbleitillegganlagtetrute-
system med 2 x 2 meter store ruter for stedfesting av funn.
Bortgravde masser ble såldet. Dokumentasjon og innmå-
1ingharellersfulgtdegenerellerutinenetilEi8-prosjektet.

I  2oog  ble  det  foretatt  en  maskinell  sålding  av en
utvalgt del av det moderne pløyelaget og av de under-
liggende kulturpåvirkede lagene sentralt på lokaliteten
innfor et område på ca. 3ooo m2. Før utgravningen ble
det etablert et nett med 2 x 2 meter store ruter. /ord fra
et utvalg av disse rutene ble rotert i en trommel med
maskevidde på 2,5 cm som var festet på en gravemas-
kin. Roteringen fjernet deler av løsmassene, og jorden
ble siden våtsåldet manuelt gjennom såld med mindre
maskevidde. Det fremkom enkelte skår av forhistorisk
keramikk, brent leire, og en rekke funn fra nyere tid ved
dette arbeidet. Det forhistoriske materialet som fremkom
ved denne undersøkelsesmetoden, anses imidlertid som
for lite til å kunne dra slutninger om forbindelsen mel-
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lomgjenstanderilageneogforhistoriskeanleggpåloka-
liteten, og på bakgrunn av resultatet ble den maskinelle
såldingen ikke videreført i 2oio. En gjennomgang med
metallsøker av hele undersøkelsesområdet, inkludert
deler av myrflaten, ga ingen resultater som belyser den
førreformatoriske aktiviteten på Borge østre.

I myras randsone ble det etablert et rutesystem med
i i x i m store graveenheter. Hoveddelen av massene ble

gravd mekanisk i io cm tykke lag, men i situasjoner med
tydelige lagskiller ble det også tidvis gravd stratigrafisk i
tynneresjikt.Totaltbledethergravdi22enkeltruterii-3
1ag. Til sammen ble 27 m3 masse fra randsonen våtsåldet.
Det ble også etablert profiler i tilknytning til myrkanten.
Lagfølgen i et utvalg av profilene ble dokumentert, og et
større prøvemateriale ble samlet inn fra profilveggene.

Det ble anlagt to sjakter, henholdsvis 5i og ig meter
lange, Øst i planområdet, og såldet om lag 2 m3 masse
fra utvalgte lag i sjaktene. Sjaktene ble lagt utenfor det
som ble kartfestet som lokalitet 22 i etterkant av regis-
treringen Of. Iversen et al. 2oo7:i2o). Arbeidet i Østdelen

haddesommålsettingåfremskaffeenbedreavgrensning
av lokaliteten og myras randsone. Det ble samlet inn et
mindre funnmateriale samt prøver for naturvitenskape-
1igeanalyser,ogstratigrafienbledokumentert.Itilleggble
tre mindre prøvesjakter anlagt på selve myrflaten, og i et
område på ca. 6oo m2 mellom sjaktene ble matjordlaget
av varierende dybde (2o-4o cm) fjernet ned til toppen av
torvlagetsombleundersøktforsporettertorvgravingog
anleggsspor.Lageneisjakteneblegravdstratigrafiskmed
maskin,ogmassenegjennomgåttmedkrafseoggraveskje
med tanke på bearbeidet treverk. Masse ble såldet spora-
disk. Verken i disse tre sjaktene eller på den avdekkede
myrflaten ble det funnet spor etter forhistorisk aktivitet.

IIØpetavtoutgravningssesongerbledetavdekket688
strukturer og lag`lagdeler, og av disse er 45i nærmere
undersøkt. I tillegg ble det også opprettet og undersøkt
ig lengre profiler. Ved utgravningen ble det samlet inn et
omfattendenaturvitenskapeligprøvematerialepåomlag
47o enkeltprøver og prøveserier. Mange av prøvene ble
tatt ut fra de store profilene, og som hovedregel ble flere

prøvetyper tatt ut fra de samme kontekstene. Dette ble
gjort for å ha mulighet til å kombinere ulike analysere-
sultater i tolkningsarbeidet.

KitdekritiskefbrMd
Lokaliteten var preget av komplekse stratigrafiske for-
hold, som tilskrives den langvarige bruken av området i
forhistorisktidogomfattendeerosjon(seogsåGollwitzer
itrykk).Masseforflytningenhadderesultertiatstoredeler
av feltet var dekket av o,o5-o,5 meter tykke kolluvier. I
enkelteområdervarimidlertiddensamledetykkelsenpå
erosjonslageneopptilimeter.Lagenevaravuliktykkelse,
haddeetvarierendeinnholdavmineralogiskebestandde-
1er,humusogantropogentmateriale,ogvartidvisvanske-
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Figur 166:
Lokalitet 22 og omliggende registrerte kulturminner.
JlluLsms/ori; Tonc Wiksrrøm.
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Figur 167:
Tromling av åkerjord og sjakting i myra på lokalitet 22.
Foto: E18-prosjekiet.
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ligeåavgrense.Irandsonentilmyrområdetbledetpåvist
opphopninger av antropogent innhold i lagene i større

grad enn på andre deler av lokaliteten, trolig et resultat
avmasseforflytningogaktivitet,samtavhydrologiskeog
tafonomiskeprosesserspesifikkeforvåtmarksmiljø.

Tynnslipsanalyser av jordprøver og OSL-dateringer
viser at erosjon og kolluviering har vært en løpende pro-
sess gjennom lokalitetens brukstid (Fuchs 2oii; Viklund
etal.itrykk).Tynnslipeneharogsåvistatkolluvieringen
har skjedd med ulik intensitet, og at mange av de avsatte
kolluviene har blitt oppdyrket før nye erosjonslag ble
avsattover(Macphail2oioa).Erosjonenharogsåmedført
at materiale fra ulike kontekster, inkludert fra områder
som har ligget utenfor grensene til lokaliteten, har blitt
forflyttetogblandetsammen.Erosjonenharitilleggført
til at enkelte strukturer og lag har blitt skadet eller helt
ødelagt. Samtidig har strukturer og lag stedvis på feltet
blitt dekket og beskyttet av eroderte masser. De ulike
bevaringsforholdene har følgelig påvirket utbredelsen
av funn, strukturer og lag, og den romlige fordelingen av
disse elementene på utgravningstidspunktet gj enspeiler
derfor ikke nødvendigvis den forhistoriske situasjonen.
Detharavdengrunnogsåværtproblematiskåaldersbes-
temmeenkelteavlagenepålokalitetenmedutgangspunkt
i gjenstandsfunn og Ci4-dateringer. Ved utgravningene
har imidlertid enkelte kolluvier blitt direkte datert ved
analyser av optisk stimulert luminescens  (OSL). Sedi-
mentanalyseneogstratigrafiskeobservasjonerhargitten
mulighettilåetterprøvedeØvrigetidsbestemmelsene,og
samlet har de ulike naturvitenskapelige metodene gitt et
forholdsvis detaljert innblikk i både erosj onsprosessene
og den kulturhistoriske utviklingen.

I tillegg til kildekritiske forhold i tilknytning til ero-
sjons-ogavsetningsprosesservarmindredeleravlokali-
tetenpåvirketogØdelagtavmoderneaktivitet.Dethadde
blantannetforegåttenomfattendedrenering.Itilleggvar
enstorvannledningnedgravdgjennomfeltetlangsdrifts-
veien. En annen vannledning gikk tvers gjennom områ-
det Øst for driftsveien. Det fremkom mange spor etter
trær, røtter og nyere steinrydding, og som i dyrket mark
forØvrighaddemoderneåkerdriftpåvirketbevaringsfor-
holdene. De moderne forstyrrelsene har imidlertid hatt
begrensetbetydningforsluttresultatetavundersøkelsen.

Bevaringsforholdene i våtmarksområdet synes å ha
værtgodefortrevirke,dadetkunnepåvisesbevarterøtter
både i myra og i randsonen. Det ble imidlertid ikke fun-
net bearbeidet tre ved denne delen av undersøkelsen, og
det antas at det ikke kan tilskrives bevaringsforholdene.
Bevaringsforholdene for brent bein-og ubrent tannma-
terialehartroligværtvarierende.Detharverkenlykkeså
datere bein-eller tannmateriale fra våtmark, da det inn-
sendte materialet har manglet daterbart kollagen. Brent
beinmateriale fra andre områder av lokaliteten har imid-
1ertid latt seg aldersbestemme. Et annet generelt trekk

ved undersøkelsen er også at det er fremkommet svært
få metallfunn. Det er imidlertid usikkert om dette bare
kantilskrivesdårligebevaringsforhold,elleromdetogså

gjenspeiler kulturhistoriske omstendigheter. Bevarings-
forholdeneforkeramikksynesåhaværtforholdsvisgode

på alle deler av lokaliteten.

B0SETNINGSSPOR
Detfremkomforskjelligeformerforbosetningssporiulike
deler av det undersøkte området. De mest omfattende
sporene fremkom sentralt i utgravningsområdet. Her ble
det gravd ut rester etter leirperleproduksjon med tilhø-
rende avfallslag og rester av ovnsanlegg. I den nordøstre
og søndre delen ble det undersøkt en rekke strukturer og
kulturpåvirkedelag,ogdetfremkomblantannettobrøn-
ner, en grop for uttak av leire, kokegroper, ildsteder, et lag
med bryggestein og ulike former for groper, grøfter og
steinsamlinger. Strukturene er i hovedsak datert innenfor
tidsrommetsenneolitikum-vikingtid,ogdegjenspeileren
omfattende, variert og langvarig aktivitet på Borge Østre.

PRODUKS/ONSPLASS
Sentralt på lokaliteten ble det avdekket en produksjons-

plass som hovedsakelig besto av flere kulturpåvirkede
lag med innslag av kull, brent leire samt nedgravninger.
Plassenvarlagtpådeleraveneldreåkerflatemedbevarte
ardspor, og var også dekket av et kolluvium med stedvise
fossile dyrkningsspor. På produksjonsplassen har det
blitt fremstilt leirperler. Både perler og perleemner ble
funnet i tilknytning til strukturer og avfallslag. Flere av

gjenstandene var deformerte, og det antas at storparten
representererfeilproduserteperlersomharblittkastettil
side. Enkelte perler var imidlertid uten synlige feil eller
mangler, og omfatter trolig riktig produserte perler som
har blitt liggende igjen eller mistet. I tillegg til perlemate-
rialetbledetpåvistmyebrentleiresomtroligstammerfra
ovnskonstruksjonersomharværtbenyttetforbrenningi
tilvirkningsprosessen. Det henvises til avsnittet om funn
og prøver for en nærmere redegjørelse for de si perlene;

perleemnene og den brente leiren fra denne konteksten.
På produksjonsplassen fremkom også indikasjoner på
at det har foregått korntørking og metallbearbeiding, og
noe av leirematerialet kan derfor stamme fra anlegg som
er benyttet til foredling av andre typer av råvarer.

Rester etter ovner og øv/4llsJ4g
Påproduksjonsplassenbledetfunnetresteretterovnsan-
legg, avfallslag og en arbeidsflate innenfor et område på
i5 x 5 meter (ca. i7o m2). Sporene etter ovnene var diffuse,
men bevart som fire eller fem grunne groper`nedgrav-
ninger (i22o329, i220330, i220332;122o4o7 og i22o406)

som var skadet av senere jordbruk, i tillegg til mye brent
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Figur 1 70,
Produksjonsplassen på lokalitet 22 med rester av ovnskonstruksjoner og avfallslag. Midt i bildet ses rester av ovn 1220332`1220407 og
avfallslag`arbeidsflate 1220341. Bildet er tatt mot sørøst.
Foto:E18-pros/.ektct.

Lokalitet 22
Profil  7
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Figur 171:
Profil 7 fra produksjonsplassen på lokalitet 22.
Jl !wstrøsjori.. Toric Wikstrøm.
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leire. Ved utgravningene hadde gropene ujevn til lang-
strakt form i plan og målte ca. i,9-4,3 meter i diameter.
Strukturenevario-35cmdype,medavrundedesidekan-
ter og med tilnærmet flate bunner. I ett tilfelle, i22o329,
lå det konsentrasjoner med brent leire langs kantene av

gropen. Ellers var nedgravningene fylt med humus, kull,
ubrent leire og spredte stein. Det ble også funnet enkelte
leirperlerogleirperleemnerigropene,somtyderpåatde
harværtibrukisammeperiodesomperleproduksjonen
har foregått. Den største funntettheten av både perler og
brent leire på produksjonsplassen fremkom rundt disse

gropene, og indikerer at de har vært sentrale for akti-
vitetene som har foregått her. Gropene tolkes følgelig
som ovnsgroper eller avfallsgroper med tilknytning til
ovnskonstruksjonene. Fyllmassen i gropene tolkes som

produksjonsavfall, og lagfølgen i strukturene har blitt
forstått som spor etter gjenbruk.

Store deler av produksjonsplassen var dekket av et

gråsort lag (i22o34i) med sand, humus og finfordelt kull.
Laget hadde en avgremset form, var gjennomgående om
lago,imetertyktoglårundtogdelvisiflereavdeantatte
ovnsgropene. Ut fra stratigrafien, massene og beliggen-
heten er laget tolket som en form for arbeidsflate med

produksjonsavfall.Flereperler`perleemnerbleogsåfun-
netiøvresjiktavlaget.Itynnslipsanalyseravdettelageter
det identifisert antropogent materiale i form av avfall fra
ildsteder som brent sand og kull. Her ble det også påvist
omrotet og nedtrampet silt (Macphail 2oioa), noe som
samsvarer med arbeidsflatetolkningen.

Over og rundt nedgravningene lå det flere lag med et
høytinnslagavleirstykkerogfragmenterogspettermed
brent leire. Enkelte leirstykker hadde bevarte avtrykk av
treverk m.m. Of. funngjennomgang), og 776o gram av
dettematerialetersamletinn.Myeavleirenvarknyttettil
et 25 m2 stort og ujevnt formet, sammenhengende avfall-
slag (i22o325) som også inneholdt humusholdig sand og
lå over arbeidsflaten. Noen av avfallslagene kan ha blitt
dannet i forbindelse med produksjonen. Det antas imid-
lertidogsåatavfallharblittdrattutoveriforbindelsemed
senere åkerdrift.

Fra en konsentrasjon med brent leire knyttet til avfall-
slageti22o325fremkomii5forkulledekornavbygg(Hor-
det/mvt/lg¢re),agnekleddbygg(HondewmvLilg¢revør."lgør€),

nakent bygg (Hordcwm "lgøre vør. "dLm) og ubestemte
kornarter(Cereøljfl).Detbleogsåfunnetetkornfrakolbe-
hirse(Setørjøjt4li"),itilleggtilbrentefrøfraåker-ogeng-
veksterogsmåfragmenteravbrentebeinviklund2oiia).

Deterutførttermiskeanalyserpåtotaltsyvleirstykker
foråbelyseproduksjonennærmere(Brorsson2oio,2oii).
Analysen viser at leiren har vært utsatt for temperaturer

på soo-i2oo °C. Flere av prøvene indikerer at leiren har
værtbrentvedtemperatureroveriioo°C,ogharitillegg
vært utsatt for en konsentrert varme ved brenningen,
noe som indikerer bruk av blåsebelg (Brorsson 2oio).

Også leiren fra en av de deformerte leirperlene er analy-
sert, og leiren har trolig vært oppvarmet til ca. iooo °C.
Dette resultatet sammenfaller med tolkningen av mange
leirperler som feilproduserte, da oppvarming av leiren
til temperaturer som overstiger 95o °C, trolig medfø-
rer at leiren mister sin tilsiktede form (Brorsson 2oio).
Brorsson (2oio) påpeker at temperaturer over iooo °C i
hovedsakblirbenyttettilmetallarbeid.Deterikkepåtruf-
fet gjenstandsfunn som støtter en slik tolkning, men ut
fra tynnslipsanalysene har det blitt antydet at siltmate-
riale fra produksjonsplassen kan ha blitt benyttet for å
lage smeltedigler eller støpeformer (Macphail 2oioa). En

jordkjemisk`-fysisk kartering av området og analyser av
enkeltprøver viser ellers at området er preget av forhøy-
ede MS-verdier (Viklund 2oiia), noe som tilsier at det har
foregått omfattende bruk av varme.

Datertnger
Fraproduksjonsplassenerdetgjortfireradiologiskedate-
ringer.Enprøveavtrekullavbjørk(Betwl"p.)fraavfallsla-

get (i22o325) som dekket produksjonsplassen, er datert til
siste del av førromersk jernalder (cal BC iii-2 (2o54±28
BP,UBA-isi67)).Toaldersbestemmelseravkornfraområ-
det har gitt sammenfallende eller noe yngre dateringer

(Cal BC 53-47 AD, (2o2o±35 BP, TRa-2o85) og cal 82-2io
AD (i87o±3o BP, TRa-i367)). En prøve av trekull har blitt
tidsbestemt til overgangen senneolitikum;bronsealder

(Cal BC i737-i639 (3386±29, UBA-isi75)). Det daterte tre-
kullet fra denne prøven har mest trolig ikke en direkte
sammenheng med leirperleproduksjonen, men stammer
fra aktivitet på stedet før produksjonsplassen ble anlagt.
Det foreligger i tillegg en bakre datering til førromersk

jernalder fra  et  fossilt  åker-`kolluviumslag  (i22o3o2)
under aktivitetslagene (cal BC i56-43 (2o62±33 BP, UBA
isi57)). Tre av dateringene fra produksjonsplassen samt
den bakre dateringen samler seg rundt overgangen før-
romersk jernalder-tidlig romertid, og det antas at disse

gir en sikker tidfesting av aktiviteten. En trekullprøve av
enkullflekkidetgråsortelagetsomdekketproduksjons-

plassen (i22o34i), er aldersbestemt til merovingertid (cal
645-675AD(i363±3iBP,UBA-isi65)).Dennegirenfremre

grense for aktiviteten på produksj onsplassen.

Tolkftjrig og sømmcnJ4tftjrtg
Utover leiren var sporene etter ovnene diffuse. Gropene
somfremkom,varujevneogrelativtgrunne.inavgropene
hadde stedvis brent leire langs kantene, og denne gropen
er tolket som en nedgravning tilknyttet en leirbygget ovn,
mens brent leire som fremkom i andre groper, ble funnet
i fyllmassen. Ut fra funnspredningsmønsteret og naturvi-
tenskapelige analyser antas det imidlertid at alle gropene
har vært tilknyttet ovnsanlegget. I tillegg fremkom en
arbeidsflate dekket av store mengder delvis hardt brent og
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Illustrasjon:TonewhstTøm.
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sintretleireogannetproduksjonsavfall.Påtoppenavdette
lagetbledetogsåfunnetleirperlerogleirperleemner.

Foruten brent leire i kantene av den ene gropen og
leirstykkene er det ikke funnet tydelige in situ konstruk-
sjonselementer som kan belyse hvordan ovnene på pro-
duksjonsplassen har sett ut. Det er videre usikkert om
ovnene har vært ensartede eller av ulike typer, og om
eventuelle forskjellige ovnstyper kan ha vært i bruk til
foredling av ulike typer råvarer. I minst 6n av ovnene
har det sannsynligvis blitt benyttet blåsebelg for å få
høye temperaturer, og leirstykker med bevarte avtrykk
av plank og rundvirke kan stamme fra ulike typer kon-
struksjoner. I tillegg kan mye brent og sintret leire trolig
tolkes som rester av en ovnskappe eller en luftekanal, og
enkeltestykkerkanhaavtrykkettertutenpåenblåsebelg.
Ovnene på Borge Østre kan for eksempel ha hatt likhets-
trekk med Harreris-ovnen Of. Bjørn ig8o:58-68) som er
en ovnstype basert på kammerfyring i en nedgravning
med leirdekke, eller andre såkalte husholdsovner eller
lavtemperaturovner (Stilborg igg5:4o; Serra 2oo6), med
leirklint reisverk, ovnskappe eller kuppel i leire.

Både  kammerovner  og  kuppelovner  kan  ha  hatt
mange bruksområder, slik som korntørking, brenning
av keramikk og steking av ulike produkter (inkludert
mat).FunnenetilsieratovnenepåBorgeøstremåhablitt
benyttet til å fremstille leirperler. Samtidig foreligger det
funn av korn fra flere kontekster på produksj onsplassen,
og prøven med hele ii5 brente korn av ulike typer skiller
seg ut fra de øvrige analyseresultatene fra lokaliteten og
andredeleravEi8-prosjektetviklundetal.itrykk).Utfra
kornfunneneerdetnærliggendeåantaatovneneogsåhar
blitt benyttet til korntørking. I tillegg er det holdepunk-
ter for at det har blitt anvendt høyere temperaturer enn
det som er nødvendig ved korntørking og ved brenning
av leire. Disse høye temperaturene kan ha forekommet
ved metallbearbeiding. Totalt sett er det derfor rimelig å
antaatproduksjonsplassenharhattenallsidigbruk,ogat
ovnene kan ha vært av forskjellig kompleksitet.

Detkantilleggesatdetikkefremkomildstederutover
ovnsrestene på selve produksjonsplassen. Det ble heller
ikke funnet stolpehull, veggvoller eller andre spor etter
vegger i tilknytning til avfallslagene. Det er derfor ikke
holdepunkter for å anta at produksjonen har foregått
inne i en bygning, selv om dette ikke kan utelukkes.

ANDRE BOSETNINGSSPOR
Område med kokcgroper / erikle gropovner,
¢vJøllsl4g, øv/øllsgrop og stolpehuLJI
1 den nordøstre delen av lokaliteten ble det avdekket
et område på om lag i2,5 x 7,5 meter med en kompleks
stratigrafidannetavtokokegroper`enklegropovner,6n
avfallsgrop,ulikegrunnegroper,stolpehullogavfallslag.
Struktureneoglagenevitneromenomfattendeaktivitet

i bronsealder. Det fremkom ingen gjenstander som kan
belyse områdets funksj on nærmere, men et leirfragment
fra avfallslaget er analysert og indikerer at leiren er brent
ved forholdsvis høy temperatur.

Kokegroper | enkte gropovner og groper
Sentralt  i  dette  området  lå  to  store  nedgravninger

(i22o327  og  i22o353;i22o637).  Disse  var  henholdsvis
2,2 x i,5 og 2 x i,9 meter store, og avstanden mellom dem
var ca. o,4 meter. i22o327 fremsto som oval til trekan-
tet i plan, mens i22o353;i22o656 var noe mer avrundet.
I profil fremsto sidekantene som loddrette, bunnene var
flate, og de var om lag 3o-4o cm dype. I bunnene av gro-

pene ble det påvist linser med sand, silt, leire og noe kull.
Lagfølgen indikerer flere bruksfaser. Over linsene lå det

gråbrun leire med skjørbrent stein. Strukturene kan ha
blitt anvendt som ordinære kokegroper, beregnet for til-
beredningavmat.Påbakgrunnavatdetvarenbegrenset
mengde kull i strukturene, og at gropene ligger i tilknyt-
ning til omfattende avfallslag, utelukkes det imidlertid
ikke at konstruksjonene har blitt benyttet ved en annen
form for bosetningsrelatert aktivitet.

I det samme området lå det også syv andre nedgrav-
ninger av varierende størrelse og dybde som var skåret
ned i grunnen. En av disse (i22o67i) inneholdt kullspet-
tet sand og kan være rester etter et ildsted. Det fremkom
trekull av or (Al"s sp.) og eik (QL.ercLis sp.) i strukturen.
De seks andre strukturene  (i22o39, i22o4oi,  i22o638,
i22o639, i22o67o og i22o723) har ukjent funksjon og var
o,28-i,i meter i diameter og o,og-o,is meter dype.

Avftuslag
Gropene og stolpehullene var dekket av ulike avfallslag
med en samlet tykkelse på opptil o,45 meter. Det mest
omfattende av disse lagene (i22o642`i22o372) hadde en
rektangulær til ujevn form og målte om lag io x 7 meter.
Masseneinneholdtenvarierendemengdemedtrekullog
humus,skjørbrentsteinogbrentsand.Detbleogsåpåvist
flere varmepåvirkede stein med en størrelse på inntil o,3
meteribakkantavdestoregropene,ogspredtiogpåtop-

penavavfallslaget.Itillegghardetblittidentifisertetstort
innslag av utvaskede askerester og rester av dyremøkk

(Macphail2oioa).Deterogsåpåvistindikasjonerpåhus-
holdningsrelaterte aktiviteter i de j ordkjemiske;-fysiske

prøvene  og  makrofossilprøvene  (Viklund  2oiia).  Ett
stykke brent leire som ble funnet i avfallslaget, har blitt
analysert(Brorsson2oii).Analysenviseratleireneraven
fin og umagret type som har vært utsatt for forholdsvis
høye temperaturer, 9oo-iooo °C (Brorsson 2oii). Leir-
stykket kan ha vært del av en konstruksjon, men trolig
ikke en del av en digel eller en støpeform. Samlet forstås
innholdetilagetbådesomresterfraaktivitetenesomhar
foregått i gropene, og i det omliggende området. Avfall-
slaget var dekket av et silt-og leirblandet lag (i22o366).
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Lag  1220119

Steinsamling

lldsted

Grunn grop

Kokegrop/ovn

Avfellsgrop

Påolt siwleirelag

Avfallslag

Stolpehull

Andre ark objekt

Lag 122302

:  Dreneringsgrøft

Figur 173:
Område med konsentrerte bosetningsspor nordvest på lokalitet 22.
lllustrasjon:Tor\ewikstrøm.
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Lokalitet 22
Profil 5

•_o..g,`'iJ?:,i'.:?=

2220468, cal BC 522-406

(2413 ±33  8P, UBA-18169)

2220473, cal BC  1256-1056

(2940 ±45  BP, UBA18170)

La-up7..|                         LGqi z2o72.L                   i                     i mn7                      1

EJ  Tow
EÆ   Matjord
H    1220119.Brun sand med grus,finere

E    1220366.Leirelag m/flekkeravtrekull

Æ   Brentleire

Æ    1220372.Mørkgrå humusholdig leire
med trekull, trolig del av avfallslag.

0 ±180, BT-945)

EE   Gråbrun leire med varmepåvirket stein

-Gråsvart leire medtrekull
H   Brungul sand blandet med undergrumsleire

H   Brungul sand blandet med undergrumsleire
og flekker av trekull

E]   Undergrunn

2220466,cal BC 997-92i       2220476
(2805 ±30,TRa-i 369)

1                 r22o}53; 12?o656 _

m varmepåvirket stein    ©  Makrofossil

Æ stein                                ©  Pollen
r -i utrast stein                     E  Mikromorfologi

• OSLprøve

01

Lokalitet 22
Profil 4221053

•æ++

2220885, cal BC 798-675
(2567 ±27  BP, UBA-18172)

lIIZO&:`-

cal  BC  2141 -2039

(3709 ±25, UBA-18810)

fi   L2ø2r2k6g3,7å ::La;skh°oid:gr?ei(:r::åvt:e„                            H   122065S/1 Øs grå lemhold]g sik                                    E   stein

I   L2e2do::"Aef:js,,ea,:e::rt[ebkr:,,J:::tn,:,r::å;do,g,;,and     H   ,22%55,2 S*ftete grå be,ge,humusho,d,g sand                  :   utrast ste,n

E    :a2:d0649 Spettete mørk grå silth°ldig                                   EE    L2ø2r°k#:mGur: ændb'andet 'e"e med                                   8     %:kkrr°oTo°srs::'°g'

Figur 1 74:
Profil5viserkokegroper|enkleovner,diversenedgravningeroglagpålokalitet22.Tegningenunderviserprofil4221053medavfallslagogstolpehull.
J!!ust"s/.on:ToneWikstrm.
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Utfraformenpålagetoginnblandingenavleirebledette
laget i utgangspunktet forstått som rester etter et gulv.
Tynnslipavlagetunderbyggerimidlertidikkedennetolk-
ningen (Macphail 2oioa). Laget forstås heller som påfylt,
og i tynnslipet ble det ellers observert spor etter husdyr-
hold og brent, bosetningsrelatert avfall. Ut fra analysen
foreslåsdetatdetpåfyltelagetkanhaværtknyttettilhus-
holdningsrelatert aktivitet. Fosfatinnholdet var moderat
forhøyet (Viklund 2oiia).

AVJøllsgrop/grop/oravJ4l[sdeporterjng
1denvestreytterkantenavdetsammeområdetfremkom
en grop (i22o333) med skrå sidekanter og en tilnærmet

plan bunn. Diameteren var ca. 2,5 meter og dybden ca. i,2
meter. Steinene i gropen lå stedvis tettpakket og bar preg
av å være lett varmepåvirket og noe oppsprukket, men
det kunne ikke påvises at de har vært brent i selve gro-

pen. Massen ut mot gropens kanter var tett og hadde
mange av de samme karakteristika som det omliggende
avfallslaget. I en makrofossilprøve fra gropen fremkom
ellers et rikt materiale (Viklund 2oiia), blant annet brente
ugressfrø, forkullede byggkorn (HordeLm) og ubestemte
korn  (Cereøljø). Sammensetningen av plantematerialet
indikererbosetningsavfall.Itilleggforeliggerfragmenter
avbrentleireiprøven.Detantasatavfallsgropenharhatt
en forbindelse til noe av den aktiviteten som har foregått
for Øvrig i dette området. Tolkningen som avfallsgrop`
avfallsdeponi  støttes  også  av målinger av magnetisk
susceptibilitet i gropen Viklund 2oiia), der verdiene har
vært lave og som derfor indikerer at materialet i gropen
ikke er brent in situ.

Stdpehuu
Undersøkelsen i den nordligste delen av lokaliteten frem-
braktestolpehullsomkanværesporetterenkonstruksjon.
Innenfor et område på ca. 3 x 5 meter under avfallslagene
fremkom fire stolpehull (i22o549, i22o55o, i22o655 o8

i22o724) i forbindelse med profilgravning. Alle struktu-
renehaddeendiameterpå23-24cm,devari5-22cmdype,
mens utformingene av sidekanter og bunner varierte. De
stratigrafiske forholdene og den sammenfallende størrel-
sentilsieratstrukturenekanhablittdannetpåsammetid,
ogtroligførdeoverliggendelagenebleavsatt.

De fire stolpehullene ble kun dokumentert i profil, og
det er usikkert hvorvidt det har ligget andre tilsvarende
struktureriområdet.Tetthetenavstolpehullerimidlertid

påfallende, og det indikerer at det har ligget en eller flere
stolpekonstruksjoner i området med groper og avfall-
slag. Analysene av masser fra ett av stolpehullene viser
moderate nivåer med uorganisk fosfat Viklund 2oiia),
men som ikke er så høye at de kan tolkes som verdier for
enbygningsomharblittbenyttetsometpermanentopp-
holdsstedformenneskerellerdyr,menrepresentertrolig
en konstruksjon med en annen funksjon.
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D4teririger
Aktivitetsområdet  var  dekket  av  et  kolluvium  med
enkelte spor etter dyrkning og innhold av antropogent
materiale (i22oiig). Kolluviet er aldersbestemt til eldre

jernalder.Detteoverliggendelagetsetterenfremregrense
for dateringene til bosetningssporene. Det fremkom
ellers ikke typologisk daterbare gjenstander fra denne
delen av Borge østre, men syv Ci4-dateringer gir holde-

punkter for en nærmere aldersbestemmelse.
Silt-og leirelaget som forsegler mye av aktiviteten, er

aldersbestemt til overgangen yngre bronsealder ` før-
romersk jernalder (cal BC  522-4o6  (24i3±33 BP, UBA-

isi69)). Videre foreligger hele syv dateringer av ulike
strukturer til periodene lI-V i bronsealder. Den eldste av
disseerentrekulldateringtilperiodell`III,mensdenyng-
ste er utført på et byggkorn (Hordeum) og aldersbestemt
til periode V. En av disse tidfester også avfallsgropen til
overgangen eldre`yngre bronsealder, og dette sammen-
faller både med en datering fra avfallslaget og fra en av
kokegropene eller de mulige ovnene. En siste prøve skri-
ver seg fra et av stolpehullene og skiller seg markant ut.
Kull herfra har blitt aldersbestemt til senneolittisk tid (cal
BC 2141-2o39 (37og±25 BP, UBA-isiso)).

Totalt  sett  spriker  aldersbestemmelsene  fra  dette
området, selv om fem av de radiologiske dateringene
taler for aktivitet i periodene lI-V i bronsealder. De tre

yngstedateringene,hvoravtoerpåkorn,fallerimidlertid
innenfor periodene IV og V, og det er derfor gode holde-

punkter for at området var i bruk i denne perioden. Det
synes ellers å være et samsvar mellom dateringer og stra-
tigrafiskeobservasjonerinnadpåområdetmedgroperog
avfallslag. Dette kan indikere at det har vært et visst tids-
spenniaktiviteten.Utfraatdetharforegåttredeponering
avmasser,ogatnoeavdetdatertematerialetkanskjeikke
er blitt brent in situ, er det imidlertid en viss usikkerhet
knyttet til aldersbestemmelsene.

"knjtig og s4mmeri/øming
lnnenfor det i2,5 x 7,5 meter store området i den nord-
østre delen av lokaliteten fremkom de mest omfattende
ogsamledesporeneetterforhistoriskbosetningsaktivitet

på lokalitet 22. Sentralt lå det to store kokegroplignende
strukturer. Det er usikkert om disse gropene har blitt
benyttet til matlaging, eller om det er spor etter enkle

gropovner med andre funksjoner, da avfallslaget tyder
på omfattende aktivitet. Avfallslagets nær rektangulære
formogstolpehullenekantaleforatdetharliggetenstol-

pebygd konstruksjon på området. Stolpehullene dannet
imidlertid ikke noe entydig system, og det kunne ikke

påvises at noen av lagene har fungert som gulvflate.
Bådevedutgravningenogidenaturvitenskapeligeprø-

venefremkomdettydeligesporetterbosetningsaktivitet,
blant annet brent korn, brent ugress, brent leire og skjør-
brent stein. I tillegg har det blitt målt forhøyede fosfatver-
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2220259                       2220260
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220i 19. Gråbrun humus og sandholdig lag.

Gråbrun sand.

Gulspettete leire.

Grå fin leire.

H
!jEiEi

1I
Gråbrunt sandholdig leirelag.

Heterrogent grått sand-og leirelag med
spetter av fin gul leire, kull og mye vann.

Moderne forstyrrelser.

'--'

Stein         ,        :    Utraststein      ©   Makrofossil

Figur 175:
Avfallsgrop (1220333) i plan og profil på lokalitet 22.
ll!tÆtmsjon:Tofiewikstrm.
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dier i området, og det har fremkommet indikasjoner på
dyrehold. Totalt sett anses det som mest trolig at det har
liggetenformforbygningiområdet,ogatulikeformerfor
aktivitetharforegåttitilknytningtildenne.Denforholds-
visstoremengdenavaskeresterogbrentmaterialeertrolig
et resultat av hendelsene her. Det holdes imidlertid åpent
for at deler av det bosetningsrelaterte materialet som er
identifisert, kan være transportert til plassen. Aktiviteten
er datert til bronsealder, og mest trolig til periode IV-V.

BRØNNER
Nord  for den  sentrale  delen  av utgravningsområdet
fremkom rester etter to brønner (i22o247 A og 8), som
delvishangsammen.Strukturenvardekketavetkolluvi-
ums-og dyrkningslag (i22oiig). I plan fremsto brønnene
som et ovalt lag som målte 3,6 x 3,5 meter.  Dette sam-
menhengende laget dekket to separate nedgravninger
som lå helt inntil hverandre. Den vestre av disse hadde
en diameter på i,5 meter og var ca. i,3o meter dyp. Den
østre var noe smalere, med en diameter på o,95 meter og
en dybde på i,38 meter. Sidene på begge brønnene var
tilnærmet loddrette, men begge hadde spor etter inn-
rasninger. Brønnene var fylt med stein i ulike størrelser,
men hovedsakelig med tverrmål på ca. o,i meter, blandet
med mørk, humusholdig sand og leire. Steinene indike-
rer at brønnene ble igjenfylt etter at de gikk ut av bruk.
I den vestre fantes det bevart ubrent treverk. Treverket
fremkom som fliser ` mindre biter, og det er usikkert om
treverketkantolkessomresteravdenindrekonstruksjo-
nen i anlegget, eller om det har havnet i nedgravningen
ved igjenfylling. I bunnen av begge konstruksjonene var
detavsattfinkornedemassersomantasåværeknyttettil
brønnenesbruksfase.

I prøver fra bunnlagene fremkom en del ubrente frø
av engvekster, åkerugress og våtmarksvekster. Videre er
detfunnetvanninsekteroginsektersomtrekkestilkom-

post, gjødsel og nedbrutt organisk materiale, i begge
brønnene. Det fremkom også fragmenter av brente og
ubrente bein i begge nedgravninger. Det er også funnet
fragmenteravbrentestorfe-ellerhestetenneriprøvenfra
denvestrebrønnenviklund2oiia)./ordkjemiskanalyse
viserforholdsvishøyeverdieravorganiskfosfatviklund
2oiia:4).  Samlet sett indikerer analysene at brønnene
har vært vannfylt med mye vegetasjon og i tillegg vært
forurenset av gj Ødsel og annet organisk materiale. Karin
Viklund (2oiia) mener dette tyder på at det her har vært
beitemark rundt, og at det dreier seg om vannhull;drik-
kevannskildersomerbruktitilknytningtilfeholdet.Det
erimidlertidusikkertombrønneneharværtsådypeatde
harblittfyltmedgrunnvann.Nedgravningenekanderfor
ha fungert som cisterner for å samle regnvann, eller som
lagringsstedforvannhentetframyrområdetsomharlig-

get snaue 4o meter unna.
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Trolig har det opprinnelig blitt bygget 6n brønn på
stedet. Etter som vannkvaliteten har blitt dårligere, har
det sannsynligvis blitt anlagt en ny brønn rett ved siden
av. Det er derfor rimelig å anta at de to brønnene er fra
tilnærmet samme tidsrom, også ettersom gjenfyllingen
synes å ha skjedd samtidig for begge nedgravninger. Et
hasselnøttskall (Co?lus ¢ve]]øriø) fra bunnlaget i den Øst-
1ige brønnen er datert til cal BC 794-592  (2540±35  BP,

TRa-i37o).  Dateringen  stemmer stratigrafisk overens
med to OSL-dateringer fra et overliggende kolluviums-
og dyrkningslag (i22oiig) til eldre jernalder (cal iio-47o
AD (i72o±iso BP, BT g46) og cal 23o-55o AD (i62o±i6o,

BT 945)). Den andre brønnen er ikke datert, men de stra-
tigrafiske forholdene tilsier en datering på linje med den
Østligste av strukturene.

STOLPEHULL OG STAURHULL
Totalt ble 88 stolpehull og ig staurhull dokumentert, og
disse fremkom hovedsakelig spredt og enkeltvis over
store deler av undersøkelsesområdet. Strukturene ble
differensiert  etter  diameteren  i  plan.  Nedgravninger
2 o,i5 cm i diameter er definert som stolpehull, og ned-

gravninger < o,i5 meter i diameter som staurhull. Siden
flere av strukturene ikke har blitt undersøkt nærmere, så
har det ikke blitt tatt hensyn til bunnform ved tolknin-

gene.Detmåogsåtilleggesatdettidvisharværtnoeusik-
kerhet knyttet til tolkningen av stolpehull. Det skyldes at
strukturene delvis var grunne og diffuse, og at de i liten

grad har inngått i kjente mønstre eller i systemer. Skillet
mellom stolpe-`staurhull og andre former for nedgrav-
ninger er derfor også tidvis usikker.

Stolpe-`staurhullene fremsto gjennomgående som
enkle strukturer, i de fleste tilfeller fylt med ulike for-
mer for homogen, brun til gråbrun, humusholdig sand
og fin grus. I enkelte strukturer ble det påvist spetter
av lysere leire eller silt. Det var i ulik grad tydelig skille
mellom strukturer og den omliggende grunnen. Kun i
ett mulig stolpehull (i22oo27) ble det påvist stein tolket
som skoning, og i ett tilfelle (i22oi26) fremkom et mulig
avtrykk etter selve stolpen. I ett tilfelle (i22o44o) ble det
funnet fire keramikkskår og to større fragmenter av
bein. Trekull av furu (Pi7tLLs sp.) fra fyllmassene i struk-
turen med funn er datert til cal BC 536-4i3 (2428±23 BP,
UBA-isi86). I tillegg har et stolpehull fra området med

groper og avfallslag blitt tidfestet til senneolittisk tid (cal
BC 2i4i-2o39 (37og±25 BP, UBA-isiso)). Ved registrerin-

gen ble ett mulig stolpehull (Am, T-isii2, 256o±iio BP
(Iversen et al. 2oo7)) datert til overgangen yngre bronse-
alder-førromersk jernalder. Den spredte beliggenheten
taler for at stolpehullene ikke er spor etter en omfat-
tende bebyggelse. Sammen med de andre strukturene
dannerdehelleretbildeavenekstensivboplassaktivitet
over lang tid.
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Lokalitet 22
Brønner (1220247)

E=
fflEfflb}`æI
H

2220334

2220335

1220119. Dyrkningslag. Brun

sand/humus med store stein.

Fyll i brønn. Mørk sand/humus
og leii.e med flere stein.

Ren blå-grå leire med blanding
i sidene.

Blå-grå leire med innslag av humus.

2220338, cal BC 790-545

(2540 ±35 BP,TRa-1370)

Blå-grå leire. Laget er påvirket
av overliggende lag (fyll i  brønnen).

Undergrunn. Gul-grå leire.
Usikker overgang til lag 5.

E= Trerot

Usikker                 ....    Veldig usikker            o
avgrensning                  avgrensning

n Mlkromorfologl

0    Kullprøve

©    Makrofossil

®   lnsektsprøve
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Figur 176:
Brønnene (1220247 A og 8) i profil på lokalitet 22.
mustms/.on Tone Wjkstrø".

Foto;  I 8-prog.ektet.
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KOKEGROPER 0G ILDSTEDER
Det foregår en løpende diskusjon om kriteriene for å
skille kokegroper fra ildsteder i arkeologiske kontekster

(Gustafson 2oo5c). Kokegroper defineres ofte som tyde-
ligenedgravningerderetkullagliggernedmotbunnenav
nedgravningen, og et lag skjørbrente stein over kullaget.
Videreharoftedissestruktureneetsjiktmedakkumulert
masse over kull og stein. Grunnere strukturer med noe
skjørbrent stein og kull tolkes ofte som ildsteder. Imidler-
tid medfører varierende bevaringsforhold at det tidvis er
vanskelig å skille dårlig bevarte kokegroper fra ildsteder.
Det var varierende bevaringsforhold på lokaliteten, og
mange av strukturene med skjørbrent stein og kull var
skadet av erosjon, jordbruk og bosetningsaktivitet. Ut
fra kriteriene som er omtalt ovenfor, og en skjønnsmes-
sig vurdering på bakgrunn av bevaringsforholdene har
imidlertid26strukturerblittklassifisertsomkokegroper
og i3 som ildsteder.

Kokegropene lå spredt på lokaliteten, men fem koke-

groper og to ildsteder lå mer samlet i den søndre delen.
inkokegrop(i22oo22)haddeenrektangulærformiplan,
i,35xi,o5meter,mensdeøvrigetroligharværtrundeeller
ovale og ca. o,5-2,o5 m i diameter. Sidekantene var gjen-
nomgående avrundete og bunnene flate, og den bevarte
dybden var i de fleste tilfeller o,i-o,58 meter. I hovedde-
1en av disse strukturene lå det i-i7 liter skjørbrent stein i
de utgravde halvdelene, mens det i 6n struktur (i22o44i)
var 54 liter stein. I to av kokegropene ble det gjort funn,
henholdsvis noen få fragmenter brent bein og mindre
fragmenterbrentleire(i22o44iogi22o246).Vedartsana-
lysene viser at eik (QL.ercLis sp.) og or (AlnLis sp.) har vært

det dominerende brenselet i kokegropene, men det har
ogsåblittbenyttethassel(Co7!usøvc!]ønø),selje`vier(S4lix

sp.) ask (FmxinLts exce!sjor) og bjørk (BctLi!ø sp.)  (Bartholin

og Mikkelsen 2oiib). Analysene viser også at ved med
lavegenaldererdominerendeimaterialet.Detforeligger
fire dateringer av kokegroper. En av disse faller til eldre
bronsealder, og to er tidfestet til førromersk jernalder,
henholdsvis cal BC i43o-i3i6  (3io5±4o, TRa-2o8i), cal
BC 4o5-235, (23oo±45 BP, TRa-2o82) og cal BC 396-26i,

(228i±27, UBA-i8576). En av de daterte strukturene inn-

gikk i samlingen i søndre del av undersøkelsesområdet,
og aldersbestemmelsen sammenfaller med tidfestingen
av et ildsted fra samme område. Endelig har kull fra den
rektangulære kokegropen blitt tidfestet til romertid (cal
255-344 AD, (i73o±23 BP, UBA-isi59)). Fra registreringen

finnes i tillegg en datering av en kokegrop til overgangen
eldre`yngre jernalder (T-isii7 (Iversen et al. 2oo7)).

De i3 ildstedene fremkom også i ulike deler av feltet,
og dannet ikke entydige samlinger. Disse strukturene
var gjennomgående noe mindre (o,58-i,2 meter i dia-
meter) og grunnere enn kokegropene. I to av ildstedene

(i22ooo7) ble det funnet fragmenter av brent leire. Ett
ildsted (i22o6o8) hadde antydning til en rad med jevnt
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storesteinlangsdenytreavgrensningen,ogdettebletol-
ketsomresteravenmuligkantsettingomkringildstedet.
Brenselet i ildstedene samsvarer i stor grad med det som
har blitt benyttet i kokegropene (Bartholin og Mikkel-
sen 2oiib). Ett ildsted var gravd ned gjennom torvlaget
i myras randsone, og er den eneste kjente strukturen
fra selve randsonen. Denne ble tidfestet til romertid cal
22o-3i5 AD (isoo±35 BP, TRa-2o8o), og gir dermed en
bakre datering for dannelsen av torvlaget. Tre andre
dateringer fra ildsteder aldersbestemmer strukturene til

perioden yngre bronsealder, romertid og merovinger-
tid, henholdsvis cal BC 762-5ig (248o±65 BP, TRa-o38),

Cal 24i-395 AD, (i75o±35 BP, TRa-2o67) og Cal 6io-675

AD, (i4i8±34 BP, UBA-isi66). Fra registreringen forelig-

ger hele fem trekulldateringer fra ildsteder som tidfester
strukturenefraogmedsistehalvdelavyngrebronsealder
ogtilogmedromertid(T-isii3,T-isii4,T-isii6,T-isiigog
T-isii8 (Iversen et al. 2oo7)).

GROPER;NEDGRAVNINGER
Totalt fremkom io3 groper;nedgravninger. Hoveddelen
hadde en rund eller oval form i plan, diameteren varierte
fra o,35-4,4 meter, og de var fra ca. o,i til o,9 meter dype.
Flestgrunnegroper;nedgravningerblepåvistpådennord-
vestre delen av lokaliteten, i forbindelse med et avgrenset
aktivitetsområde, mens store og dype groper hovedsake-
lig ble avdekket Øst og sørøst for dette, nærmere produk-
sjonsplassen. Mindre groper og nedgravninger ble ellers

påvistspredtoverhelelokaliteten,nedskåretbådeiunder-
grunn og gjennom kulturpåvirkede lag. Gropene har i
varierende grad vært steinfylte. Enkelte fremkom uten
stein i fyllmassen, mens det i noen groper var tettpakket
med større stein. Det ble gjort enkelte gjenstandsfunn i

gropene og nedgravningene, blant annet en spade av tre,
et fragment av en flintsigd og en sylinder av jern. I tillegg
fremkomenkelteleirkarskår.Forøvrigerdetfunnetfrag-
menter av brent leire og brente bein i flere strukturer. I en

grop(i22o38o)derdetblefunnetentrespade,vardetogså
annet bevart ubrent treverk. En 2,i x i,6 meter stor grop

(i22oi53) med mulig in situ trekull fremkom ved kanten
avmyrasrandsone,menpåtørrgrunn.Deøvrigegropene
fremkomiandredeleravutgravningsområdet.

Få av gropene har en utforming eller inneholder kon-
struksjonselementer som gir holdepunkter for tolkning
avfunksjon.Fyllmasseneigropeneeristorgradredepo-
nert,ogdetteerenvesentligårsaktilatnaturvitenskape-
lige prøver heller ikke har gitt tydelige indikasjoner på
strukturenes funksjon(er) og alder. Dette problemet kan
belyses av to dateringer fra gropen i22o64i. En Ci4-date-
ring herfra har aldersbestemt trekull av lind ("jø sp.) til
tidligneolittisk tid (cal BC 3786-37i3  (4987±25 BP, UBA-

isi79)). Dette er den eldste radiologiske dateringen fra
lokaliteten,ogdenskillersegklartutfradetØvrigemate-
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Figur 177:
To kokegroper og ett ildsted på lokalitet 22. Strukturene er henholdsvis datert til romertid, eldre bronsealder og yngre bronsealder.
J!!usms/.on..ToricWkstrøm.
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rialet.Enci4-dateringpåbjørk(Betu]øsp.)fradensamme
strukturenharblitttidfestettilsluttenavbronsealder(cal
Bc i233-ii29 BP (2959 ±24 BP, UBA-isi78)). Den sistnevnte

dateringen samsvarer med alderen til et nærliggende lag

(i22o642), og den gir trolig en riktigere bakre tidsangi-
velse for igjenfyllingen av gropen. Den eldste dateringen
taler med dette for at lindevirket er redeponert.

GropJor lejrewtt4k med sp4de
Enavstruktureneskillersegutpåbakgrunnavbeliggen-
heten og ut fra funnmaterialet som fremkom i den. Det
dreier seg om den store gropen i22o38o som ble avdek-
ket nordøst for produksjonsplassen, og som var skåret
ned i blåleire. I plan fremsto strukturen som en om lag
i,4 meter stor, diffust avgrenset mørk flekk. Profilet viste
at gropen var o,68 meter dyp, at sidekantene var uregel-
messige, og at bunnen var avrundet. Fyllmassen besto av
homogen, humusholdig, fet, mellombrun sandjord. En
del avrundete steiner med største mål o,o5-o,25 meter
variblandetmassen.Detfremkomellerspinnermedbark
og en tilhugget spade (C57474`3o). Steinene, trevirket og
spadenkanhahavnetigropeniforbindelsemedeninten-
sjonell igj enfylling.

Gropen lå i et område med hardpakket, tung leire i

grunnen, og må følgelig ha vært svært arbeidskrevende å
grave ut. Den ujevne formen kan videre indikere at ned-
gravningen ikke har hatt en funksjon utenom leirtekt,
men makrofossilanalysen viser at fyllmassen inneholder
rikelig med plantemakrofossiler som trolig gjenspeiler
vegetasjon fra den omliggende marken Viklund 2oiia).
Det er sannsynlig at gropen er et resultat av at det ble tatt
utleirefragrunnen.Tolkningensammenfallermedatdet
er funnet brent leire på ulike deler av lokaliteten, trolig
også fra tidsrommet da gropen ble dannet.

D4terjnger 4v groper
Detforeliggerelleveradiologiskedateringerfraåtteulike

groperiområdet.Toavdateringeneeraltnevnt.Deneld-
ste av de Øvrige er fra gropen (i22oi53) ved myras rand-
sone (cal BC 2ig3-2o3i BP (37o5±45, TRa-2o78)). Videre

fallerfiredateringerpåtrekull,byggoghvetefrafyllmas-
seniandregroperinnenforperiodenell-Vlibronsealder.
Denomtaltespadeneraldersbestemttilførromerskjern-
alder (cal 4o2-26i BC (2295±35 BP, TRa-2o88)), noe som

sammenfaller svært godt med en datering av de øvrige
fyllmassene i denne gropen (i22o38o, Ajrius sp., cal 38o-
23i BC (2239±29 BP, UBA-isi68)). En annen grop;nedgrav-

ning (i22oio4) har også blitt aldersbestemt til førromersk

jernalder. Til sist er en Ci4-datering gjort på brent bein
fra tamsvin fra grop i22oi7i. Beinet er aldersbestemt til
vikingtid (cal 898-997 AD (iog3±27 BP, UBA-i852o)).

Totaltsamsvareraldersbestemmelseneistorgradmed
dateringene av den  Øvrige aktiviteten på de utgravde
deleneavBorgeøstre.Dettetalerforatdannelsenavgro-

272

pene har vært tett knyttet til den øvrige aktiviteten, og
variasjonbådeistørrelserogfyllmassertyderpåatdehar
hatt mange forskjellige funksj oner.

ANDRE STRUKTURER
Grøfter
Totaltnigrøfterbleavdekket.Grøfteneharvariertiform
og dybde, og mange har uavklart funksjon. En av grøf-
tenevarringformet,deøvrigevarretteellersvaktbuet.

Ringfbrm e t grøf t |fotgrøft
Den ringformede grøften (i22oioi`i22o49o) fremkom i
den sørøstre delen av utgravningsfeltet. Grøften hadde
en ytre diameter på 5,4 meter. Bredden var o,i7 og o,4o
meter og den bevarte dybden var o,o7 og o,og meter.
Bunnen var ujevn, og fyllmassen besto av ett lag homo-

gensiltblandetsandogenkeltekullpartikler.Vedoppren-
singinnenforgrøftenfremkomenperle(C57475`i),ogdet
ble funnet ett brent bein av gresseter;beitedyr og ett av
ubestemt pattedyr (Prata 2oii).

Det  foreligger enkelte  holdepunkter for å tidfeste
strukturen. Einer Uiinjpe"s communjs) fra en liten grop`
nedgravning(i22oio4)somstratigrafisklåundergrøften,
er aldersbestemt til cal BC i46-43 (2o64±23, UBA-isi83),

mens løsfunnet av bein av pattedyr er tidfestet til cal BC

374-2io (223o±33 BP, UBA-i852i). Sammenhengen mel-
1om disse funnene og selve grøften er imidlertid uklar.
Da grøften delvis ligger over nedgravningen fra førro-
mersk jernalder, antas det imidlertid at grøften er yngre
ennnedgravningen.Glassflussperlenersannsynligvisfra
merovingertid, og taler for at det har foregått aktivitet på
stedet også senere i jernalderen.

Ringformengjørdetmestnærliggendeåtolkegrøften
som rester etter en fotgrøft til en gravhaug, selv om det
ikke fremkom spor etter en haugkonstruksjon eller en

grav.Tolkningenstøttesavatgrøftenvaranlagtvedfoten
avkollenderdetfraførvarregistrertgravminner(Iversen
et al. 2oo7). I tillegg lå strukturen på et punkt med godt
utsyn over deler av Borge Østre, og glassflussperlen kan
være rester etter gravgods. Beliggenheten ned mot myra
er imidlertid ikke typisk for beliggenheten til haugkon-
struksjoner i området, selv om det har blitt gravd frem

gravminner med en tilsvarende beliggenhet på prosjek-
tet (1ok. i3, Gollwitzer dette bind). De fleste gravminnene
ligger oppe på Raet og i tilknytning til andre høydedrag.
Detbørikkeheltutelukkesatgrøftenkanhaværtknyttet
til en annen form for forhistorisk aktivitet. Ringformede

grøfter er blant annet kjent i tilknytning til stakketufter,
som har blitt benyttet til tørking av høy og andre formål

(Ethelberg et al. 2oo3:i52-i54, se også f.eks. Bårdseth og
Sandvik 2oo7:i58-i59). Ut ifra det samlede datatilfanget
synesdetimidlertidrimeligåtolkedenringformedegrøf-
ten som en fotgrøft.
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Figur 1 78:
Groper med forskjelligartet
fyllmasse på lokalitet 22.
Foto;EI8-pros/.cktct.
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Figur 179:
Grop (1220380) for leireuttak med spadefunnet in sifu på lokalitet 22.
Foto: E 18-pros]ektet.

Figur 180:
Ringformet grøft (1220101`1220490) på lokalitet 22. Perlefunnet (C57475`1) er avmerket.
Jllusrms/.on.. Tone Wiksfrøm.
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Andre gr¢ter
Det fremkom åtte rette og svakt buede grøfter. Lengden

pådissevariertefra2tili4meter,ogdehaddeulikeformer
forfyllmasserogbefantsegiulikedeleravundersøkelses-
området. Grøftene har etter alt å dømme hatt svært ulike
funksjoner,ogdeharblittdannetinnenforuliketidsrom.
Blantdissegrøftenekantrestrukturerfremheves.

To grøfter  (i22o66i  og  i22o662)  på kun  2,o  og  2,4
meter fremkom lengst sørvest i feltet. Trolig har grøf-
teneværtnoelengre,mendeleravdemvardelvisfiernet.
Stratigrafiske observasjoner antydet at grøftene hadde
en høy alder, da de ble påvist under kulturpåvirkede lag
med en fremre datering til yngre bronsealder. Et has-
selnøttskall (Cory!us øve]!øriø) er aldersbestemt til cal BC

2i88-2o25 (3693±43 BP, UBA i86i3), og et ubestemt korn

(Cereø!i¢) er tidfestet til cal Bc i689-i6i3 (3356±3o BP, UBA-
i8528). Kornet er det eldste som er datert på lokaliteten,
og knytter grøftene til bosetningsaktivitet og åkerdrift.
Grøftene ble påvist under et kolluvium med innhold av
bosetningsavfall(i22o598),ogstratigrafientilsierdermed
at grøftene må ha blitt anlagt før BC i376-i27i (3o3o±29
BP, UBA-isi73). I den vestre delen av grøftene fremkom
enkeltevarmepåvirkedesteiner.Utoverdetteerdetfåhol-
depunkter for å funksjonsbestemme strukturene.

En svakt buet grøft, i22o623,1å på søndre del av loka-
1iteten. Den var ca. 8,5 meter lang og o,5 meter bred. Fyll-
massen besto av utvasket, sandholdig silt og et lag med
rødbrent, pulverisert leire over forkullet treverk. I den

pulveriserte leiren ble det også funnet hele stykker av
brentleire.Analyserviseratleirenharblittbrentvedulike
temperaturer, henholdsvis 4oo-5oo °C og høyere enn
iioo °C (Brorsson 2oii). Leiren har delvis vært utsatt for
temperaturer som er høyere enn det som oppnås i åpne
ildsteder.Troligkanderforgrøftenknyttestilenformfor
håndverksaktivitet. Det har imidlertid ikke blitt avklart
hva som har blitt produsert eller foredlet på stedet. Fra
trekullet i grøften er det foretatt en ci4-datering på selje`
vier (Sø!ix sp.) som tidfester strukturen til førromersk

jernalder (cal BC 39o-234 BP (226o±35, TRa-2o86)). Et
leirstykke fra grøften er undersøkt ved tynnslip. Analy-
sen indikerer at leiren stammer fra en esse eller lignende

(Macphail2oioa).Deterpåvistsporavjernpåleirensom
indikerer at leiren har sammenheng med metallarbeid
og herding med vann. Andre analyserte leireprøver av
materialet herfra underbygger imidlertid ikke denne
tolkningen (Brorsson 2oii). I enden av grøften ble det

påvistresteravenstørresirkulærogdiffusnedgravningi
form av et fyllskifte med en diameter på ca. 2 meter. Det
bleimidlertidikkeavdekketkonstruksjonselementeritil-
knytning til strukturen, og det antas at den hovedsakelig
har vært anlagt over bakkenivå og derfor er bortpløyd.
Deleravdenbrenteleirensomerfunnetpåområdet,kan
stamme fra en slik konstruksjon. Strukturen og grøften
har trolig vært deler av samme anlegg, og er mest sann-

synlig rester etter en type anlegg for håndverk eller kan-
skje en form for verksted, for eksempel en esse eller et
ovnsanlegg av udefinert type.

Deandregrøfteneharenukjentfunksjon,menflerehar
trolig vært anlagt i forbindelse med drenering. Fyllmas-
sene i en av grøftene har blitt datert til middelalder (cal
i225-i265 AD (784±is BP, UBA-i8234)). Dateringen angir

imidlertidkundettidligstmuligetidspunktetforigjenfyl-
lingen, og det må derfor regnes som usikkert om grøften
dokumenterer middelalderaktivitet på Borge Østre.

Steinsamlinger
Detblepåvisttolvsteinsamlinger,sombestoavstørreog
mindre stein ca. o,i-o,4 meter. De aller fleste steinsam-
lingene ble påvist i hellingen sørvest på lokaliteten og
hadde en diameter på i,8-3,8 meter. Flere steinsamlinger
ble funnet delvis i det fossile åkerlaget i22o3o2. Imidler-
tid fremsto ingen av samlingene ved undersøkelse som
entydige rydningsrøyser, men samlingene kan allikevel
ha blitt dannet i forbindelse med rydding av åkerflater.
Noenavsamlingenekanogsåhablittdannetiforbindelse
med rydding av flater til andre formål eller av naturpro-
sesser. Trolig er også deler av steinene dratt ut ved senere

jordbruk.

Kitllkoriserit"s/.orier og tide/jnerte st"ktwrer
1 tillegg til strukturene som alt er nevnt, fremkom 4 flek-
ker med kull og 42 udefinerte strukturer. Kullflekkene
omfatter trolig de siste rester av dårlig bevarte struktu-
rer,uttrekkellersølfrakullholdigestrukturer,ogkanskje
spor etter avsviing. En kullkonsentrasjon fra den søndre
delen av lokaliteten settes i forbindelse med bosetnings-
relatert aktivitet i tilknytning til grøft i22o623. Trekull av
ask (F"jnLLs) fra kullflekken er datert til førromerskjern-
alder (cal BC 2oi-95, (2i25±35 BP, TRa-2o85)) og sammen-

faller med dateringen fra grøften. Udefinerte strukturer
omfatter i all hovedsak fyllskifter og diffuse forsenknin-

ger eller nedgravninger der det ikke har vært mulig å
avgjøreomsporeneharværtnaturligeellerkulturskapte.

Lag med bryggestein
1  forbindelse  med  avgrensningen  av aktiviteten  som
hadde foregått i den Østre delen av myras randsone, ble
det avdekket en del av et lag med spredte brente stein,
humus-ogsandmassersamtspredtkull.Lagetfremkomi
hellingen,omlag2ometernedenforbolighusetpåAske-
traet, rett under det moderne pløyelaget. Laget ble ikke
avgrensetiretningavhuset.Steinenevarforholdsvissmå,

5-8 cm i diameter, og kantete og tydelig varmepåvirket.
De kan karakteriseres som bryggestein (Pilø 2oo5:i36).
Det er påvist forholdsvis rikelig med brente korn  og
frø i en makrofossilprøve fra massene, deriblant bygg

(Hordeum "lgørc), havre (Avcti¢) og slirekne (F4llopi4 sp.)
Viklund2oiia).Fosfatverdierilagetvarforhøyede,ogen
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Figur181:
Kulturpåvirkede lag på lokalitet 22. Undersøkte lag er utskilt med egne farger.
Illustrasjon: Tone Wikstrøm.

276



D i=. p o T .   8 o L` E T N } ±\T G s s p o R   o G  T.J T R K N i N G L` .s p o R   Pj,\   8 o R G E   ø Ls T R r.   ( ij 1) K .   2 2 )

trekullprøveavhassel(Covlusøve!jønø)erdaterttilviking-

tid (cal 779-866 AD (i2o5±is BP, UBA-i8236)).

Flereundersøkelseravbryggesteinlagerforeksempel

gjortisentraledeleravHedmark(Pilø2oo5).Disselagene
har gjennomgående blitt datert til yngre jernalder samt
tidlig-oghøymiddelalder,ogdeharimangetilfellerfrem-
kommetiytterkantavhistoriskkjentegårdstun.Lagetpå
Borge Østre var ikke like massivt som enkelte av brygge-
steinlagene på Hedmarken. Dateringen, beliggenheten
og de øvrige naturvitenskapelige prøvene underbygger
imidlertidtolkningenavlagetsometbryggesteinlag.

Fra det samme området foreligger for Øvrig tre date-
ringer til merovingertid. Merovingertidsdateringene er
fra erosjonslag som er avsatt i den nordre delen av myras
randsone.Detfinnesogsåendateringfraetildstednordpå
lokaliteten (i22oi77) til samme periode. Ci4-dateringene
underbygger at det har vært omfattende aktivitet i områ-
det i yngre jernalder, og aktiviteten kan trolig relateres til
området med nåværende bebyggelse. Det er påtagelig at
deallerflestealdersbestemmelsertilyngrejernaldererfra
denne delen av undersøkelsesområdet, noe som støtter
oppfatningen om tunets plassering i denne tidsperioden.

KULTURPÅVIRKEDE LAG MED SPOR
ETTER 70RDBRUK 0G DYREHOLD
1 plan og i profiler fremkom mange lag og deler av lag
som inneholdt både antropogent materiale og spor av
ulike typer aktivitet. Ved undersøkelse av lagene frem-
kom også spredte enkeltfunn i form av keramikkskår,
flintfragmenter eller brente bein- og tannfragmenter.
I tillegg fremkom typologisk daterbare gjenstandsfunn
som en bergartsøks fra mesolitikum i et lag som strati-

grafiskeryngreenngjenstandenogeksemplifiserermas-
seforflytningen som har foregått over store deler av det
undersøkte området.

Mangeundersøktelagkanikkeutenviderefunksjons-
bestemmes,ogpågrunnavgjentatterosjon,kolluviering
og bruk finnes materiale fra mange ulike aktiviteter i
hvertenkeltlag.Vedhjelpavdenaturvitenskapeligeana-
lysenehardetimidlertidværtmuligåskilleutflerelagder
sporetterenkelteaktivitetererdominerende.

Rydding/avsviing
Det var generelt få spor av at området ble ryddet ved
hjelp av ild. Dette kan trolig forklares med den omfat-
tende erosjonen  og den  senere dyrkningen.  I myras
randsone og i tilknytning til to små grøfter (i22o66i og
i22o662) i sørvestdelen av utgravningsfeltet fremkom
imidlertid kullrike sjikt i overgangene mellom under-

grunn og kulturpåvirkede lag. Sjiktene er tolket som
spor etter avsviing. Observasjonene underbygges av at
detblefunnetbrent,troligavsviddtorvimyrasrandsone

(Macphail 2oiob).

Det er foretatt to Ci4-dateringer av trekull fra lag med
antatt in situ kull knyttet til avsviingsepisoder. Begge
aldersbestemmelsene faller innenfor senneolitikum ;
eldre bronsealder (i737-i622 f.Kr.,UBA-isi62  og UBA-
isi7i). Det dreier seg om en gammel markoverflate som
lå nord for våtmarksområdet, og et kullsjikt (i22o594)
i randsonen av myra. Dette taler for at det har foregått
omfattendeavsviingitidsrommetrettetteratlandbruket
ble etablert.

Pollenanalyseneframyraindikererimidlertidhelefem
forhistoriske faser med rydding og avsviing av området
fra og med tidligneolitikum. Disse tolkes som resultat
av menneskelig aktivitet og ikke som følger av naturlig
skogbrann (Regn6ll og Svensson i trykk). Tolkningene
av arkeologiske observasjoner og dateringer sammen-
faller med resultatene fra pollenanalysene for samme

periode ved overgangen til bronsealder da det indikeres
en økning i aktiviteten. Påtagelige mengder brente og
ubrentefrøavbringebær(RubctÅsidoet#)somhelstvokser

på åpen, gjødslet og gjerne brent mark (Viklund 2oiia),
underbygger også rydding og avsviing med utgangs-

punkt i arkeobotanisk materiale. Også den vedanato-
miske analysen indikerer rydding av skog og vegetasjon.
Det er en overvekt av trekull fra unge trær i prøvene. En
høy andel av ungskog i materialet tolkes vanligvis som
tegn på igjenvoksing av et område der vegetasjon har
vært fiernet (Bartholin og Mikkelsen 2oiib).

Dyrkedc kollwier
På store deler av lokaliteten fremkom kolluviumblandete
åkerlag under den moderne dyrkningshorisonten. De
mange lagene medførte at den stratigrafiske situasjonen
varkompleks.Samtidigbidrolagenetilåbevarefortidige
aktivitetsspor.Lagenesikretstratigrafiskerelasjonermel-
1om ulike former for aktivitet, og ikke minst var lagene

godtegnetsomuttaksstederfornaturvitenskapeligeprø-
ver. Dette prøvematerialet har frembrakt en rekke detal-

jer om det forhistoriske jordbruket på Borge østre.
De enkelte kolluviums- og dyrkningslagene hadde

i hovedsak en tykkelse på 5-3o cm. Enkelte lag ble kun
observert i profiler eller på små flater. Andre lag dekket
flater på minst i4oo m2, og strakte seg ut av utgravnings-
området. Stedvis ble det påvist flere lag som overlappet
hverandre, og ned mot myrkanten bidro dette til at lag-
sekvenser i mindre områder var opptil i meter tykke.
Massene reflekterte delvis løsmassene i grunnen; dette
innebærer at silt og sand var viktige bestanddeler. Den
menneskelige påvirkningen var i de fleste tilfeller tyde-
1ig. Lagene hadde et varierende innslag av humus, kull
og varmepåvirket stein og gjenstander. Gjennom tynn-
slipsanalyser har det fremkommet detaljer om erosjons-

prosessene. Stedvis er det påvist fossile dyrkningsspor i
tillegg til at det har fremkommet detaljer om grunnfor-
holdene (Macphail 2oioa).
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Kolluvier tolkes generelt som indikasjoner på omfat-
tende menneskelig påvirkning, og de blir gjerne dannet
i forbindelse med åkerdrift, (over)beite, hogst, ferdsel og
bosetning (Bork igg8). Fem OSL-dateringer har gitt en
mulighet til å datere tidspunktet da lagene ble dannet of.
Fuchs og Lang 2oog). A11e disse aldersbestemmelsene fal-
1er innenfor tidsrommet 75o f.Kr.-55o e.Kr., og de under-
bygger at lagene er dannet i forbindelse med jordbruk
og annen aktivitet i området. Denne tette forbindelsen
underbygges av tynnslipstudier som viser at de fleste av
lagene er dannet i et samspill mellom erosjonsprosesser
og åkerdrift (Macphail 2oiob).

Kolluviene viser at masse har erodert fra høyden nord
for lokaliteten, og fra den delvis oppdyrkede bergryggen

på Østsiden. Erosjonen indikerer at det også har vært en
høy grad av forhistorisk aktivitet i disse høyereliggende
områdene utenfor undersøkelsesfeltet, trolig i form av
bosetning og beite-og`eller åkerdrift.

Ardspor og f issiie piøyespor
Sentralt på lokaliteten, i tilknytning til produksjonsplas-
sen, ble det avdekket tre små områder på totalt i5 m2
med spor etter kryssarding. Sporene lå spredt innenfor
etområdepåca.3oxsmeter,ogdeharetteraltådømme
vært 6n del av en sammenhengende åker. Merkene etter
ardingen var grunne, og fyllmassene i sporene lot seg
ikke skille fra et overliggende o,i5 meter tykt, gjødslet
åkerlag (i22o3o2, jf. Macphail 2oiob).

Det foreligger en  Ci4-datering av det overliggende
laget i22o3o2 til den avsluttende delen av førromersk

jernalder (cal BC i56-43  (2o62±33  BP, UBA-isi57)). Det
daterte trekullet kan imidlertid ha sammenheng med
leirperleproduksjonsplassen i området, og relasjonen
til ardsporene er derfor usikker. En annen datering som
muligens kan settes i forbindelse med ardingen, ble fore-
tatt i forbindelse med registreringen (Iversen et al. 2oo7).

Trekull  fra  et  fossilt  lag  som  antas  å være  svært  likt
i22o3o2, ble da tidfestet til senneolitikum ` eldre bronse-
alder (cal Bc i76o-i38o (327o±85 BP, UBA-iso88)). Denne

dateringensammenfallerogsåmedendateringavtrekull
fra et lag på selve produksjonsplassen som trolig stam-
mer fra en tidligere aktivitetsfase under produksjons-

plassen. Tre dateringer fra antatte dyrkningslag sør for
produksjonsplassenfraregistreringentidfesterlagenetil
eldre bronsealder (cal Bc i7oo-8oo, T-i884-i886 (Iversen
et al. 2oo7)), og sammenfaller med dateringene fra flere
forkullede korn, og underbygger dermed at det har fore-

gåttetintensivtjordbrukiperioden.
Stratigrafiske forhold tilsier videre at ardsporene var

eldre enn de to brønnene, produksjonsplassen, og blant
annet gropen for leiruttak, nord for området med ard-
spor.Detteinnebæreratardingensenestkanhaforegåtti
førromersk jernalder. Totalt sett er aldersbestemmelsen
forholdsvisgrov,ogdenfallerinnenforrammenesenneo-
litikum-førromerskjernalder.

I minst to tynnslipsprøver henholdsvis fra et område
like nord for produksjonsplassen og sørenden av våt-
marksområdet har det fremkommet spor etter meka-
nisk jordbearbeiding  i  form  av arding  eller pløying

(Macphail  2oiob).  En  av  analysene  (lag  i22oiig)  er

gjort på masser tidfestet gjennom to osL-dateringer til
romertid-folkevandringstid, cal iio-47o AD (i72o±iso
BP, BT 946) og cal 23o-55o AD  (i62o±i6o BP, BT 945).

I forbindelse med mikroskopstudiene av lag i22o687
har det fremkommet fyllskifter med en størrelse og
formsomtilsieratmasseneharværtpløydogikkeardet

(Macphail 2oiob, med videre ref.). PIøyingen har fore-
gått på en flate med en trekulldatering til eldre bronseal-
der, men det foreligger ellers ingen god tidfesting av den
sistnevnte jordbearbeidingen. Pløyespor er også påvist
langs  driftsveien.  I  det  samme  området  er det  også

påvist påfylte og forstyrrede masser, og det er usikkert

Tabell 32: C14-dateringer utført på forkullede korn. Dateringene indikerer korndyrkning på lokaliteten i tidsrommet senneolitikum ` eldre
bronsealder-midten av romertid.

Prøve              Striiktur
Lab. td.      nummer        nummer        Kontekst

UBA-          2220889          1220662          Grøft
18528

UBA-

18527

TRa-
1369

UBA-
18158

TRa-
1363

TRa-
1367

Datert materiaLle              Da€ering BP|ka     A\der l sigina      Alder 2 stg\..\a

Korn ubestemt                    3356± 30

(Cerealia)

2220843           1220019          Torvlag i profil 4221052      Hvete fltiticumsp.)              2875±34

2220466          1220327          Fyllmasseigropprofil5      Hveteqlritjctim)                    2805±30

2220259           1220333          Avfallsgrop                                 Bygg(Hondcwmsp.)              2609±34

2220308          1220368          Produksjonsplass                   Korn ubestemt                   2020±35

(Cerealia)

2220294          1220344          Lagprofil3                                 Bygg(Hordeum"Igøre)      1870±30

BC 1689-1613

BC 1376-1268

BC 997-921

BC 811-779

BC 5+47 AD

82-210AD

BC 1738-15 33

BC 1399-125 7

BC 1046-855

BC 837-669

BC 155-64 AD

73-277 AD
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Lokalitet 22
Profil 3

E=   1220119.Grått/gråbrunt dyrkningslag
bestående av sand og humus, noe grus
og småstein

m  Gråbrunt dyrkningslag. Middels fin sand
med humus, noe fin grus, enkelte småstein
mindre enn 5 cm i størstemål og spetter av
brent leire og trekull.

EEH   1220302.Grått dyrkningslag,finsortert og
består hovedsakelig av sand og humus.

D  Undergrunn-fin, grå sand/silt

]  Moderne matjord

=!  Torvstripe, mørk gråbrun

EE  Finsortert,gråbrunt lag med spetter av
kull og brent leire.

-  Nyere tids steinfylt dreneringsgrøft.

ffl   Fint sortert, brunt torvholdig lag.
Noen steder tilnærmet ren torv,
andre steder mer sandblandet.
Fint og kompakt.

i   Kullholdig linse/horisont inne i lag  1

D   Likt eller del av lag 1, men mer finsortert
og med flere fragmenter av
brent leire enn i lag  1

2220416, cal BC 403-370

(2305 ±30 BP,TRa-i 366)

Eæ     Stein

H     Mikromorfologi

©      Makrofossil

Figur 182:
Profil 3 gjennom fossilt åkerlag, lag med produkjonsavfall og kolluvier på lokalitet 22. Til høyre på tegningen ses også lag som tilhører

produksjonsplassen.
JHustmsjon: Tonc Wikstrøm.
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Figur 183:
Ardspor nordøst for produksjonsplassen på lokalitet 22.
Foto:E]8-pros/.cktet.



E_, t  t* _  ,r__,  E€ L_,  5  ,  T=  K  T T`= T    t`,  U  L [ , ]  _  [.  [,\  +r  {_= ,+  k t`=  R  ,    8 j  N  D    [

hvor dypt forstyrrelsene har gått, og om plogsporene
derfor kan være førreformatoriske.

/ordbruk og dyrking underbygges av mange funn av
forkullede korn i makrofossilprøvene (Viklund 2oiia).
Dateringer er utført på ubestemt korn, bygg og hvete-
sorter,ogindikererkorndyrkingpåBorgeøstrefrayngre
bronsealder til midten av romertid. Dette samsvarer med
informasjonfrapollenanalysene.Disseantyderatskogen
ble ryddet om lag ved overgangen mellom mellom- og
senneolittisk tid. I senneolittisk tid var det beitebruk i
området. Fra om lag 2ooo f.Kr. intensiveres jordbruket,
og utover i bronsealder ` førromersk jernalder blir det
sikre spor etter korndyrkning (Svensson 2oi2).

Bejte og tråkk
1sværtmangeavdeanalyserteprøveneavlagogstruktu-
rerhardetblittobservertsporetterhusdyrgjødsel(Macp-
hail 2oiob). Disse observasjonene sammenfaller med at
det gjennomgående er målt forhøyede fosfatverdier i lag
og strukturer. Slike forhøyede verdier kan ha sammen-
heng med at det er tilført husdyrmøkk (Viklund 2oiia).
I tillegg har det fremkommet insekter som trives i gjød-
selrike miljøer, og spesielt i fersk møkk, i to kontekster:
brønnene (i22o247 A og 8) og i gropen (i22o38o) hvor
det ble tatt ut leire. Sammen med det fossile plantema-
terialet, som omfatter både vannplanter og engvekster,
viser både pollenanalysene og vedartsbestemmelsene

gode muligheter for beite og innhøsting av husdyrf6r på
området (Bartholin og Mikkelsen 2oiib; Svensson 2oi2;
Viklund 2oiia).

I tre profiler fra myras randsone har massene vært
sammenblandet på en måte som indikerer omfattende
tråkkaktivitet fra dyr (Macphail 2oiob). Prøveresultatene

girholdepunkterforathusdyreneharbenyttetmyrvann
som drikkevannskilde (Macphail 2oiob), og har beitet i
myrkanten (Svensson 2oi2). Det er gjennomgående van-
skelig å fremskaffe presise dateringer av de omrotede og
tråkkpåvirkedetorvlagene,ogdekanhablittdannetover
lang tid. Stratigrafiske observasjoner tilsier imidlertid at
endelavdyreferdselenharforegåttførkeramikkmateria-
1et ble henlagt i randsonen i eldre jernalder. En slik tolk-
ning samsvarer med at et korn av hvete qlrjtjcitm djoccwm
cj: "tjcwm diocci/m/spe]t4/moriococcLtm) fra et tråkkpåvirket
lag er aldersbestemt til cal BC i376-i268  (2875±34 BP,

UBA-i8527). Det stemmer også overens med to trekull-
dateringer fra tråkkpåvirkede lag til midten av bronse-
alderen (i6o4-io56 BC). Det foreligger imidlertid også
andreogsprikenderadiologiskebestemmelserknyttettil
disselagene,deriblantenOSL-dateringtilcalBC75o-25o

(25io± 25o BP, BT-944) og en osL-datering fra et stratigra-
fisk eldre lag til cal 23o-55o AD (i62o±i6o BP, BT-947).

Sprikeneidateringenegjenspeilertroligdenkomplekse
dannelseshistorien til slike tråkklag, og den omrotingen
somharskjeddiforbindelsehusdyrholdogannenaktivitet.
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G/.ødsljng med bopløssøv/4l!
I mange av åkerlagene og kolluviene fremkom enkelte

gjenstander, brente bein, trekull og brent stein. Fra de
samme kontekstene foreligger også forkullede korn og
ugressfrø Viklund 2oiia). Funnforholdene tilsier at mye
av dette materialet er tilført lagene i forbindelse med at
boplassavfall og husdyrmøkk har blitt benyttet som

gjødsel (Viklund 2oiia). Denne tolkningen sammenfal-
ler med at det stedvis er målt forhøyede fosfatverdier, og
at det i en rekke lag har blitt observert brent materiale i
tynnslipstudiene (Macphail 2oiob). Indikasjonene på at
det er tilført gjødsel, er med dette omfattende, og gjøds-
lingensynesåhaforegåttgjennomheletidsrommethvor
det ble dannet omfattende kolluvier og jorden ble brukt,
dvs. innenfor tidsrommet 75o f.Kr.-55o e.Kr.

MYR|VkTMARK
Myra`våtmarksområdet ligger sørøst for tunet på Borge
østre og har trolig omfattet et område på ca. 3o ooo m2.
En del av området er i dag disponert til vei, mens det
Øvrige arealet er oppdyrket. Om lag 5oo m2 og to sjakter i
myraharblittarkeologiskundersøkt.Itilleggbledetfore-
tatt utgravninger på selve myrflaten, og det har blitt tatt
ut pollensøyler (Svensson 2oi2). Ved utgravningsarbei-
det fremkom et omfattende funnmateriale og spor etter
deponering, bosetningsaktivitet, åkerdrift og dyrehold
i myras randsone. Inne på selve myrflaten ble det ikke

gjort gjenstandsfunn eller funnet spor etter forhistorisk
aktivitet. I forbindelse med analyse av pollensøylen ble
det imidlertid klart at topplagene i deler av myra var fier-
net (Svensson 2oi2). Dette har trolig sammenheng med
nedpløying i moderne tid.

De sentrale delene av myra var bygget opp av inntil
firemetertykke,heltellerdelvisomdannedetorvlagsom
hvilte på sjøavsatte sedimenter (Svensson 2oi2). I randso-
nenvarlagfølgenmerkompleks,medvekselvisetorvlag,
vannavsatte lag og kolluvier. Som en følge av erosjons-

prosesser og menneskelig aktivitet bar flere av lagene i
randsonen preg av å være omrotet.

Det er foretatt en  omfattende vegetasjonshistorisk
analyse av pollenmaterialet som er tatt ut i myra (Svens-
son2oi2).Kulturindikerendepollenunderbyggeratakti-
viteten på Borge har strukket seg over et langt tidsrom.
Analysentilsieratområdetførstegangbleavsviddogryd-
det tidlig i tidligneolittisk tid (ca. 3goo-335o f.Kr.), men

detforeliggerikkeblomsterstøvfrakornellerbeiteindika-
torer fra dette tidsrommet. I de etterfølgende iooo årene
er det få indikasjoner på menneskelig aktivitet, men ved
overgangentilsenneolittisktidinnledesenjordbruksfase.
Pådettetidspunktetryddesskogen,ogdeleravBorgeblir
fra da av anvendt som beitemark. Fra om lag 2ooo f.Kr.
intensiveres jordbruket, og i prøver fra myrlagene fra
deler av bronsealder og førromersk jernalder er det også
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Figur 184:
Deler av myra vest for driftsveien på lokalitet 22.
Foto:E]8-pros/.ektet.
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Lokalitet 22
Profil  1

i Se detaljtegning

Jemutfelling

Jordkjemi, prøveserie: 22200282.

[  Matjord. Mellombrun humus, grus, sand og leire.

H  1220155. Eldre matjordslag. Mellombrun humus,
leire og sand. Mindre humus enn i lag  1.

H  1220156. Mulig eldre markoverflate.
Finsortert mørkegrått lag medhumus, silt,
sand og leire.

E  1220018. Mulig nedvasking og oppblanding
med lag 5. Dårlig sortert mørkegrått/gråbrunt lag
med silt, leire, sand gru5 og småstein,
litt kull og humus.

Eii]  1220019. Mulig nedbrutt myr/torv. Brunsort
finsortert organisk lag, humus, leire, litt sand/grus
og nevestore stein.

iH  1220025. Utvasket organisk lag. Rødbrun/orange
masse av leire, littsand/grus og med høyt jerninnhold

EE  1220157. Leirelag. Grå masse med  humus.

E  1220158. Leirelag. Grå masse.

H  Lag med sand/grus og småstein.
E  stein                                               ©   Makrofossll

Mkromorfologi ®   Jordkjemi

H   pløyelag                                 m    ggø,r,{tgkr:,iand med noegrus                             E   Som iagetover,men iitt merfuktig

]  #t:ng,ågrj,na,sntgs|"      E   ::rdve?:tå:nndpå|raøns:åtggfruunsnTøer:nde ,ag          |   M,kromorfo,og,IsteinEGråsandmednoeku"|sMa:rdk.,bnr:enh:,å:rnksuk"b:ångdreuts.©Makrofoss„

E  jLeyrsntugt:::{,|aggered               ||    Mørktorganlskmyrlag.                                        .   osL.prøve

Figur 185:
Profiler gjennom randsonen i myras vestre del på lokalitet 22.
IllustrasjonTonewikstrøm.

282



D ii p o i.` f   8 o Lq T= T N i rti (= Lt `s j:3 ( ) R   o G   D T R K N i N G L` .+ i± o R   p {^\   8 o R C; ±=   €3 s T R il.   ( i. o K .   .? '2 )

Lokalitet 22
Profil 4221025

(i 320 ±35 BP, TRa-2079)

2220857, cal  BC 750-250

(2510 ±250 BP, BT-944)

2220707, cal  736-125  AD

( 1908 ±21  BP, UBA-18233)

(3026 ±37 BP,  2220710, cal
UBA-18163)      BC  1691-1622

(3368 ±27 8P,
UBA-18171)

n    :å2d?:8s:.:Lu:nhpur:s:å:.oHg sand'

H       1220581.Brunhumusholdigsand

EÆ       1220582.Kulturlag/dyrkningslag.
Gråbrun humusholdig sand med litt trekull.

|      1220583.Mørk brun torv iblandetendel
sand. Uttørket og sammenbrent.

|      1220584.Mørk brun/rødlig torv,veldig
sammenbrent.

H      Undergrunn.Lysgråsandmednoen
få små stein.

I     Trekull

EE       1220587.Lys brun,humusholdig sand.

©        Pollen                   .     OSL-prøve

E:a2n2å5msgåBå:un:::T#ssht::::g

Eå:a2n2å5m8:åB;:un;:åTtutsshtå::,jg

endeljernutfelling.

|   1220590. Mørk brun/rødlig torv, veldig
sammenbrent.Sandholdig.

E];:2m°:sghTå%:;':aknu:t:r:adg;8:åj::::tfeHing.

H|:2mo:sgh2åfd|:tus:':å.#ååkggr:åsb::nstein.
lnneholder klumper av brun torv.

|::å2fr5ugn3hKuu:t::|aog,/di;"sdaanndn:Iåå.;r:rskogstein.

©        Makrofossil     o     Kullprøve         ©  lnsektsprøve

i 220594. Mørk gråbrun

ffl humusholdig sand iblandet
klumper av brun torv.

Tr2e2k::,:5o.,åyårtt:?vrT:,andet
sand.

Effl:a2:å586.Brunhumusho,djg

H  PIøyelag

E  Modeme

Figur 186:
Profiler gjennom Østre del av myras randsone, på lokalitet 22.
Jl!ustmsjon; Tonc Wiksrrøm.
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kornpollen. Etter dette tidspunktet har landskapet vært
kraftig preget av menneskelig påvirkning, men pollena-
nalysene indikerer at det har vært noe variasjon i intensi-
teten frem mot nyere tid (Svensson 2oi2).

Det  samlede  analyseresultatet  fra  pollenundersø-
kelsen sammenfaller dermed i store trekk med Øvrige
foreliggende  naturvitenskapelige  analyseresultater,
aldersbestemmelser og arkeologiske tolkninger av loka-
1iteten.  Det  henvises  til  Nils-Olof Svenssons  artikkel

(Svensson2oi2)forfleredataomvegetasjonshistorienog
deulikeekspansjonsfaseneforaktivitetenpåBorgeøstre.

I  myras  randsone  ble  det  undersøkt  et  ildsted

(i22o597). Strukturen er datert til romertid (cal 22o-3i5
AD (isoo±35 BP, TRa-2o8o)). Det ble ellers undersøkt en
rekke torvlag og kolluvier. Analyseresultatene fra lagene
er alt diskutert, men det kan kort nevnes at det ble påvist
kullhorisonter som tolkes som et resultat av avsviingse-

pisoder. I randsonen ble det også påvist tråkkaktivitet fra
dyr.Funnavbrentekornoghusdyrgjødselerogsåmedpå
å knytte aktiviteten i randsonen tett sammen med land-
bruket i området. En rekke OSL-og Ci4-dateringer taler
foratdeundersøktesporeneetterjordbrukogbosetning
kan tidfestes til tidsrommet fra senneolitikum ` eldre
bronsealder til merovingertid.

I den  nordvestre delen  av den utgravde randsonen
fremkom et rikt gjenstandsmateriale. Enkelte funn ble
ogsågjortimyrkantenlengermotsørogmotnord.Gjen-
standsmaterialet er med enkelte unntak fra øvre sjikt av
torvlaget, og omfatter blant annet et flintdepot, 2 flatere-
tusjerte pilspisser i flint, 2 flintgjenstander med retusj, 59
stykkermedflintavfall,iskiferspiss,igavslagogfragmen-
ter i bergart, over 25oo leirkarskår og enkelte brente bein
og tenner, blant annet av hest og storfe. I tillegg ble det

påvist spredte ubearbeidete kvartssteiner i torvlagene. På
bakgrunn av typologi, stratigrafi og radiologiske daterin-

gerkangjenstandsmaterialetframyratidfestestiltidsrom-
met fra neolitikum til folkevandringstid`merovingertid. I

gjennomgangen av funnmaterialet konkluderes det med
atkeramikkentroligeravfallfraboplass-oghusholdsakti-
vitetersomharforegåttnærellerinntilrandsoneområdet,
nær det antatte boplassområdet, mens flintdepotet for-
stås som en offernedleggelse. En del av beinmaterialet og
kvartssteinenekanitilleggværesporetterofferhandlinger,
dadeerpåvistitorvlagetirandsonen,menogsåsporadisk
isjakteneimyra.Dissetolkningeneerimidlertidusikreda
det også er avdekket både brente stein og naturstein i det
undersøktetorvlaget,somkanværefrautkastogrydding
iforbindelsemedbosetningsaktiviteten,ogbeinmaterialet
like gjerne kan stamme fra mat-eller slakteavfall.

Allsidig bruk av myrer og våtmarksområder i forhis-
torisktiderbredtbelagt.Gjenstandsfunnfradissemiljø-
ene vitner om utstrakt rituell betydning, men også om
at våtmarksområdene har vært verdifulle ressurser i for-
bindelsemedbosetningsaktiviteterogdagliglivgjennom
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hele jernalderen (Rosenberg ig37; Arbman ig45; Ørsnes
ig59; Ferdinand & Ferdinand ig6i; Hagberg ig67; Ilkjær

og Carnap-Bornheim iggo; Lund 2oo2). I myrer innen-
for et mindre område av Vestfold er det fremkommet for-
historiske gjenstandsfunn, men funnrikdommen er på
ingen måte sammenlignbar med de store deponeringene
nevnt ovenfor. På Klopp i Ramnes ble det funnet en flint-
dolk (Ci4764), mens det i semsmyra i Tønsberg fremkom
en trebolle og en del av en mulig trespade (C2727o`a og
b) i forbindelse med graving. En undersøkelse av Båsmyr

på Freberg i Sandar (Skjelsvik ig57-58) frembrakte en
kavlebro som er radiologisk datert til overgangen yngre
bronsealder-førromersk jernalder (Sigmond ig58). Ved
undersøkelsen fremkom også et tilhugget trestykke som
har en del fellestrekk med spaden fra gropen på Borge
Østre, men trestykket fra Båsmyr er tolket som en åre.
Detfremkomogsåandregjenstandervedundersøkelsen,
som for eksempel keramikkskår, trekull og brente bein.
Gjenstandene tolkes hovedsakelig som avfall fra variert
aktivitet og ferdsel (Skjelsvik ig57-58), slik også mye av

gjenstandsmaterialet fra Borge Østre er forstått.
Aktivitet i og ved våtmark og myrer er i mange til-

feller vanskelig å belegge arkeologisk, da de omfatter
hendelser som ikke nødvendigvis setter spor. Flere virk-
somheter i tilknytning til myrer og våtmarksområder er
velkjente i historisk tid, og det er mulig at lignende akti-
viteter har foregått i forhistorisk tid. Aktivitetene omfat-
ter for eksempel slått og beite. Myrer og våtmarker har
videreværtviktigevannkilder,medulikebruksområder
ogressurserfortorvinnhøstingtilbrensel,jordberikelse
og torvtekking. I forbindelse med at den fuktige marka
har gitt grobunn for en rik flora langs myrkanten, har
områdene vært attraktive for ville dyr og fugler, og det
kan ha foregått sanking og fangst. I tillegg finnes det
dokumentasjon for at myrer og våtmarker har vært
benyttet som gjemmer.

På Borge Østre viser gjenstandsmaterialet at myrom-
rådet kan ha hatt mange forskjellige funksjoner. Funn-
konteksteneviserogsåatdetgjennomgåendefinnesspor
etter aktivitet i randsonen over hele det undersøkte områ-
det. I tillegg er det i flere makrofossilprøver fra områder
utenfor myrområdet  funnet planterester av starr og
annen våtmarksvegetasjon som tyder på redeponering
avmyrtorvogvåtmarksvegetasjon.Iettynnslipavbrent
og sintret materiale fra den søndre delen av lokaliteten er
det funnet spor av torv som kan ha vært benyttet i for-
bindelsemedkonstruksjonavforeksempelildstedereller
ovnsanlegg (Macphail 2oioa).

GTENSTANDER
Funrmaterialet
1 løpet av undersøkelsen ble det samlet inn ca. 628o funn

på lokalitet 22. Funnene dateres på typologisk og strati-
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Tabell 33: Samlet oversikt over gjenstandsmaterialet fra undersøkelsen.

Randsonemyr
Fumhategori                        Totalt antatl stk.|vektg       (C57472)

Glassflussperle                           1

Leirperler`perleemner

Leirkarskår;fragmenter

Brent og sintret leire

Bein og tann
Brente`ubrente

Trespade

Flateretusj ert pi lspiss

Flintsigd (fragmenter)

Flintkonsentrasjon

81

2726 stk.`5933 g                       2608 stk.`5515 g

3000 stk.`8688 g                       58 stk.`249 g

81 funnposter; 123,32g      49 funnposter`
84,08 8

1

Flint, annen                               94

Trinnøks i bergart                  1

Pilspiss, skifer                             1

Bergart, avslag                          22

Slipestein                                       3

Knakkestein                             4

Kvarts stei n                                  34

Rav, ubearbeidet                      1

Annet                                         5

Totøl                                       62 82

Bosetntngsspor|
Produksjoftspz4ss       dp/rkrrirLgsspor

(C57473)                      (C57474)

Rhgformetgrqft
(C57475)

1

81

16stk.;83,8g                 102stk.|333,5g         l stk.|0,2g

2899stk.;7650g          43stk.;789g               -

7 funnposter;
2,88 8

20 funnposter`         5 funnposter`
33,49g                          2,78g

1

grafiskgrunnlagisinhelhetframesolitikumtilvikingtid.
En kortfattet oversikt over det samlede funnmaterialet

presenteres ovenfor i tabell. Med unntak av perle- og
leirematerialet fra produksj onsplassen er funnmateria-
1et dominert av keramikk og flint fra myras randsone. I
tillegg foreligger blant annet en spade i tre, en glassflus-
sperle, en trinnøks fra andre kontekster, samt spredte
enkeltfunn av ulike gjenstandstyper.

Kemmjkk
Totalt ble det funnet 2726 skår (5933 gram) fra flere ulike
kar. Flesteparten av skårene var svært små`fragmenta-
riske, og det var vanskelig å sette sammen skår til større
kardeler, og dermed si noe sikkert om karenes form og
størrelse. Skårene er tolket som bosetningsavfall etter-
som det ikke ble funnet deponerte kar eller entydige
skårsamlinger. 26o8 (55i5 g) skår er funnet enkeltvis og i
større konsentrasjoner i myras randsone, i6 skår (83,8 g)

på produksjonsplassen, og io3 skår (333,7 g) er funnet
spredt på andre deler av lokaliteten. Skårene omfatter
både dekorert og udekorert keramikk med ulik magring
og overflate. Skårene representerer flere kardeler, inklu-
dert randskår, men kun ett bunnskår. Randskårene viser
at det finnes mange kar i materialet, og trolig er karene

genereltforholdsvisstore.Deterikkepåvisthanker.God-

stykkelsenvariererfrao,5tilicm.Keramikkenermagret
med bergart @limmer er påviselig ved visuell vurdering
av godset), men tekniske undersøkelser av mineralsam-
mensetning er ikke foretatt. Normalt er jernalderkera-
mikken i Norge og Sverige magret med knust granitt,
som igjen består av hovedkomponenter som feltspat,
kvarts og glimmer med mer (Hulth6n ig85).

Det synes å være en overvekt av skår fra større, grov-
magrede «forrådsskar>>, men også et klebermagret, trolig
spannformet kar er representert. Eldre bruddflater på
mange skår er ofte svært forvitret|nedslitt og tyder på at
keramikken ble knust før deponering. På en del av skå-
rene ble det påvist rester av matskorpe.

Påbakgrunnavgodstykkelse,overflatebehandlingog
dekorharmaterialetlattseggrovsortereiseks-åtteulike
varianter,hvoravtoerdekorerteogseksudekorerte.Inn-
delingen er i store trekk gjort med utgangspunkt i varia-
sjoner som er observert i keramikkmaterialet fra myras
randsone. Foruten det dekorerte skåret fra produksjons-

plassenerleirkarskårfraandrekonteksterennrandsonen
avtypengrov-`mellomgrovudekorertboplasskeramikk
som fremkom spredt og hovedsakelig som enkeltfunn i
lag og strukturer.

Det kan tillegges at matskorper`organisk belegg på
seksskårbleanalysertforinnholdavfettsyrer,somkunne
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gi en pekepinn på karenes bruksfunksjon. Det ble påvist
lave verdier av lipider i tre prøver fra spredte funnkon-
tekster,ogresultatetindikererfettsyrerfraakvatiskearter
somomfatterfiskog`ellervannpattedyrog`ellervegetabi-
ler (Dimc 2oii). På de Øvrige tre skårene er det ikke påvist
lipidrester. Resultatene bør imidlertid tolkes med forsik-
tighet da moderne forurensning og bevaringsforhold
kan ha påvirket innholdet av lipider. Det antas videre at
belegg på enkelte av skårene kan stamme fra en bruk av
karene som ikke har etterlatt spor (Dimc 2oii). Det sam-
lede resultatet av analysen tyder på at karene er brukt til
oppbevaring,menutoverdetteerdetfåholdepunkterfor
en mer detaljert tolkning av innholdets funksjon.

Dekorert keramikk
Skår med tinje- og vir.keldekor

74  skår  med  godstykkelse  mellom  o,75  og  o,82  cm
var  dekorert   med   linjeornamentikk`vinkelborder

(C57472`i3). Vinkelborden er ca. 5 cm bred og avgrenses
med en horisontal linje over eller under borden. Vin-
klene i borden dannes av tre parallelle linjer. Vanligvis er
slik dekor plassert på karets buk eller skulder (Bøe ig3i,
fig. 54, ii3, ii5, i4i; Resi ig86, fig. 2 og fig. 3, plansje 37). Til

denne dekorkategorien regnes også ett skår med antyd-
ning til skråstilt skravering inntil en horisontal linje, lig-
nende en vase fra Hedrum (Bøe ig3i, fig. 46). Enkelte skår
med horisontal linjedekor kan tilhøre samme kar. Den
samlede vekten på skårene med linje-og vinkeldekor er
2o7,25 gram. Samtlige skår med denne dekortypen ble
funnet i den nordvestlige delen av myras randsone.

Skår mcd neg]- og pjrmcjmtrykk
1 et avgrenset område av myra fremkom fire skår fra ett
ellertokarmedlikeartetmagring,godsogentykkelsepå
ca. o,8 cm (C57472`i4). Fire av skårene var dekorert med
negl- eller pinneinntrykk. På ett av de dekorerte skårene
var rand, deler av halsen og overgangen til skulder eller
buken bevart. Neglmerkene dannet en smal, horisontal
bord ca. 5 cm nedenfor randen. Skåret viser at karet har
hatt en utsvingt munning med fortykket, avrundet rand,
og er av et avglattet, svartbrunt gods. Et randskår med
tilsvarende negl-;pinneinntrykk fremkom også på pro-
duksjonsplassen  (C57473`55). På dette skåret begynner
dekoren ca. i cm nedenfor randen. Samlet vekt på skår
med negl-og pinneinntrykk er 58,7 gram.

Udekorert keramikk
Forvurderingenavdeudekorerteskårene(C57472`i5-2o)
er det lagt vekt på godstykkelse og magring. Vurderin-

gen  av magringskorn  er basert på visuell vurdering,
men det er gjort en inndeling i fin magring (<  o,i cm
store magringskorn), mellomgrov magring (o,i-o,25 cm
store magringskorn) og grov magring (o,25-o,4 cm store
magringskorn).

286

VARIANT A

Varianten omfatter en type finmagret, godt brent og
mellomtykt brungrått til brunrødlig gods. Godstypen
er svært lik godset i skårene med linje-og vinkeldekor.
Tykkelsen  på godset ligger mellom  o,75  og  o,85  cm.
Ca. 389 gram er fremkommet, alle i den nordvestre delen
av myras randsone.

VARIANT  8

Varianten har et mørkt gods, virker godt brent, og over-
flaten er tydelig ruslemmet som hos Bøe (ig3i, fig.  22).
Godstykkelsen varierer mellom o,9 og i,o cm, og mag-
ringen i dette godset er fin til mellomgrov og består av
bergartskorn og glimmer. Innsiden av flere av skårene er
svartsotetogkanværeresteravmatskorpe.Ca.384gram
med ruslemmet gods er funnet i den nordvestre delen av
randsonen til myr, og de forholdsvis få skårene kan tyde

på at de er fra ett kar. Det har ikke blitt funnet ruslem-
mede randskår. Ser man imidlertid bort fra den ruslem-
mede overflaten, minner godset i variant 8 imidlertid
mye om variantene A og C. Det er derfor tenkelig at hals-

partiene til kar av type 8 har vært tilglattet, og at de har
blitt sortert inn under A-og`eller c-varianten.

VARIANT  C

Variantcerentypeforrådskar(Bøeig3i,fig.i).Detharnoe

gråereoggrovereoverflateennkategoriA,ognoemindre
grov overflate enn kategori 8, men har store likhetstrekk
i magring og godstykkelse. Godset er magret med fine til
mellomgrovebergartskornmedethøytinnholdavglim-
mer. Godsets tykkelse er o,8-o,9 cm. På enkelte skår er
utsiden ru og dårlig avglattet. Mange skår er tilsotet på
innsiden. Varianten omfatter skår med en samlet vekt på
i5o4,5 gram, og med enkelte fragmenterte randskår.

VARIANT  D

Varianten er fra forrådskar med noe grovere bergarts-
magring enn de til nå omtalte variantene. Skårene vari-
erer fra lys brun til toner av brungrå og brunrødlig, og er

jevnt over lysere i fargen enn skår i de andre kategoriene
både på inn-og utside. Stedvis er kjernegodset i skår av
variant D porøst, og brenningsgraden varierer. Godstyk-
kelsenvariererfrao,7tili,ocm.Småforskjellerimagring
tyder på at skårene stammer fra mange kar. Variant D
skår har en samlet vekt på ca. 2923 gram.

VARIANT  E

1 alt ii skår stammer trolig fra et kar med tynt, gråbrunt,
avpusset gods (S o,7 cm). Godset er mørkt og finmagret,
men med små lys røde ; rødbrune bergartskorn og glim-
mer. Kjernegodset i skårene er mørkt og virker godt
brent. Det ble også funnet et randskår der randen er rett
avskåret på toppen og noe avrundet på innsiden og har
en tykkelse på o,5-o,6 cm. Om lag 5 cm nedenfor randen
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Figur 187:
Keramikkvarianter på lokalitet 22. Øverst fra venstre keramikk med linje-og vinkelbånd, keramikk med neglavtrykk, forskjellige randskår
variant A, ruslemmet gods variant 8, variant C, variant D og E, samt et bunnskår av variant C.
Foto; Mårten Tcigeri.
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finnes det riller som trolig angir overgangen fra hals til
skulder på karet. Det er ikke antydning til dekor på skå-
rene, men det kan ikke utelukkes at skårene er fra et kar
med dekor av typen «finere bordkar» (Bøe ig3i). Skårene
erfunnetinordredelavmyrasrandsoneogisjakteneøst
for driftsveien. Samlet vekt på skårene er 47,5 gram.

VARIANT  F

Variantenomfatterettlite,klebermagretskårderkjerne-

godset nesten har et metallisk preg. Godset er finmagret
ogavflaketpåinnsiden,medutsidenharenlysbrunover-
flate. Skåret stammer trolig fra et spannformet kar, og er
fra randsonen Øst for driftsveien. Vekten på dette skåret
er 1,2 gram.

R4ndskår
Ved  undersøkelsen  fremkom  en  del  fragmenter  av
randskår, hvorav flere bare har små forskjeller i utfor-
ming. Nedenfor vises imidlertid utvalgte større skår der
variasjonene er tydelige. Det antas at skårene har tilhørt
forskjellige kar, og flere har forskjeller i godstype, jf inn-
delingen i varianter. Diameter på karene er beregnet på

grunnlag av skårenes krumning, jf. sirkeldiagram.

Typologjsk tidJestjftg 4v kemmjkkeft
Keramikkmaterialet er fragmentarisk, og det har ikke
værtmuligårekonstruerekarene.Deundersøkteskårene
tyder likevel på at det finnes en overvekt av større kar i
materialet. Storparten av leirkarskårene må i all hoved-
sak betegnes som «grov udekorert boplasskeramikk»,
med et vidt dateringsspenn innenfor tidsrommet bron-
sealder-yngre romertid. (Wången 2oog:75, 78). Linje-og
vinkelborder er i bruk fra førromersk jernalder til folke-
vandringstid (Bøe ig3i), men skårene fra Borge Østre har
et relativt tykt gods (o,7-o,8 cm). Så tykt gods forekom-
mer sjelden på de finere bordkarene fra yngre romertid
og folkevandringstid, hvilket tyder på at de linje-og vin-
keldekorerte skårene fra lokaliteten stammer fra eldre
romertid, og typen Bøe (ig3i) kaller for «fremmed deko-
rert vare». Karene med mulig negl-`pinneinntrykk kan
være fra samme tidsperiode, men dekortypen har vært
benyttet over et langt tidsrom. Ifølge Johs. Bøe (ig3i:i58)
opptrer negldekor hovedsakelig fra yngre romertid-fol-
kevandringstid (3oo-5oo e.Kr.), men dekortypen er også
kjent fra flere tidligere forhistoriske perioder. Det frem-
kom enkelte skår med mulig fasettert rand, men rand-

profileneerikkevelegnettildatering.Detklebermagrede
skåret skriver seg fra et spannformet leirkar. Spannfor-
met keramikk tas i bruk i yngre romertid og anvendes

gjennom  hele folkevandringstiden  (Engevik jr.  2oo8;
Kristoffersen og Magnus 2oio).

Fumspredning
De aller fleste keramikkfunnene er fra de Øverste io cm av
torvlaget i myras randsone. I nordøstre del av randsonen
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ogvestfordriftsveienfremkometmindreantallskårifor-
bindelsemedundersøkelsenavdetosjaktene,menshoved-
delen av skår ble funnet i nordvestre del av randsonen.

Den dekorerte keramikken og variantene A og 8 av
udekorerte skår var hovedsakelig konsentrert ved den
nordøstre kanten av undersøkelsesområdet, mens de
udekorerte variantene C og D fremkom noe mer spredt,
men også i større konsentrasjoner i den vestre delen av
randsonen. Det ble også funnet skår av disse variantene
i sjaktene øst for driftsveien. Udekorerte skår av vari-
ant E fremkom både vest og øst for driftsveien, mens
det spannformede skåret (variant F) ble funnet i en av
sjaktene nordøst i undersøkelsesområdet. I flere tilfeller
fremkom flere varianter om hverandre.

StmtigmJisk d4terjrig og tolkfiirig
Keramikkmaterialet som fremkom i randsonen, dateres

på typologisk grunnlag til eldre jernalder. Ni Ci4-date-
ringerfrasamtidige,eldreogyngrelagirandsonentilsier
atkeramikkmaterialetblenedlagtiløpetavdenneperio-
den.DettesammenfallerogsågrovtmedOSL-dateringer
av disse lagene. Flere av Ci4-dateringene er også fra de
mest funnrike delene av torvlagene, og har i hovedsak
blitt tidfestet til første halvdel av romertid. Dateringen
underbygges  også  av at  et  ildsted  (i22o597)  som  lå  i
toppen av de funnførende torvlagene, har blitt alders-
bestemt til midten av romertid (i37-253 AD (isoo±35,
TRa-2o8o)). Det kan også nevnes at det eneste kleber-
magrede skåret fremkom under et lag som trolig ble
avsatt i merovingertid.

Keramikkfunn i myrer tolkes ofte som intensjonelle
deponeringer i form av spor etter kult og ritualer, og i
Danmark og deler av Sverige har det vært en tradisjon
med å legge ned hele kar i myrene (Arbman ig45; Bec-
ker ig7i). Leirkarmaterialet i den undersøkte randsonen

på Borge Østre var imidlertid fragmentarisk og lå spredt
utover et større område. Tidvis ble skår av samme type
funnet i samlinger, mens skår som kan ha tilhørt samme
kar, i andre tilfeller fremkom i ulike deler av randso-
nen. Slitasje på mange av bruddflatene tyder også på at
karene har vært knust en stund før de havnet i randso-
nen.Samletsettgirdettegrunnlagforåtolkekeramikk-
materialet som boplassavfall, og ikke som et resultat av
rituelle nedleggelser.

Beliggenheten i randsonen awiker også fra det som
er vanlig for depotfunn. Skårene fremkom i toppen av
torva, og helt i ytterkant av våtmarken. I andre områder
har karene blitt lagt i groper i myrområdene eller depo-
nert med tre og annet organisk materiale (Arbman ig45;
Becker ig7i). Skårene på Borge østre fremkom i den delen
av myra som lå nærmest høydedraget med det antatte
forhistoriske tunområdet.  Funnene  kan  forstås  som
sporetteravfallsdeponering,derkeramikk,beinogandre

gjenstander kan ha blitt kastet utenfor boplassområdet.
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Figur 188:
Et utvalg av randskår fra randsonen på lokalitet 22.
Tegnifig: lngvj!d "g!um.
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Figur 189:
Spredningskart for samlet mengde keramikk i myras randsone på lokalitet 22.
l!lListr4sjon. Tone Wikstrøm.
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Figur 190:
Spredningskart over forskjellige keramikkvarianter i myras randsone, vestre del på lokalitet 22.
Jllusmsjon; Tone Wikstrøm.

291



[. 1 8 - p R o s ) r? K T 1~, T   G u [  1  1 - I . t \ N G ,,°\ K t-,= R ,   8 | N D   |

Lejrperler og breftt lcjre /m prodwks/.orLspl4sseri

På produksjonsplassen datert til førromersk jernalder ;
eldre jernalder ble det funnet si perler og perleemner av
rødbrentleire(C57473;i-i4).Perlenevarierteiutforming,
fra ulike grader av tønneformede og runde til koniske.
Leiren som har blitt benyttet til perleproduksjonen, var
av en fin type med lite innhold av silt (Brorsson 2oii).
Disse gjenstandene av leire ble hovedsakelig funnet i
avfallslaget i22o325 og i tilsvarende masser som lå i min-
dre flekker eller linser rundt i22o325. Det ble også funnet

perler i nedgravningene delvis under og inntil avfallsla-
gene, som er tolket som rester av ovnskonstruksjoner
(1220329,1220406 081220407 081220330).

Perlene fordelte seg  i to hovedgrupper ut fra stør-
relse. Den ene gruppen er på 49 stykker og hoveddelen
veier mellom o,2 og o,5 gram; maksimalvekt for de små

perlene er o,86 gram. Det fremkom også i2 perler som
veide i,3-i,6 gram, mens 2o perleemner var noe varier-
ende både i form og vekt. Perlene var i varierende grad

gjennomhullet. Manglende gjennomhulling har trolig
sammenheng med at enkelte av perleemnene har blitt
kassert i forbindelse med produksjonen. Perlenes gjen-
nomhullingharideflestetilfellerendiameterpåi-2mm,
men i enkelte tilfeller er hullet noe mindre. Det kan se ut
som om perlene har blitt dannet rundt en form for tein,
men det er usikkert om denne har vært av metall eller et
organiskmateriale.Endelavperleneerogsåfragmentert.
Deterusikkertomdetteharskjeddunderbrenning,eller
om det skyldes fjerningen av en eventuell metalltein. Et
fåtall av perlene er sintret, men det er uvisst om dette har
skjedd ved første brenning og dermed er årsaken til at de
er forkastet, eller om de har hatt en annen produksjons-
feil og derfor blitt kastet til side et sted der de har blitt
sekundært brent;sintret. Ut fra perlenes utforming og
konteksten antas det at perleproduksjonen har foregått

på stedet, og at feilproduserte stykker har blitt kastet til
side, men at enkelte hele perler kan være mistet.

Torbj6rn Brorsson (2oii) påpeker at oppvarming av
leiren til en temperatur som overstiger 95o °C, vil med-
føreatleirenmistersinform.Entemperaturanalyseaven

(fragmentert) 1eirperle viser at den har blitt varmet opp
til ca. iooo °C. Denne høye temperaturen har trolig med-
ført at perlen har gått i stykker under produksjonen, og
følgelig har blitt kassert. Det er også tilvirket tynnslip av
en perle uten fullstendig gjennomhulling, og en stor, helt

gjennomhulletperle(Macphail2oioa).Studietavtynnsli-
pene underbygger at perlene er tilformet og brent.

Detervanskeligåfinnegodeparallellertilperlene.Fra

yngre jernalder er det en rekke gravfunn med glassflus-
sperler som har mange utseendemessige likheter med
leirperlene fra Borge østre (f.eks. /ensen 2oo4:i88). Det
er i tillegg et fåtall perler som med sikkerhet er laget av
brent leire, så som C5745o`3 som fremkom under gra-
ving i en vegg-grøft i forbindelse med prosjektets under-
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søkelser på /arlsberg (1ok. 9, Grindkåsa i trykk b, dette
bind). Huskonteksten som perlen er funnet i, er datert
til folkevandringstid. På lokalitet 7 fremkom to til tre
mulige fragmenter av leirperler; dateringen herfra tilsier
at materialet er fra førromersk jernalder (Grindkåsa i
trykkd,dettebind).Frafolkevandringstiderenleirperle,
C5o224;s, gravd frem fra en grav på Garder i ullensaker

(Helliksen igg7:46). De nevnte perlene er samtidige eller
noe yngre enn leirperlene fra lokalitet 22. I Bohuslån
er det ved flere lokaliteter funnet samlinger av leirkuler
i omtrent tilsvarende størrelser som perlene fra lokali-
tet 22 (Persson 2oo5; Ling 2oo8:49-5i). Disse leirkulene

er imidlertid ikke gjennomhullet. Funnsammenhengen
erogsåforskjellig,dadesvenskefunneneihovedsakopp-
trer i rituelle kontekster, mens perlematerialet fra Borge
østreharfremkommetpåenproduksjonsplass.Perlefun-
net fra Borge Østre synes i så måte å være spesielt.

Hele 776o gram brent og sintret leire ble samlet inn
fraproduksjonsplassen,hvorav5363gramrød-,grå-eller

gulbrent leire og 2397 gram Sintret leire (C57473`17-52).
Mye leire var imidlertid så nedbrutt at den bare fremsto
som røde spetter i jorden, og ble ikke samlet inn. På de
innsamlede fragmentene er det avtrykk av kvister, rund-
virke eller planker Of. Ramqvist igg7). Noen fragmenter
synes dessuten å stamme fra et leirf6ret hjørne med
avtrykk av planker eller rundvirke eller muligens spor
etter en rund åpning som kan ha fungert som avtrekks-
kanal.Lignendestykkeravbrentleiremedplankeavtrykk
ble funnet ved undersøkelsene i forbindelse med ny E6

gjennom Østfold (Vikshåland 2oo7:i5o). Disse ble tol-
ket som leirf6ringen fra et ildsted med rammeverk i tre,
trolig av tilsvarende type som et ildsted fra Nørre Fjand

på Jylland (Hatt ig57, fig. io2). Den sintrete leiren viser at
temperaturene har vært høye, noe som også taler for at
leiren stammer fra ildsteder eller ovner`miler.

Det ble også funnet to fragmenter av runde og flate
leirstykker med hull (C57473`i5-i6), hvorav det ene styk-
ket har hatt et tverrmål på 3,9 cm, mens hullet har hatt
en diameter på i,3 cm. Det andre hadde et indre tverrmål

på ca. i cm, mens det ytre tverrmålet ikke har latt seg
avgjøre på grunn av stykkets fragmentariske tilstand.
Hullene kan forslagsvis ha blitt formet som avtrykk
etter utgang for blåsebelg. En alternativ tolkning er at

gjenstandene kan representere gjennomhullede ildbuk-
ker av leire, som er funnet flere steder i Danmark Uensen
2oo6:267). Ildbukker har hatt mange utforminger, og ble
for eksempel benyttet for å støtte opp kokekar ved mat-
lagning. Ved å benytte en pinne eller en krok gjennom
hullet var det mulig å flytte karene når de var varme. Det
kan ikke utelukkes at disse leirstykkene har hatt en lig-
nende funksjon.

Spredningskartene av leirperler, leirstykker og -frag-
menter nedenfor viser større konsentrasjoner nær ovns-
anleggene.
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Figur 191:
Over: deler av perlematerialet fra produksjonsplassen. Under: leirstykker og ovnsmateriale med avtrykk og hull.
Foto.. Mårtcn Teigcn.
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Artrien brefit og sjritret lejre / Ieirho[djg m4terj4]c

Det fremkom også hardt brent og sintret leire ` 1eirhol-
dig og nærmest slaggaktig materiale på andre deler av
lokaliteten. Funnene omfatter klumper og forskjellige
stykker av varierende størrelse. Det ble også funnet
enkelte stykker i myras randsone. Enkelte flekker med
rødbrent leire fremkom ellers spredt rundt om på lokali-
teten. Et lite, men representativt materiale av brent leire
ble  samlet inn  (C57472`2i,  C57474`fl.  undernr.)  totalt

ca. 467 gram. Analyser viser forskjellig brenningsgrad

(Macphail  2oioa;  Brorsson  2oii).  På noen få stykker
finnes det mulige merker etter kvist eller stein. Andre
stykker har antydning til å være konkave i formen, og
brenningsgraden tyder på at det finnes en utside og en
innsidepåstykkene.Hoveddelenavleirenerfunnetnær

grøften i22o623 på den sørvestre delen av lokaliteten,
og som er tolket som del av et anlegg i tilknytning til
håndverksaktivitet. En analyse av tynnslip av et sintret
stykke indikerer at leiren kan ha inngått i en esse eller
en annen form for ovnskonstruksjon (Macphail 2oioa).
Det er også utført analyser av leire som er mindre hardt
brent og sannsynligvis stammer fra en slags leirpakning
med ukjent funksjon (Brorsson 2oii).

Spade av tre
1 en grop som trolig har blitt gravd for uttak av leire

(i22o38o),bledetfunnetenspade(C57474|i)tilvirketiung
eik (QLiercus sp. Bartholin og Mikkelsen 2oiib). Gjenstan-
den har en største lengde på 98,5 cm og er gjennomgå-
ende nokså grovt tilformet. Bladet er bevart i full lengde,
mens en mindre del av grepet ser ut til å mangle. Skaftet
er bevart i en lengde på om lag 5o cm, det har en bredde

På 4,5-7,5 cm, og bredden tiltar mot overgangen til bla-
det. Bladet er 48 cm langt, har et markert skulderparti og
ennoetilspissetavslutning.Breddenerpåca.9cm,mens
fremsiden er tilnærmet plan og baksiden er hvelvet og
har 6n til to markerte rygger som går parallelt med bla-
dets lengderetning. Den plane fremsiden og ryggene gir
bladet et trekantet til trapesaktig tverrsnitt, med trinn til
foten bevart på den ene siden.

EikespadenfraBorgeøstreeraldersbestemttilcal4o2-
26i BC (2295±35 BP, TRa-2o88). Lignede spader av furu,

med enkle blad, er funnet i et kleberbrudd i Kvikne i Hed-
mark (Sjølsvold ig69). Herfra foreligger 6o hele og frag-
mentariske spader. De har hatt en lengde på 64-iog cm,
ogdeharhatt3o-4ocmlangeogopptilii,5cmbredeblad

(Sj ølsvold ig 69: 2o 6-2o7). Ci4-dateringer aldersbestem-
merKvikne-funnenetilførromerskjernalder.Detersom
nevnt også funnet et mulig spadefragment i Semsmyra i
Tønsberg, og et tilhugget trefragment tolket som en åre i
Båsmyrisandar(Skjelsvikig57-58).Trestykketharimid-
lertid likhetstrekk med spaden fra Borge, og også denne
harblittradiologiskdaterttiltidligførromerskjernalder.

Per[e i rødt opakt glass (g14ssflwssperle)
En enkel monokrom perle (C57475`i) i opakt, rødbrunt

glass  (glassfluss) ble funnet under rensing av under-
grunnen rundt den ringformede grøften i22oioi. Per-
lens form er sfærisk`kuleformet med litt avflatede poler

(tønneformet, jf. Høilund Nilsen ig86:79), og overflaten
er polert. Perlens tverrmål er o,7 cm, gjennomhullingen
har en diameter på o,2 cm, og hullet smalner litt av mot
den ene inngangen. Små avskalninger i kanten av hul-
let tyder på at perlen har vært brukt. Enkle, ensfargede

perler av ulike farger er produsert i hele jernalderen,
men enkelte farger eller kombinasjoner av perler kan
være mer typiske for enkeltperioder. Glassflussperler er
vanlige i perlefunn fra eldre merovingertid, og skriver
seg hovedsakelig fra gravfunn (Resi 2oo5:288). Det kan
imidlertid ikke utelukkes at perlen er fra en annen del
avjernalderen.

Flint
Flj"tdepot
Enkonsentrasjonmed222avslagogfragmenteravavslag

(C 57472`i) er funnet samlet i den sørvestre randsonen i
myrområdet. Konsentrasjonen fremkom i overgangen
mellom torvlaget i myrkanten og den underliggende

grunnen. Flintstykkene ble funnet samlet, innenfor et
område på ca. 2o x 2o cm, og stykkene lå innenfor et
sjikt på ca. io cm. Den Øverste delen av funnsjiktet var
torvblandet, mens den nederste delen av sjiktet delvis lå
nede i undergrunnsmasser. Dette tyder trolig på at flin-
tenalleredeharliggetpåstedetnårtorvlagetbledannet.
Konsentrasjonen ble videre funnet i overgangen mellom
myr og randsone, og det er usikkert om funnstedet har
værttørtpånedleggelsestidspunktetelleromflintenhar
vært lagt ned i fuktig mark eller grunt vann. Konsentra-
sjonen til flintstykkene kan tale for at flintstykkene har
vært plassert i en form for innpakning da de ble nedlagt
i myrkanten. Det er imidlertid ikke funnet spor etter en
slik emballering, men materiale fra en innpakning kan
likevel ha forsvunnet lenge før utgravningen. Hoved-
delen av flintstykkene bar preg av brenning, og svært
mange var av den grunn krakelerte og fragmenterte. I
tilknytning til flintkonsentrasjonen lå det også to knak-
kesteiner. En lå i utkanten av konsentrasjonen, mens den
andre ble funnet ca. i5 cm unna samlingen med flint.
Knakkesteinene har karakteristiske knuse- og bruks-
spor i den ene enden, er i bergart og har en lengde på
henholdsvis 4,8 og 7,8 cm.

Det er gjennomført en teknisk analyse av flintfunnet.
AnalysenerforetattavLotteEigeland(sevedlegg,seogså
Eigeland2oii).Hunkonkluderermedatflintavslageneog
flintfragmentene er produsert med tosidig (biJ4cjøl) tek-
nologi, og at det trolig er avfall etter tilvirkning av Øks(-
er) eller dolk(-er). Hun påpeker også at flinten er av god
kvalitet, og at flintsmeden har hatt en teknisk høy kom-
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Figur 194:
Til venstre utvalg av stykker av brent og sintret materiale fra produksjonsplassen (C57473`15-52) fra lokalitet 22. Til høyre tilsvarende materiale
fra den søndre delen av lokaliteten (C57474`34).
Foto.. Mårtcn Tcigcn.

C57473/1

fll
Figur 195:
Spade (C57474;1) av ungt eikevirke fra grop 1220380 på lokalitet 22.
Fo[o; Mårcen "gcn.

C57475/1

Figur 196:
Glassflussperle (C57475`1)  fra lokalitet 22.

Foto.. Mår!cn Tcjgcn.
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Figur 197:
Flintdepotet (C57472`1) in sjtu i myras randsone på
lokalitet 22.

Foto:El8-prosjcktet.
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petanse. Det ble i all hovedsak lagt ned stykker med et
største mål på 3-5 cm, mens mindre fragmenter og splin-
ter er fraværende i materialet. Mangelen på små stykker
underbygger at det ikke er snakk om en knakkeplass,
men at et utvalgt materiale har blitt deponert. Totalt 3/4
av avslagene har bruksspor langs kantene, og ett avslag
har tydelig retusj. Helena Knutsson (2oi2) har foretatt en
slitesporsanalyse av utvalgte avslag fra flintdepotet. Hun
konkluderer med at flere av avslagene er brukt som skra-

pere og kniver, og i ett tilfelle som redskap for rissing`
gravering,føravslagenebledeponert.Påettavslagfantes
skadersomtyderpåatdeterslåttavetflatehugget,større
redskap med bruksslitasje.

Mindresamlingermedflinterfunnetimyrerogandre
kontekster i Norge, eksempelvis i Rygge og Råde i Øst-
fold (Berg igg8). Funnet fra Rygge omfatter fem flintavs-
lag, hvorav noen med bruksspor. Rådefunnet besto av
ca.4oavslag,hvoravnoenharantydningertilbruksspor.
Avslagene fra Råde har noenlunde samme størrelse som
avslagene fra lokalitet 22. Tradisjonen med å legge ned
flintavslag har ellers en videre utbredelse, og slike depo-
ter har også fremkommet på Vestlandet, i Vest-Sverige
og Nord-/ylland (Ebbesen ig8i). Funnene føyer seg også
inn i en tradisjon med rituell nedlegging av gjenstander
i myrer, og ut fra funnkonteksten kan samlingen forstås
som en offernedleggelse Of. Reitan 2oog:35).

Det foreligger ingen Ci4-dateringer fra flintdepotet.
Tradisjonen med å nedlegge avslagsdepoter har imidler-
tid blitt tidfestet til senneolitikum og eldre bronsealder

(Ebbesen ig8i:i5i). En slik datering underbygges av at det
er påvist omfattende aktivitet i siste halvdel av senneo-
litikum og gjennom hele bronsealderen på Borge Østre.
Som nevnt kan også flintstykkene ha blitt dannet ved

produksjon av dolker, og i så fall kan funnene dateres til
senneolitikumellertilperiode1eller11ieldrebronsealder

(Lomborg i973).

Pjlspisser ¢vJ]iftt
Det ble funnet to flateretusjerte, bladformede pilspisser
avflintidennordvestredelenavrandsonenavmyra.Spis-
sene har overflateretusjert for-og bakside og konvekse
kantretusjerte sidekanter. Pilspissene har konkav basis.
Den ene, C57472`2, har en største lengde på 2,i cm, største
bredde på i,2 cm og en tykkelse o,2 cm. Spissen har til-
formede surringshakk ved basen. Surringshakkene gjør
at spissen har en atypisk form. Det foreligger imidlertid

paralleller, blant annet fra en lokalitet med dateringer til
senneolitikum | eldre bronsealder på Voll på Rennesøy i
Rogaland (Mydland igg5:i27).

Denandrespissen(C57472`3)erufullstendig,ogodden

og en av agnorene mangler. Gjenstanden har nå både
lengde og bredde på i,2 cm, og tykkelsen er o,2 cm. De
bevarte delene viser at spissen opprinnelig har hatt en
hjerteform. Det er usikkerhet knyttet til den typologiske

aldersbestemmelsen til slike hjerteformede spisser, men
de opptrer i mange tilfeller i kontekster med senneolit-
tiske dateringer (Prescott iggi:i45; Petersen i993:92).

Spissen ble funnet i et torvlag med funn fra flere ulike

perioder. Funnkontekstene på lokalitet 22 bidrar derfor i
litengradtilenaldersbestemmelseavspissene.Spissenemå
imidlertid ses i sammenheng med den Øvrige omfattende
aktivitetenisenneolitikum`bronsealderpålokaliteten.

Flintsigder
Ved undersøkelsen fremkom også to fragmenter av fla-
teretusjerte  flintsigder  (C  57473`59  og  C57474`32).  Det

ene stykket har en største lengde på 5,i cm og største
bredde på 2,2 cm, og utgjør trolig en knapp halvdel av
en smal sigd med konkav egg og konveks rygg. Stykket
tilsvarer R53 (Rygh iggg). Fragmentet er hvitbrent med
krakeleringer og enkelte avskallinger. Det andre stykket
utgjør et midtfragment av en sigd med et største mål på

3,8 cm. Sigden har hatt en konveks rygg; en avskalning
mot eggen vanskeliggjør bestemmelsen av denne delens
opprinnelige form. Trolig har imidlertid eggen vært til-
nærmet rett.

Flintsigder opptrer i senneolitikum og eldre bronse-
alder, og det har vært gjort forsøk på å dele materialet
inniuliketypermedsnevreredateringsrammer(Petersen
igg3:i38-i39). Det har imidlertid blitt påpekt at variasjo-
nene i sigdenes utforming kan ha sammenheng med at
sigdene har blitt omformet gjennom bruk og oppskjer-

ping (Prescott 2oo5). Det ene sigdfragmentet ble ellers
funnet i en omrotet og udatert nedgravning (i22o236),
mens det andre fragmentet fremkom på produksjons-

plassensomerdaterttileldrejernalder.Funnkontekstene
belyser derfor i liten grad sigdenes alder.

Begge flatehuggede fragmenter er undersøkt for slite-
spor, og de er også skannet for eventuelle rester av mate-
rialerdeharværtikontaktmed.Pådetbrentefragmentet
fremkom bruksspor og spor av vekstglans som tilsier at
redskapet trolig er benyttet for innhøsting eller skjæring
av plantemateriale. På det andre og ubrente fragmentet
ble det ikke påvist bruksspor på eggene, og fragmen-
tet stammer trolig fra et omretusjert redskap som har
havnet i jorden før det ble brukt. Det ble imidlertid fun-
net spor av at dette redskapet har vært i kontakt med et
mykt materiale som enten kan tolkes som et skaft eller et
omslag for oppbevaring (Knutsson 2oi2). På dette frag-
mentet ble det i tillegg påvist små rester av en annen type
kontaktmateriale som ikke er analysert.

Øvrigflint
Det ble i alt funnet 94 andre flintstykker på lokaliteten i
form av tre flekker;flekkefragmenter, avslag, fragmenter
ogsplinter.Materialeterfordeltoverheleundersøkelses-
området, men 59 av funnene i tillegg til det ovennevnte
depotet ble gjort i randsonen av myra. I tillegg forelig-
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Figur 198:
Flateretusjerte pilspisser i flint (C57472`2 og 3) fra lokalitet 22.
Teg"rig: Jngvild "nglum.

Figur 199:
Fragmenter av to flintsigder (C57473`59 og C57474`32) fra lokalitet 22.

Foio.. Mårfcn Tcigcn.

298

Fi8ur 200,
Gjenstander i bergart fra lokalitet 22.
Tegning: Ingvild Tinglum.
Foto.. Mårtcn Tejgeri.
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ger i3 flintfunn fra produksjonsplassen og 22 fra andre
kontekster. I materialet inngår en vannrullet ryggflekke

(C57474`igg) med en lengde på 3,3 cm og en bredde på
i,2 cm. Det er også funnet ett mellomstort sekundær-
bearbeidet avslag med retusj  (C57474`i86). Avslaget er
ca. 4,oo x 3,2 cm med retusj langs deler av kanten. Et
fåtall avslag og fragmenter har antydning til bruksretusj
eller plattformpreparering. Enkelte flintstykker er brent,
og det finnes stykker med bevart cortex. Flere av flint-
stykkeneerpatinertmedenmørkoransjebruntoneetter
opphold i torvlaget i våtmarka, og noen er vannrullet.

Bergart
Prjkkhwgget trjnnøks 4v berg¢rt
På den sørvestlige delen av lokaliteten ble det funnet en

prikkhugget, spissnakket trinnøks (C57474`ig 6) med slipt
egg. Eggen er noe avspaltet, og hele gjenstanden er noe
forvitret. Lengden på Øksen er 8,9 cm. Største bredde ved
eggener3,3cm.Størstetykkelseer2,3cm,ogerfunnetom
lag 5i,5 moh. i det sørvestlige området. Øksen kan beteg-
nes som et løsfunn. Den trinne formen tilsier at Øksen

grovt kan dateres til tørkop-eller nøstvetfasen (Glørstad
2oo4a:47-5i; Mansrud 2oo8:253, 257). Ut fra en oppdatert
landhevningskurve for deler av Vestfold lå funnstedet i
strandkanten om lag 6ioo f.Kr. (Persson 2oo8:i86), dvs.
i den innledende delen av nøstvetfasen. Det er i så måte
et godt sammenfall mellom den typologiske dateringen
og strandlinjedateringen, og trolig er Øksen spor etter
strandbundet aktivitet i nærheten av funnstedet.

Slipestejrter og bryner
På den sørvestre delen av lokaliteten ble det funnet en
slipestein i kvartsitt med to slipte fasetter (C57474`ig7).
Selve steinen måler i7,o x 9,o x 6,o cm og har ovalt til
kantet tverrsnitt med konkav`salformet slipeflate på den
ene smale langsiden. På den ene brede langsiden er det i
tilleggenklarslipeflatesomikkeerkonkavisammegrad,
mensomharensvakpolertfordypning.Funnetstammer
fra den sørvestre delen av lokaliteten øst for området med
svaberg,ogkankarakteriseressometløsfunn.Funnopp-
lysningene kan derfor ikke benyttes i en vurdering av

gjenstandens alder, og det er generelt vanskelig å datere
slike slipesteiner på typologisk grunnlag.

Det fremkom også to fragmenter av slipesteiner;bry-
ner i finkornet bergart (C57472;io). Begge fragmentene
stammer fra den nordvestre delen av myras randsone. På
beggefragmentenehar6navdeflatesideneantydningtil
konkavslipeflate.Størrelsenpåfragmenteneerca.iocmi
diametermedentykkelsepå2-3cm.Dissetoredskapene
er også vanskelige å datere på et typologisk grunnlag.

Sktftrspiss
ldennordvestredelenavrandsonenavmyrabledetgjort
et løsfunn av en slipt skiferspiss (C57472;9). Spissen er i

mørk grå skifer, slank, med konvergerende sider som
smalnerjevnt av mot odden. Små hakk inn mot fasetten

på begge sider tyder på at den har hatt agnorer`sidehakk
og opprinnelig har hatt en tange. Denne er imidlertid
brukket av. Gjenstanden måler ca. 3 cm, har en største
bredde på i cm og har slipte fasetter. Tverrsnittet er rom-
bisk ` spiss ovalt. Skiferspissmaterialet er en gjenstands-

gruppesomseruttilåværepregetavstorlokalvariasjon
(Østmo 2oo8:89). Vårt eksemplar mangler tangen, som
vanskeliggj ør en nærmere typologisk datering. Generelt
finnes imidlertid gjenstandsgruppen både i tidlig- og
mellomneolittiske kontekster (Østmo 2oo8:88-9o).

Kft4kkestejncr
Detbleinnsamlettreeggformede`avrundedeknakkestei-
ner i bergart, samt en knakke-`malestein (C57472`ii og
C57474;io).Steineneharkarakteristiskeknuse-ogbruks-
spor, er 4,8-io,8 cm lange og veier fra 55 til 685 gram. To
avknakkesteinenefremkomitilknytningtilflintdepotet,
ogdeeromtaltiavsnittetomflintdepotetovenfor.Videre
ble det funnet en knakkestein i fyllmassen til den ene
av brønnene sentralt nordvest på lokaliteten. Den siste
steinen ble funnet i en sjakt som ble gravd for å avgrense
lokaliteten mot nordøst. De to knakkesteinene som lå i
tilknytning til depotet, kan på bakgrunn av funnkontek-
sten dateres til senneolitikum-bronsealder. De Øvrige
steinene kan ikke tidfestes, men de har trolig sammen-
hengmedaktiviteteninøstvetfasenellerisenneolitikum;
bronsealder.

Bergartsavstag
Fratorvlagetimyrasrandsonehardetogsåfremkommet
ig avslag i bergart (C57472`ig). Det har også blitt funnet
en liten bit ubearbeidet rav (C57473`78) på produksjons-

plassen.

Ube4rbejdet kwrts/kwrtsjtt
lmyrasrandsoneerdetgjortfunnavendelkvarts`kvart-
sitt. Tre prøver (C57472`22) av dette materialet har blitt
samlet inn og er katalogisert. I mange tilfeller kan denne
kvartsen defineres som en melkehvit type, mens enkelte
stykker er mer gråhvite. Materialet består av fragmen-
ter og steiner opp til en størrelse på ca. io cm. De fleste
steinene er påvist i torvlaget (i22ooig) i nordvestre del av
randsonen,oghovedsakeligmottoppenavlaget,ogopp-
trer dermed i samme avgrensede lag som det aller meste
av keramikkfunnene herfra. Også på produksjonsplas-
sen er det påvist kvartsfragmenter. Det er i tillegg gjort
funnavlignendesteineriprøvesjakteneidypereområder
av myra. Det antas at kvartsen er ubearbeidet da det ikke
er funnet tydelige bearbeidingsspor på noen av styk-
kene, men noen av steinene kan være knust med hensikt
til magring av leire for keramikkproduksjon, eller til
flussmiddel for bruk i metallurgiske prosesser Of. Rønne

299



[    [  LS ~ +,  R o  ``  j  }    3k   T   [`.  T    { ,.  U   [   L. ± ~  Lt  `,\  :ft`T t,; .r\ Tt  [_.  R  .    8  ]  N  D    L

Tabel] 34: C 14-dateringer og OSL-dateringer fra lokalitet 22.

PtL"e                StruhtuT
I.4b. id.        rL«mmer           fiwrrLmer           Koritekst

UBA-            22 20902           1220641           Grop `nedgravning
18179

UBA-             2220881             1220650            Stolpehull

1 8 1 80

TRa-             2220663           122015 3           Grop;nedgravning
2078

UBA-            2220915            1220662            Grøft

18613

UBA-            2220817            1220629            Lag 3 profil 4221040

18184

UBA-            2220869            18                        Gammel overflate profil

18162                                                                          4221023`4221006

UBA-            2221040            1220341            Lag profil 7

18175

UBA-             2220710            1220594            Lag profil 4221025

18171

UBA-            2220889           1220662           Grøft

18528

UBA-            2220719            1220688            Lag profil 4221026

18574

UBA-            2221009            1220114           Grop;nedgravning
18522

TRa-              2220776            1220441            Kokegrop

2081

UBA-            2220905           1220671           Grop|nedgravning
18177

UBA-             2220910            1220598            Lag profil 4220052

18173

UBA-            2220886            1220642            Avfallslag

18526

D4tert m4teri4Z€

Lind qj!jø sp.)

Or (Alnus sp.)

Hassel (CoDJ!ws ave!!Ø")

Brent hasselnøtt skall

(Corylus avellana)

Ask (Fmxi"s cxce]sior)

Or (Ahus sp.)

Hassel (Corylus øve![øn4)

Hassel (Coylus øve!!ønci)

Korn (Ccrea!ja)

Or (A!mts sp.)

Brent bein, stor gres-
seter

Ask (Frøxi"s cxce!sjor)

Eik (Qucrcws sp.)

Hassel (CoJylus øi;c!Iø")

Hassel (Co7Iws øvel!ønø)

UBA-            2220843            1220019           Torvlag i profil 4221052     Hvete ("tjcum sp.)

18527

UBA-            2220708            1220592           Lag profil 4221025

18163

UBA-            2220862            1220483            Torvlag profil

18181                                                                            4221006`4221023

UBA-            2 220900           12 20641           G rop `nedgravning
18178

UBA-            222047 3            1220327           Grop|nedgravning
181 70

UBA-            2220871            1220681            Lag 6 profil 4221042

18164

UBA-             2220426            +                             Lag 5 profil 9

18160

UBA-            2220904           1220670           Grop
18176

UBA-             2220818            1220628            Lag 2 profil 4221040

19185

Or (A!nus sp.)

Or (AlriLts sp.)

Bjørk (Bcttila sp.)

Mulig or (A!"s sp.)

Ask (Frrinus)

Hassel (Coylus øvcl!fln4)

Hassel (Covlus øvellønfl)

Selje`vier (S4!ix sp.)

TRa-             2220466           1220327           Fyllmasse i grop profil 5     Hvete qtjtjcum)

1369

UBA-            2220259            12203 3 3            Avfallsgrop

18158
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Bygg (Hordeum sp.)

D¢feri"8
BP/k4

4987±25

3709±25

3705±45

3693±43

3556±24

3388±25

3386±29

3368±27

3356±30

3252±27

3232±29

3105±40

3064±59

3030±29

3042±27

2875±34

3026±37

2964±23

2959±24

2940±45

2939±38

2:%J6+_IJ

2826±28

2647±39

2805±30

2609±34

ALlder

1 sigma

BC 3786-3713

BC 2141-2039

BC 2193-2031

BC 2188-2025

BC 1943-1882

BC 1737-1639

BC 1737-1636

BC 1691-1622

BC 1689-1613

BC 1604-1461

BC 1523-1454

BC 1430-1316

BC 1409-1266

BC 1376-1261

BC 1376-1238

BC 1376-1268

BC 1378-1216

BC1258-1130

BC 1253-1129

BC 1256-1056

BC 1255-1056

BC 1113-1009

BC 1011-930

BC 1006-920

BC 997-921

BC 811-779

Alder
2 sjgm4

BC 3910-3700

BC 2197-2029

BC 2272-1957

BC 2200-1957

BC 2009-1777

BC 1750-1613

BC 1750-1613

BC 1743-1541

BC 1738-1533

BC 1608-1454

BC 1606-1432

BC 1453-1267

BC 1448-1130

BC 1396-1135

BC 1399-1257

BC  1399-1257

BC 1401-1132

BC 1268-1056

BC 1294-1115

BC 1296-1011

BC 1267-1016

BC 1188-933

BC 1068-902

BC 1056-845

BC 1046-855

BC 837-669



DEI'OT,   BOSETnrlNGSSJ'OR   OCT   DYRKNINGSLqpoR   P*:i   B0RG±1   øSTl`+Fj   \LOK.   =2)

Tabell 34 forts:

P+øve              Smhmr
Lab. id.       nummer          mummer          Kontekst

TRa-

TRa-

2 2 208 8 5            12 20642           Aktivitetslag

2220338            1220247            Brønn

2220458           1220019           Torvlag randsone myr

2220857            1220593            Lag profil 421025

2220785            1220605            Ildsted

2220778            1220440           Stolpehull

2220468            1220366            Leire`siltlag profil 5

2220784           1220601            Kokegrop

TRa-              2220416            7                           Lag 7 profil 3

1366

TRa-              F1090521          1220380            Spade

2088

UBA-            2220784           1220601            Kokegrop
18576

TRa-              2220896            1220623            Grøft

2086

UBA-            2220 320
18168

TRa -             22 20894
2085

UBA-            2220838

18183

UBA-            2220392

18157

UBA-            2220380
18167

UBA-            2220189

18521

TRa-             2 220 308

1220380           Grop for leireuttak

12206 54           Konsentrasjon trekull

og brent leire

1220104           Nedgravning

1220302            Lag profil 7

1220341            Lag l profil 7

1220101           Ringformet grøft

1220368           Produksjonsplass

Profil  3 lag 1220119

Lag profil 4221025

4           Lag profil 3

Lag 6 profil 4221042

7            Ildst€d

D4tering       Alder                      AMer
D4teTt m4teri4h;                 BP/ka            l sjgrm                  2 sig7m

Or(Al"ssp.)                            2567±27         BC798-675             BC806-567

Hasselnøtt skall                       2540±35         BC 790-545-           BC 801-541

Sediment`OSL

Sediment`OSL

Hassel (Cov!tts Øve!lønø)

Furu (Pjnws sp.)

Hassel (Co7]us Øve!14n4)

Hassel  (Cov!us øi;ei!fln4)

Bygg (Hondeum sp.)

Eik (Quercus sp.)

Hassel (Coylus øvel]4ri4)

Selje`vier (Sflijx sp.)

Or (A!"s sp.)

Ask (Fr4xi"s)

Einer Ouftjpc"s com-

mwnjs)

Bjørk (Bctu!ø sp.)

Bjørk (Betu!ø sp.)

Brent bein fra pattedyr

Korn (Ccre4li4)

Sediment|OSL

Hassel (Cov!us øvcjlflriø)

Bygg (Horc!eLtm "lgør€)

Eik (QLiercus sp.)

Bjørk (Bctttl4 sp.)

2510±250

2510±250

2480±65

2428±23

2413±33

2300±45

2305±30

2295±35

2281±27

2260±35

2239±29

2125±35

2064±23

2062±33

2054±28

2230±33

2020±35

1980±190

1908±21

1870±30

1800±35

1800±35

BC 750-250

BC 750-250

BC 762-519

BC 536-413

BC 522-406

BC405-235

BC 403-370

BC 402-261

BC 396-261

BC 390-234

BC 380-231

BC 201-95

BC 146-43

BC 156-43

BC 111-2

BC 374-210

BC 53-47 AD

BC 777-412

BC 738-406

BC 408-233

BC 503-204

BC 408-233

BC 407-210

BC400-214

BC 397-207

BC 390-206

BC 351-47

BC 146-2

BC 175-7 AD

BC 167-5 AD

BC 387-203

BC 15 5-64 AD

BC 161-219

AD

73-125 AD               32-133 AD

82-210 AD              73-277 AD

137-253 AD            127-334 AD

137-253 AD             127-334AD

Leirspettetlagproduk-        Hassel(Cov[LLs4vellona)         1798±32         139-241 AD             130-326AD

sjonsplass

Ildsted Eik (QLtcrcLissp.)                          1750±35          241-395 AD              144-395 AD
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Tabell 34 forts:

Prøve               Smtkt«r
Lab. id.        ri«mrr.er           »wftimer           Kofttekst

UBA-            2220180           1220022           Kokegrop
18159

BT-945          2220410             1220119             Lagprofil 5

BT-947         2220878            1220682           Lag 7profil4221042

UBA-             2220206            1220177            Ildsted

18166

UBA-            2220274            1220356            Kullflekk

18165                                                                     produksjonsplass

TRa-              2220528            1220556            Lag profil

2077                                                                           4221006`4221023

UBA-            2220860            1220591            Lag profil

18182                                                                        4221006`4221023

TRa-              2220706            1220582            Lag profil 4221025

2079

UBA-            2220648           12205 76           Lag med bryggestein
18238

UBA-            2221008            1220171            Grop|nedgravning

18520

UBA-            2220772            1220100           Grøft
18234

D4teri»g       Alder                       Alde7.
Datert rm;teriale                BP|ha            l sigma                  2 sigina

Or (Alnussp.)                            1730±23         255-344AD            246-384AD

Sediment`OSL

Sediment`OSL

Or (Ahus sp.)

Or (Alr,"s p.)

Hassel (Cov!us øve!!4n4)

Or (Alrms sp.)

Or (A!"s sp.)

Hassel (Co7lus øve!løriø)

Brent bein, gris`tamsvin

(Sus scrofia domesticus)

Bjørk(Bctztløsp.)

1720±180

1620±160

1418±34

1363±31

1360±30

1337±25

1320± 3 5

1205±18

1039±27

784±18

110-70 AD

230-550 AD

610-653 AD

645-675 AD

646-676 AD

655-684AD

657-766 AD

799-866 AD

898-997 AD

1225-1265 AD

574-664 AD

610-764 AD

612-765 AD

647-766 AD

651-773 AD

773-886 AD

892-997 AD

1220-1272 AD

2oo8:io4, io7). Da det synes å være påtagelige mengder
kvartsfunn fra våtmarksområdet sammenlignet med
resten av lokaliteten, er det rimelig å betrakte kvartsen
som deponert her, snarere enn at steinene har blitt avsatt
naturlig. Deponeringene dateres innenfor rammen sen-
neolitikumtilromertidpåbakgrunnavdedatertelagene
fra funnområdene.

Ved flere myr-og våtmarksundersøkelser i Skandina-
via er det funnet hvite steiner av samme størrelse som
noen av kvartssteinene fra lokalitet 22 (f.eks. Arbman
ig45). Steinene tolkes i disse kontekstene ofte som offer-
kast (Arbman ig45:io4; Monikander 2oio). I Kåringsj6n
fantes steiner sammen med leirkarskår fra mange kar,
som på Borge. På lokalitet 22 tolkes imidlertid keramik-
ken hovedsakelig som avfall fra en nærliggende boplass
snarere enn at den skal ha hatt en utstrakt rituell funk-
sjon. Det ble også påvist varmepåvirket stein og ryd-
ningsstein i randsonen til myra som trolig representerer
utkastet materiale fra omliggende aktivitetsområder, og
som dermed underbygger dumping av avfall i våtmarka
og at dermed også kvarts og kvartsitt kan ha blitt kas-
tet her. Det kan imidlertid ikke helt utelukkes at enkelte
kvarts-;kvartsittfunn representerer spor etter rituelle
handlinger som kan ha foregått i og ved våtmarka.

Andre funn
Det har i tillegg blitt tatt vare på enkelte brente hassel-

nøttskall,fragmenteravnever,itilleggtilmindreklumper

_3 fj 2

med uidentifisert materiale, samt en metallsylinder med
ukjentfunksjon.Itilleggfremkomomlagi3ogrambrente
og ubrente bein og tannfragmenter fra myrområdet og
fra lag og strukturer i andre deler av utgravnifigsområ-
det. ioi,6 gram av dette materialet har blitt gjennomgått
avsofiaprata(2oii)vedsocietasArchaeologicaupsalien-
sis (SAU) i Uppsala. Fra myra foreligger ubrente tenner av
både storfe, svin og hest. I et titalls lag og strukturer spredt
over det øvrige av lokaliteten er det foruten storfetenner
identifisert enkelte brente bein fra får`geit og svin.

Nøturvjterisk¢peljge 4ri4lyser
Uttakoganalyseravnaturvitenskapeligeprøverharvært
enviktigdelavundersøkelsen,ogprøvematerialetbletatt
ut i tett dialog med de naturvitenskapelige samarbeids-

partnerne. Pollenprøver fra utgravningsområdet og fra
myra er analysert av)oachim Regn61l og Nils-01of svens-
son (Svensson 2oi2) ved H6gskolan i Kristianstad. Makro-
fossil-  og  insektsanalyser er utført av Karin Viklund

Viklund 2oiia; Viklund et al. i trykk), Milj6arkeologiska
laboratoriet ved Umeå universitet. Mikromorfologi er
analysert av Richard Macphail (Macphail 2oioa; Viklund
et al. i trykk), University college London, og jordkjemi`-
fysiologi av/ohan Linderholm viklund 2oiia; Viklund et
al.itrykk),Milj6arkeologiskalaboratorietvedumeåuni-
versitet.VedartsbestemmelseneergjortavpeterHambro
Mikkelsen og Thomas Bartholin ved Moesgård Museum

(Mikkelsen og Bartholin i trykk).
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Tabell 3 5: Oversikt over C14-dateringer fra registreringen. Kilde: Iversen et al. 2007.

Prøvenummer              Str\.ktur           StrukturDipe                       Ma¢eriale                            Daterimg BP                        Damtng

T-18088                            Bk                          Kulturlag

T-18084-18086             By

T-18114

T- 1 8 1 1 5

T-18087

T- 1 8 1 1 2

T-18116

T- 1 8 1 1 3

T- 1 8 1 1 8

T- 1 8 1 1 9

T- 1 8 1 1 7

Dyrkningsprofil:

(lag 4, 5, 6)

Ildsted

Udefinert struktur

Kulturlag

Mulig stolpe

Mulig ildsted

lldsted

lldsted

lldsted

Kokegrop

Bjørk (BetLi!ø);                            3270±85                                       BC 1760-1380

hassel (Co?lLL§)

Bjørk (BetLila)|                             3165±110,                                    BC  1750-800

hassel (Cov!L.s)                           2945 ± 100

2920±110

Trekull

Trekull

Bjørk (Betu!a);

hassel (Cov!ws)

Trekull

Trekull

Trekull

Trekull

Trekull

Trekull

2940±85

2890±95

2795±110

2560±110

2385±60

2190±50

1990±80

1960±85

1570±65

BC 1390-920

8 C 1400-800

BC 1300-750

BC 910-400.

BC 760-370

BC 390-110

220-220 AD

BC 180-240 AD

BC 340-630

Materialanalyser
AnalyseavfettsyrerpåkeramikkskårerutførtavNathalie
Dimc (2oii), Stockholms universitet. Termisk analyse av
brentleireerutførtavTorbj6rnBrorsson(2oii),Kontoret
f6r Keramiska Studier, Landskrona. Videre er det foretatt
analyser av materialet fra flintdepotet. En attributtana-
lyse av avslagene er utført av Lotte Eigeland (2oii), Kul-
turhistorisk museum, Oslo, mens slitesporanalyser fra
en del av avslagene er gjort av Helena Knutsson (2oi2),
Stoneslab,Uppsala.Resultateneavdisseanalyseneerpre-
sentert i forbindelse med gjennomgangen av lokaliteten
ogfunnmaterialetovenfor.Fornærmereinformasjonom
artsbestemmelseavbein-ogtannmaterialethenvisesdet
til Pratas rapport (2oii), SAU, Uppsala.

Datertng
Femprøverfralokalitet22erOSL-datertavMarkusFuchs

(2oii) ved Universitåt Bayreuth. Tre av prøvene er fra lag
i myras randsone, og to er fra kolluvier mer sentralt på
lokaliteten. Videre er 58 prøver Ci4-datert av Nasjonal-
laboratoriet for C-i4-datering ved NTNU i Trondheim og
ved The chrono center for climate, The Environment and
Cronology,Queen'suniversityiBelfast.46avdateringene
er utført på trekull, 7 på korn, 2 på hasselnøttskall og 3 på
brentebein.Detkanogsåtilleggesatdetforeliggertretten
Ci4-dateringer fra registreringene av lokaliteten (Iversen
et al. 2oo7), og at disse aldersbestemmelsene i stor grad
sammenfaller med dateringene fra utgravningen.

OPPSUMMERING OG DISKUS)ON
Ved  den  arkeologiske  undersøkelsen  på  Borge  Østre
fremkom mange spor etter variert bosetningsaktivitet
og detaljer om det forhistoriske landbruket. Det ble også

funnetetvariertgjenstandsmaterialefraulikekontekster,
og et flintofferfunn samt andre gjenstander i randsonen
til en myr. Stedet ble for første gang besøkt om lag 6ioo f.
Kr., mens en mer omfattende aktivitet først ble etablert
omlag2ioof.Kr.Frasenneolitikumtilyngreromertidble
stedet intensivt brukt til beite, delvis som åkermark, og
til ulike bosetningsrelaterte virksomheter. Den intensive
bruken av området opphørte om lag 4oo e.Kr., men tro-
ligbledetetablertnyaktivitetpå6oo-tallete.Kr.Sporene
etter aktivitet i yngre jernalder og middelalder er imid-
lertid mindre tydelige enn fra de foregående periodene.

Se7tmcsoljtjkwm

Detblefunnetenprikkhugget,trinnbergartsøkspåloka-
liteten. Funnet kan på typologisk grunnlag dateres til
tørkop-ellernøstvetfasen.Dettesamsvarermedenstrand-
linjedatering som tilsier at øksen ble henlagt i strandso-
nen tidlig i nøstvettid, ca. 6ioo f.Kr. (Persson 2oo8:i86).
På dette tidspunktet var det et smalt sund eller et eid på
stedet. Øksen fremkom på den sørvestre siden av denne
landskapsformasjonen,ogbeliggenheteniforholdtildati-
dens strandlinje underbygger at Øksen har blitt henlagt i
forbindelse med aktivitet i strandsonen nær funnstedet.
Det ble også funnet et begrenset flint-og bergartsmateri-
ale, slipesteiner og knakkesteiner. En del av disse funnene
kanhasammenhengmeddenstrandbundnemesolittiske
aktiviteten, men funnomstendighetene i lag med yngre
dateringer tilsier at materialet kan være forflyttet. Fra de

påfølgende 2ooo årene finnes få spor etter aktivitet.

Tjdljgrieoljtjkwm

in skiferspiss som ble funnet i myras randsone, kan
indikere at randsonen ble besøkt i tidlig- eller mellom-
neolitikum (38oo-235o f.Kr.), kanskje i forbindelse med
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1220662 grøfl (3356. ---
1220688  lag profil 4 1026 (3252.27) -
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-----
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1220671  nedgravnin (3064,59)
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------

1220022  kokegrop (11220682lagprofil41220177ildsied(141 730,23)1042(390,160),34) -iE
=----
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1220356 nedgravnin produksjonsplass (13 ±=
1220556 lag profil 42 1023/06 (1360,30) ±=
1220591  lag profil 4 1023/06 (1337,25) ---L=---

1220582  lag  profil 421220576lagmedko2221008dyrebeina1220100qrøfl(784,1 1025 (1320,35)stein(1205,18)grisfragrop(1093,27)) --
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Calibrated date (calBC/calAD)

Fi8ur201:
Kalibrerte C14-dateringer og OSL-dateringer fra lokalitet 22.
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Lokalitet 22

Flateretusjert
pilspiss

Skiferspiss

r)                  -c`,    ,

4

-/
\  `,                 ._`\
/_--,/,          \    G

Trespade

Spannformet
leirkar

Flateretusjert
pilspiss

Randsone til myr med keramikk fra eldre

jernalder og andre gjenstandsfunn

•    Senneolitikum (2350-1700 f.Kr.)

0    Eldre bronsealder (1700-1100 f.Kr.)

•    Yngre bronsealder (100-500f.Kr.)

0    Førromerskjernalder (500 f.l(r.-Kristi fødsel)

0    Romertid (Kristi fødsel400 e.Kr.)

•    Merovingertid (570-793 e.Kr.)

•    Vikingtid (793-1030 e.Kr.)

•    Middelalder (1030-1536 e.Kr.)

Figur 202:
Romlig fordeling av dateringer og daterbare funn fra lokalitet 22.
Illustrasjon: Axel M]æ"m.
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jakt.Itilleggkanenci4-dateringmuligensindikeremen-
neskelig aktivitet i tidligneolitikum. I pollenanalysene
fremkommer spor etter en fase med avsviing og rydding
i tidligneolitikum, men det foreligger ikke entydige spor
etter jordbruk.  Pollenanalysene tilsier også at det var
svært begrenset aktivitet i området i mellomneolitikum.

SermcoJjtjkwm-eldrc bronscfl]der

Bruken av området ble intensivert i siste halvdel av sen-
neolittisk tid. Dette underbygges blant annet av at fire
Ci4-dateringer på trekull og hasselnøttskall som alle fal-
ler innenfor senneolitikum (ca. 235o-i7oo f.Kr.), og av to
kullprøversomertidsbestemttilovergangenneolitikum`
bronsealder. Det daterte materialet skriver seg delvis fra
fyllmasserigroper,grøfteroglagmedspredtbeliggenhet
innenfor undersøkelsesområdet. Trekullet kan ha blitt
redeponert, og det sier derfor ikke nødvendigvis noe om
bosetningsaktivitetenogjordbruketidennetidligefasen.
Det foreligger imidlertid mer informasjon om bruken av
området fra eldre bronsealder.

BOsetnj"g
Deneldstekokegropsdateringenfallerinnenforrammene
aveldrebronsealder(i43o-i3i6f.Kr.),ogdetharogsåblitt
datert groper`nedgravninger og grøfter til eldre bronse-
alder. Det kan imidlertid ikke dokumenteres omfattende
bosetning i  dette tidsrommet.  Bosetningssporene  og

gjenstandsfunnene har derfor etter alt å dømme sam-
menheng med ett eller flere bosetningsområder som har
ligget utenfor utgravningsområdet.

Jordhuk
Fra  overgangen  senneolitikum`bronsealder blir jord-
bruksaktiviteten tydelig i det arkeologiske materialet.
Det foreligger blant annet en aldersbestemmelse av et
ubestemtkorntili689-i6i3f.Kr.,ogendateringavethve-
tekorn til i376-i268 f.Kr., samt to dateringer av antatte
avsviingsfaser som knyttes til jordbruk. I tillegg har det
fremkommet to fragmenter av flintsigder. Dette er en

gjenstandstype som dateres  til senneolitikum  ` eldre
bronsealder, og som kan knyttes til innhøstningsarbeid.
Det har også blitt påvist spor etter tråkking av husdyr
i myras randsone, og kolluvier som taler for at det har
foregått j ordbruksskapt erosjon. Både tråkkaktiviteten
og de eldste kolluviene er på noe usikkert grunnlag tid-
festet til eldre bronsealder. Landbruksaktiviteter er også
dokumentert i pollenanalyser fra det nærliggende myr-
området (Svensson 2oi2). Disse prøvene viser at det har
foregåttomfattendeskogrydding,beitebrukogkorndyr-
king på Borge østre i senneolitikum ` eldre bronsealder.

OJ:ftrr.edteggelse
Ved utgravingene i myras randsone fremkom det et flint-
depot med 222 brente avslag. Stykkene har vært lagt ned
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samlet,mesttroligisenneolitikum,elleridenførstedelen
aveldrebronsealder.Funneneføyerseginnientradisjon
med rituell nedlegging av gjenstander i myrer, og ut fra
funnkonteksten kan samlingen forstås som en offerned-
1eggelseof.Reitan2oog:35).Imyrområdetfremkomogså
andregjenstanderiflintogbergart.Deterimidlertidikke
sikreholdepunkterforatdissefunneneersporetteroffer-
handlinger.Toflateretusjertespisserindikererimidlertid
at det kan ha blitt drevet fangst i området i dette første
tidsrommet med intensiv aktivitet.

YnLgrc brorLseølder-yrigre romertjd
Den mest omfattende og varierte bruken av området
har foregått fra yngre bronsealder til yngre romertid

(ca. iioo f.Kr.-4oo e.Kr.), og ulike kilder belyser boset-
ningsaktiviteten og jordbruket i denne tidsperioden.

Bosetning
Sentralt i utgravningsfeltet lå en produksjonsplass som
trolig har hatt en allsidig bruk. Det har blitt tilvirket leir-

perler på stedet, men det foreligger også indikasjoner på
at ovner har blitt benyttet til andre formål, som å tørke
korn eller metallbearbeiding. Produksjonsplassen er tid-
festet til århundrene rundt Kristi fødsel. Lenger nordvest

pålokalitetenfremkomogsåetområdepåi2,5x7,5meter
med konsentrerte bosetningsspor i form av kokegroper ;
enkleovner,avfallslagogstolpehullogfleregroperdatert
til midtre del av bronsealder. I tillegg fremkom spredte
kokegroper,ildsteder,stolpehulloggroperiulikedelerav
undersøkelsesområdet. En rekke radiologiske dateringer

på korn og trekull viser at strukturene har blitt anlagt i
ulike deler av det i5oo år lange tidsspennet som dekkes
avperiodenefrayngrebronsealdertilromertid,ogvitner
hovedsakelig om en kontinuerlig bruk av området.

Det fremkom et omfattende keramikkmateriale fra
eldre jernalder, spesielt i den nordvestlige randsonen av
myra. Funnene forstås som spor etter husholdningsrela-
terteaktiviteter,ogdetkaneventuelthablittkastetboset-
ningsavfall i randsonen. Det kan heller ikke utelukkes at
deler av materialet har blitt nedsatt i rituelle sammenhen-

ger. Det er også fremkommet en del ubearbeidet kvarts
i våtmarka som kan omfatte produksjonsavfall eller ha
hatt andre funksjoner. På lokaliteten for øvrig foreligger
det blant annet spredte keramikkskår, en trespade i eik
som er Ci4-datert til førromersk jernalder (4o2-262 f.
Kr.), og en rekke funn av flint og bergart med vide date-
ringsrammer.Imyrområdetogpåandredeleravlokalite-
tenfremkomogsåbein`tenneravblantannetstorfe,svin
og hest, sau og geit.

Det ble ikke funnet sikre spor etter langhus eller lig-
nende utvetydige bygningsspor i utgravningsområdet,
men det fremkom kokegroper, ildsteder og to brønner.
Området med produksjon og området med groper og
avfallslag vitner imidlertid om at det også har foregått
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spesialiserte bosetnings- og produksjonsaktiviteter, og
et lite antall stolpehull i tilknytning til de konsentrerte
bosetningssporenenordpåfeltetkantroligtolkessomen
stolpebåret konstruksjon med tilknytning til den øvrige
aktiviteten her.

I materialet er det et avvik mellom det omfattende
innslaget av boplassavfall som har blitt tilført området
ved gjødsling of. Macphail 2oiob; Viklund 2oiia), og den
begrensedemengdenbosetningsspor,ildstederogkoke-

groper som fremkom. Forskjellen indikerer at det må ha
ligget mer omfattende bebyggelse i nærheten, men uten-
for undersøkelsesområdet. Topografiske forhold kan
kanskje tilsi at en gårdsbebyggelse kan ha ligget på høy-
dedragene nordvest, nord eller sørøst for utgravnings-
området, og også kolluviene viser at erosjonslag med
antropogent innhold har erodert fra høydene nord og
Øst for lokaliteten. En eksakt stedfesting av boplassom-
rådene er imidlertid vanskelig, og husene har trolig blitt
flyttetfleregangerinnenfordeti5ooårlangetidsspennet
frayngrebronsealdertilyngreromertid.

/ordbrtJk
Sentralt på lokaliteten fremkom ardspor, som ut fra stra-
tigrafien kan aldersbestemmes til før Kristi fødsel, og
det foreligger byggkorn fra randsonen til myra, fra fyll-
massen i groper og fra produksjonsplassen som er Ci4-
datert både til yngre bronsealder, førromersk jernalder
og romertid. I tillegg har det blitt analysert en makrofos-
silprøve fra perleproduksj onsplassen med ii5 forkullede
korn bestemt til nakent bygg, agnekledd bygg, ubestemt
bygg, kolbehirse og ubestemt korn. Funnet kan trolig
dateres til omkring Kristi fødsel, og det viser at korndyr-
kingen har vært variert, og kornene indikerer at produk-
sjonsplassen også kan ha blitt benyttet til korntørking.

Det er gode holdepunkter for å knytte hoveddelen av
den daterte erosjonen til jordbruk i området, og analyser
og gjenstandsfunn viser også at lagene i omfattende grad
har vært tilført gjødsel i form av boplassavfall og husdyr-
møkk.DefemosL-dateringeneavkolluvierfallerinnenfor

75of.Kr.til55oe.Kr.oggirendirektedateringavenkelteav
de jordbruksinitierte erosjonsprosessene. Aldersbestem-
melsene underbygges av Ci4-dateringer og gjenstands-
funn,selvomdetosistnevntekildenetalerforkolluviering
alleredeieldrebronsealderogliteaktivitetetterår4oo.

Gjødselen som er påvist i ulike lag, viser et omfattende
dyrehold. Dyreholdet er også synliggjort ved at det ble
undersøkt to brønner rett ved siden av hverandre. En av
dem er datert til yngre bronsealder, 794-592 e.Kr. Brøn-
nene har vært sterkt forurenset av gjødsel, og de tolkes
som en drikkevannskilde for husdyr. I et dyrkningslag`
kolluvium med dateringer til eldre jernalder har det i til-
legg blitt funnet bein av sau;geit og storfe og svin. Det har
også fremkommet tenner av blant annet ku, svin og hest i
myras randsone. Selv om de sistnevnte beinene ikke har

lattsegCi4-datere,såerdetrimeligåantaatendelavdem
harsammenhengmeddenmestintensivejordbruks-og
bosetningsaktiviteteniyngrebronsealder-yngreromertid.
Detkanogsåtilleggesatdetogsåidenneperiodenerpåvist
indikasjonerpåbeiteogkorndyrkingipollenanalyserfra
detnærliggendemyrområdet,somviseratdetharværten
intensivaktivitetimiljøetrundtmyra(Svensson2oi2).

Fo!ke"fidrjrigstjd
Det foreligger 58  Ci4-dateringer fra lokaliteten,  og i
tillegg i3 fra registreringen, men ingen faller innenfor
rammene til folkevandringstid, 4oo-57o e.Kr. Det er
også en påfallende mangel på funn som kan dateres til

perioden. Dette fraværet av funn fra perioden er blant
annet tydelig i det forholdsvis omfattende keramikk-
materialet. Det foreligger kun ett skår av spannformet
keramikk, en funngruppe som ofte er tallrik i folke-
vandringstidskontekster i regionen Of. f.eks. Grindkåsa
itrykkb).Fraværetavaktivitetunderbyggesogsåvedat
det ikke foreligger kokegroper fra denne tidsperioden.
Dette er en funnkategori som ellers er svært vanlig på
lokaliteter datert til folkevandringstid (Gjerpe 2oosd).
På tross av at to OSL-dateringer strekker seg inn i peri-
oden, er det derfor tydelig at det skjer et brudd i bru-
ken av området i yngre romertid, og at både jordbruk,
bosetning og avsetninger i myrområdet nærmest ser ut
til å opphøre. Analyser av pollensøyler i myra belegger
også stor nedgang i pollen fra kulturplanter i det samme
tidsrommet.

Yrigrc/.em4lder-mjddel¢lder
På 6oo-tallet e.Kr. ble det etablert en ny aktivitet, og fem
dateringer faller i sin helhet innenfor 6oo-og 7oo-tal-
let. Tidsbestemmelsene er utført på trekull fra et ild-
sted, en kullflekk og ulike kolluvier. Lagdateringene
taler for at det igjen har blitt drevet erosjonsskapende

jordbruk, mens ildstedet taler for bosetningsaktivitet. I
tillegg ble glassflussperlen funnet i forbindelse med en
ringformet grøft som kan være fotgrøften til en grav-
haug fra perioden.

I jordprofilene ned mot myra Øst for driftsveien er det
fremkommet tre dateringer til merovingertid og perio-
den 646-766 e.Kr. Det foreligger også to Ci4-dateringer
fra vikingtid (8oo-og goo-tallet). Den ene er gjort på
brent bein av tamsvin. Den andre er utført på trekull fra
et lag som blant annet inneholdt bryggestein og forkul-
lede korn av bygg og havre. Dette bryggesteinlaget lå i et
område med datert merovingertidsaktivitet, i norddelen
avfeltet.Bryggesteinenekantroligrelaterestilstedetmed
nåværende gårdsbebyggelse, og det kan tale for at deler
av den historisk kjente gårdsstrukturen var etablert alt i

yngre jernalder ¢f. Pilø 2oo5).
Borgegårdene er omtalt i middelalderkilder, og pol-

1enanalysene viser aktivitet i området i perioden (Svens-
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son2oi2).Deterimidlertidikkegjortgjenstandsfunnfra
denne perioden ved utgravningen, og det foreligger kun
6n Ci4-datering. Fraværet av dyrkningsspor er imidler-
tid like påfallende. Denne situasjonen er ikke spesiell for
Borge Østre, men heller et gjennomgående trekk ved de
arkeologiskeundersøkelseneiforbindelsemedetablering

avnyEi8(Gjerpe2oose).Mangelenpåbosetningssporfra
middelalder kan ha sin bakgrunn i at gårdene ligger på
steder som er bebygd i dag (Gjerpe 2oose:93-94). Det er
også mulig at sporene fra middelalderen har blitt fjernet
som en følge av det modere landbruket.

KATALOG

KøtølogøvE]!cnMørgretheStorrusten,MørtØstmoogChrjstiønLØchsenRøc!s"d

C57472;1-120

Funn fra randsone til myr.
Gjenstanderavflint

1 ) 222 øvs!4g av flint ble funnet samlet innenfor et
område på ca. 20 x 20 cm i den sørvestre delen av
myras randsone. Samlingen fremkom i overgangen
mellom torvlag og undergrunn, og er tolket som et
offerdepot. Avslagene er jevnt store, og tykkelsen
er forholdsvis den samme. Samtlige avslag er brente

(krakelerte og oppsprukne). Avslagene er produsert
med tosidig @ifacial) teknologi og er trolig avfall
fra Økse-eller dolkeproduksjon, jf. teknisk analyse

(Eigeland 2011). Totalt 34 av avslagene har bruksspor
langs kantene, og en analyse av bruksspor på et
utvalg av avslag tyder på at de har vært benyttet som
kniver`skrapere eller til ristning før de ble deponert

Of. Knutsson 2012). Minst ett avslag er sannsynligvis
fra et flatehugget redskap med bruksslitasje. I relasjon
til flintavslagene fremkom to knakkesteiner i bergart

(unr.11). Stt: 0,9 cm. Stl: 4-6 cm. Stb: 4-6 cm.
2) Bladformet pi!spjss av flint med overflateretusj ert

for-og bakside, kantretusjerte sidekanter og konkav
basis. Gjenstanden har tilformede surringshakk ved
basen, som gjør at den har en atypisk form. Nærmeste

parallell er en spiss fra Voll på Rennesøy i Rogaland
(Mydland l 995: 127). Fremkom i vestre del av myras
randsone. Stm: 2,3cm. Stt: 0,2 cm.

3) Bladformet pjlspjss av flint med overflateretusjert
for-og bakside, kantretusjerte sidekanter og konkav
basis. Gjenstanden mangler odden og en agnor. De
bevarte delene av spissen tyder på en opprinnelig
hjerteform. Fremkom i vestre del av myras randsone.
L: 1,7-1,2 cm. Stb: 1,2 cm. Stt: 0,2 cm.

4) Avs!4g av flint med bruksretusj, eller fin retusj langs
deler av kanten. Stm: 1,6 cm.

5) 16 øvs]øg av flint. 2 avslag er brent, 4 har bevart cortex.
Stm: 1,1-3,1 cm.

6) FmgTt'terit av flint, med spor av bruksretusj langs deler
av kanten. Stm: 1,3cm.

7) 25/r4gi')'ieriter av flint.10 fragmenter er brent, og 3 har
cortex. Stm: 1-3 cm
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8)16sp!interavflint,utenretusj.4stykkererbrent,4har
bevart cortex. Stm: 0,6U,8 cm.

Gjenstanderavbergart

9) Pjlspiss i mørk grå skifer. Spissen er slipt og slank,
med konvergerende sider som smalner jevnt av
mot odden og har slipte fasetter. Små hakk inn mot
fasetten på begge sider tyder på at den opprinnelig har
hatt agnorer og tange. Tverrsnittet er rombisk ; spiss
ovalt. Fremkom i den vestre delen av myras randsone.
Stl: 3,0 cm. Stb: 1,0 cm.

10) To fragmenter av slipcstcincr av mørk finkornet
bergart. På begge fragmenter har 6n av de flate sidene
antydning til konkav slipeflate. Diøm.: ca.10 cm. Stt:
2-3 cm.

11) Tre eggformede knøkkestejner av bergart funnet i
myras randsone. To fremkom i relasjon til flintdepo-
tet, mens den tredje fremkom i torvlaget i en sjakt NØ
for driftsveien. Stm: 4,8-10,8 cm. Vekt: 5 5-685 g.

12) 25 4vs!4g av bergart, trolig augittporfyr. Ett av
avslagene er brent. St!: 3,8 cm. Samlet vekt: 27,0 g.

Keramikk og brent leire

13) 74 skår buk eller hals fra minst 2 !cirk¢r. Ornert med
vinkel-oglinjebåndsdekormedtreparallellelinjersom
danner en V ut fra 6n eller to horisontale linjer. Borden
er ca. 5 cm bred, mest lik Bøe 1931, fig. 54. Ett skår
har fiskebeinsskravering, og på ett skår synes enkle
kryssende linjer. De aller fleste skårene ble funnet i
myras randsone i den nordvestlige delen av under-
søkelsesområdet ved profil 4221042, og flest i rutene
147 x l 25y,148 x l 25y og l48 x l 26y, i øvre sjikt av
torvlaget. Skårene har middels tykt, gråbrunt gods
med en gjennomsnittlig tykkelse på 0,8 cm, virker godt
brent og er magret med fine bergartskorn og glimmer,
med godt avpusset overflate. En del avskallinger på
skårene. Stm: 4,2 cm. Samlet i;ckt: 207,25 g.

14) Seks buk-og randskår fra minst to !cjrkar dekorert
med neglinntrykk i smale, horisontale rekker. Ett
skår har neglinntrykk ca. 5 cm nedenfor randen,
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mens et annet har tilsvarende bord 1 cm nedenfor
kanten.Skåreneharsvartbruntoggråbrunt,avglattet

godsmedmiddelsgrovmagringavbergartskornog
glimmer med en tykkelse på ca. 0,9 cm. Funnet i den
nordvestre delen av myras randsone. Det ble påvist
matskorpe på to av skårene. Stf: 0,7 cm. Sfm: 4,4 cm.
Samlet vekt: 58,7 g.

15) 264 udekorerte buk-og randskår av minst ett !ejrk¢r
av egendefinert variant A. Godset har fin magring med
bergartskorn og glimmer, brungrått til grålig, avglat-
tet,godtbrentgods.Avflaketpåbådeyttersideog
innside. Kan minne om unr. 13 i godssammensetning.
To randskår viser at karet har hatt en rett avskåret
munningsrand og kort hals. Funnet innenfor et
mindre område i nordvestre del av myras randsone.
Godstykkc]sc: O,75U,85 cm. Stm: 3,6. Samlet vckf: 389 g.

16) 40 udekorerte bukskår av et jcjrkør av egendefinert
variant 8, med ruslemmet overflate som hos Bøe
1931, fig. 22. Magringen i godset er fin til mellomgrov
og består av glimmer og bergartskorn. Godset er
mørkt brungrått med lysere overflate. Innsiden på
flere skår er svartsotet og har rester av matskorpe.
Godset minner om unr. 13 og 15. Skårene er funnet
i den nordvestre delen av myras randsone. Stt: 1 cm.
Stm: 6,1 cm. Samlet vckt: 384 g.

17) 5 39 udekorerte buk-og randskår fra flere lejri¢r av
egendefinert variant C. Godset er mørkt gråbrunt til

gråttogmagretmedfinetilmellomgrovebergartskorn
og glimmer, men med større variasjoner enn i de andre
kategoriene. Overflaten på enkelte skår er ru og dårlig
avglattet. Mange skår er svartsotet på innsiden. Enkelte
fragmenterte randskår. Fremkom spredt i den vestlige
delen av myras randsone, men også i konsentrasjoner.
Stt: 0,9 cm. Stm: 4,8 cm. Samlet vckt: 1504,5 g.

18) 1642 udekorerte buk-og randskår fra flere lejrk4r
av egendefinert variant D. Godset er gråbrunt til lys
brunt ; brunrødlig og magret med middels grove til

grove bergartskorn og noe glimmer. Kj ernegodset er
porøst, og det er avskallinger på inn-og yttersiden av
mange skår. Skårene fremkom i den vestlige delen av
myras randsone og i sjakter i nordre del av randsonen.
Stt: 0,7-1,0 cm. Stm: 5,0 cm. Samlet vekt: 2923 g.

19) 11 udekorerte buk-og randskår av et !cirkør av
egendefinert variant E. Godset er gråbrunt, avglattet,
forholdsvis tynt og finmagret med rødbrune berg-
artskorn og glimmer. Kjernegodset virker godt brent.
Randen er rett avskåret. Ca. 5 cm nedenfor randen
fremkom riller i overgangen mot buken. Skårene
fremkom spredt i randsonens vestre del og i sjaktene
1 og 2. De skiller seg fra det andre leirkarmaterialet.
Stt: 0,5U,6 cm. Stm: 4,2 cm. Samlet vekt: 47, 5 g.

20) Ett bukskår av et spannformet kør. Godset er fint,
klebermagret, nesten metallisk og avflaket på innsi-
den. Yttersiden er lys brun og udekorert. Fremkom

i sjakt 2 Øst for driftsveien i myras randsone. Stm:
1,8 cm. Vekt: 1,2 g.

21-22) 20 stykker av brent jcjre med varierende bren-
ningsgrad. Samlet vekt: 240 g.

Brente og ubrente dyrebein og -tenner

23_1) 55 fragmenter av br€ftte bcjn. Bestemt som ribbein
og lange rørknokler fra mellomstore pattedyr,

pattedyr og uidentifiserte arter. Samlet vekt: 11,45 g.
23_2) 160 fragmenter av wbrcnte bejn og tenner av storfe,

tamsvin, hest, stor planteeter og pattedyr. Beintypen
er bestemt til tann og lange rørknokler. Samlet vekt:
60, 62 8.

24) En klump med svart, forvitret spongiøst brcrit bein.
Kan være en pimpstein. Vekt: 7,14 g.

Prøver

2 5-39) Kullprøver.
40-85 ) Makrofossilprøver.
86-9 3) Pollenprøver.
94-9 7) Utgår.
98) Prøve, annet. Insekt.
99-100) Prøve, annet. /ord til jordkjemiske prøver.
101-113) Mikromorfologiske prøver.
114-116) Prøve, annet. 7ord til osL-datering.
117) Prøve, annet. To stykker ubearbeidet kvarts`

kvartsitt. Vekt: 452,8 g.

118) Utgår.
119) Prøve, 4rmet. Hasselnøttskall brente: Vekt: 0,7 g.

Forbrukt ved analyser.
120) Prøve, 4rmet. Ukjent materiale. Samlet vekt: 7 g.

C57473|1-121

Funn og prøver fra området med ovner og leirperlepro-
duksjon.
Perjcr av brent leire

1-6) 52 små per]er av brent leire med hel eller delvis

gj ennomhulling. Perlene er sylindriske, koniske,
dobbelkoniske, skiveformede og ujevne i formen. St!:
1,2 cm. St. diøm.: 1,3cm. Funnet i avfallslag 1220325,

avfallslag 1220342, på arbeidsflate 1220341 og i
nedgravningene 1220330 og 1220406.

7-9) 12 små perlcr/per]ecmer av brent leire uten spor av

gjennomhulling. in perle er konisk, 6n er tilnærmet
skiveformet, mens de resterende er sylindriske.
St!: 1,9 cm. St. djøm.: 0,9 cm. Funnet i avfallslagene

1220325,1220342 og på arbeidsflate 1220341.

10-12)13størrepcrleravbrentleiremedfullellerdelvis

gjennomhulling.Perleneerkoniske,tønneformete
ogukjente`fragmenterteavform.Enavperleneer
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forbruktvedtynnslipformikromorfologiskundersø-
kelse. Stl: 2,8 cm. St. djøm.: 1,5 cm. Funnet i lag 1220325.

13-14) Tre større perlcr av brent leire uten spor av

gjennomhulling. Perlene er tilnærmet sylindriske,
men den ene er skadet`skråskåret i en ende og er for
Øvrig noe ujevn. To av perlene er sintret. St!: 1,8 cm.
St. djøm.: 1,2 cm. Perlene ble funnet på arbeidsflate
1220341 og i avfallslag 1220342.

Ovnsmateriale

15) Fragment av gråbrent ` svakt oransje brent }cjre med

gjennomhulling`avtrykk fra rund gjenstand. Over-
flaten er noe glattet til med enkelte forsenkninger`
ujevnheter. Den ytre kanten er brutt av, og opprinne-
lig størrelse er ukjent. Undersiden er tilnærmet flat, og
oversiden noe mer hvelvet. Gjennomhullingen er noe
smalere mot undersiden enn mot oversiden. Diøm.:
3,9 cm. T: 1,1 cm. Fragmentet ble funnet i avfallslag
1220325.

16) Fragment av lys grå`oransje brent !cire med gjennom-
hulling`avtrykk fra rund gjenstand. Fragmentet er for
ufullstendig til å vise opprinnelig form og størrelse.
Overflaten er hvelvet, undersiden er skallet av. Tvm:
2,5 cm. T: 1,2 cm. Funnet i avfallslag 1220342.

17-37) Mer enn 1850 fragmenter av bnerit jeire, trolig
fra en leirekonstruksjon. Stykkene varierer i farge fra
lys grå til tydelig rødbrent og finnes i flere former og
størrelser. Hovedandelen av stykkene er små og ujevne
og måler ca. 1 cm. Enkelte større biter har definerte
flaterellerformersomtroligeravtrykkavelementeri
konstruksjonen. Enkelte av avtrykkene viser at leiren
harliggetinnmottrestykker.Noensidererogsåglattet
til på en side. Stl: 6,8 cm. Samlet vekt: 5 329,4 g. Funnet i

avfallslag og nedgravninger, samt på arbeidsflaten.
38-5 2) Mer enn 1000 fragmenter av brent leire med

sintret og glasert overflate. Fragmentene har varier-
ende størrelse og størrelse på porene;boblene. Det
er også enkelte mindre glaserte felt eller områder
der leiren nærmest har smeltet. De fleste stykkene
er grå, men enkelte har rødbrente felt som kan være
fra utsiden av leireoppbygningen. Enkelte stykker
har avtrykk med trestruktur eller avtrykk med en
avrundet form. Det er sannsynlig at leiren stammer
fra en overbygning til en ovn eller lignende. Samlet
vekt: 2783,5 g. Funnene stammer fra avfallslag,
arbeidsflate og nedgravninger.

Keramikk

5 3) To lcjrk¢rskår fra minst ett kar. Ett randskår fra en
svakt utsvunget, svakt avrundet rand med fint glim-
mermagret gods med noen større sandkorn. Utsiden
er noe glattet, og innsiden mer ujevn. Godset har en
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gråtilgrågulfarge.Detandreskåreterharmiddels
tyktgodsogermagretmedfintknustkvarts,med
stm.1,6 mm. Overflaten er rødoransje. Stl: 3,2 cm. T:
0,8 cm. Samlet vekt: 9,19 g. Funnet i lag 1220325.

54) Lcjrkorskår av mørkt grått gods, magret med grov
kvartsholdig sand med stm. 0,2 mm. Magringskor-
neneertilnærmetjevnstore.Kuninnsidenavkaret
er bevart. Utsiden er skallet av. Skåret har markant
krumming og stammer trolig fra karets hals. Stl:
2,9 cm. Stt: 0,4 cm. Vekt: 3,83 g. Funnet i nedgravning
1220330.

5 5) 21 buk-og randskår fra minst ett !ejrkør. Et randskår
har antydning til fasett, men er ikke utsvinget. Karet er
dekorert med avtrykk fra negler eller en pinne, trolig
fra en bord som har gått rundt karet. Borden begyn-
ner ca. 0,5 cm nedenfor randen. Det er ikke mulig å
vurdere om det kun har vært en linje med dekor, eller
om hele karet har vært ornert. Spor av matskorpe

på randskårets innside. Randskårets gods er middels
tykt med middels grov magring. Innsiden og det indre

godset er mørkt grått, mens utsiden har en lys gulbrun
overflate. De Øvrige skårene har grått gods med
middels grov magring av sandkorn med stm. opp til
2,4 mm. Yttersiden er dels gulbrun, dels svakt oransje.
Ett skår er gråere og med noe finere magring enn de
øvrige. Samlet vekt: 18,16 g. St!: 2,7 cm. Stb: 2,4 cm. Stt:

0,7 cm. Funnet i lag 1220325.

56) 10 bukskår fra minst to ]ejrk¢r med gulgrå overflate
og med oransje felter. Skårcne har mørkt grått gods
magret med grus ` grov sand og glimmer. Kun
innsiden av karet er bevart. Utsiden er skallet av.
Noen felt av den avskallete overflaten er rustrøde.
Stm: 3,2 cm. Samlet vckt: 42,8 g. Skårene er funnet i
nedgravning 1220330.

5 7) Seks }ejri4rskår fra minst ett kar. Godset er gråsort
og middels grovt magret med knust bergart`sand. Yt-
tersiden er ikke bevart. Største synlige magringskorn
2 mm. St!: 2,0 cm. Stb: 1,9 cm. Stt: 0,5 cm. Samlet vckt:

9,0 g. Funnet i lag 1220341.

58) Lcjrkørskår fra ett kar. Godset er grått og middels

grovt magret med knust sand. Utsiden er lys gulbrun
og litt grå. Karets innside har skallet av. Største synlige
magringskorn 2 mm. St]: 1,6 cm. Stb: 1,2 cm. Stt:
0,5 cm. Vekt: 0,74 g. Funnet i lag 1220365.

Flint og bergart

59) Midtpartiet av en flateretusjert sigd av flint med
rett egg. Fragmentet utgjør mindre enn halve sigden,
og ingen ender er bevart. Eggen er trolig tilnærmet
rett, men en større avskalning vanskeliggjør bestem-
melsen. Ryggens bue synes å flate ut i bruddkanten
nærmest som på fig. 245 hos Petersen 1999, med en
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datering til senneolitikum ` eldre bronsealder. Sfm:
3,8 cm. Funnet i 1220325.

60) Fragment avj!ekkc av flint. En ende er brukket av. L:
2, cm. 8: 1,1 cm. Funnet i lag 1220346.

61-65) Syv/røgrncritcr av flint. Stl: 3,9 cm. Stb: 2,5 cm.

Funnet i lag 1220365,1220325,1220340 og 1220341.

Unr. 63-65 er tapt.
66-67) Tre sp!jnter av flint. L: 0,9 cm. B: 0,7 cm. Funnet i

lag 1220325 og 1220341.

68) Fmgt'}ierit øv berg¢rt, trolig porfyr. L: 1, 3 cm. 8: 1,3 cm.

Funnet i fyllmassen i 1220406.
69) FmgT'nent øv rød skiJer. Stm: 1,4 cm. Funnet i lag

1220341, 4224027.
70) Utgår.
71-75)23/mgr'iicritcravkvarts.Fragmentenevariererfra

hvite til 1ysegrå i fargen. Stm: 4 cm. Funnet i 1220325,

1220329,1220341,1220342 og 1220360.

76-77) 11 sp]iriter av hvit kvarts`kvartsitt. St!: 1 cm.
Funnet i lag 1220340 og 1220341.

Annet

78) Fmgmertt av ubearbeidet rav med ujevn form. Stm..
0,9 cm. Funnet i 4224038.

79) 12 fragmenter av brent bejn. Samlet vekt: 2,88 g.

Prøver

80-93)Kullprøver.
94-111)Makrofossilprøver.
112-114)Pollenprøver.
115-117) Prøve, annet.
118-120)Treprøver,jordmikromorfologi.
121) Prøve, ønrtet. )ord til osL-datering.

C57474`1-283
Materialet omfatter funn og prøver fra brønner, groper`
nedgravninger, kokegroper, stolpehull og fossile og
kulturpåvirkede lag på lokalitet 22. I tillegg er det
samlet inn løsfunn og funn fra trommelsålding og
åkervandring. Materialet er sortert etter kontekster, og
videre etter materialkategorier.

1220380gropforleireuttak

1 ) Spøde av eik. Største lengde er ca. 98,5 cm. Omtrent
midt på stykket er det en form for skulder, hvorfra
de nederste 48 cm blir bredere og synes å danne et
blad. Den smaleste delen er ca. 4,5 cm bred, mens
den bredeste delen har en bredde på ca. 7,5 cm. I
lengderetningenpådenbrededelenløperentydelig
rygg på 6n side, mens den andre siden er avflatet. Mål:
8: 4,5 cm. Stl: 98,5 cm. Stb: 7,5 cm.

2) Makrofossilprøve.

3) Prøve, jordmikromorfologi.
4) Prøve, annet. )ord til jordkjemiske prøver.
5-6) Prøve, annet. Trefragmenter.
7-8) Prøve, annet. Insektsprøver.

1220247 Brønner

9)Toskåravleirkør.Godsetergråtttilmørkgråttogma-

gret med inntil 2,5 mm store bergartskorn. Innsiden er
gråsort, utsiden lys gråbeige. Funnet i fyllmassen. Stm:
3,7 cm. Stt: 0,9 cm. Samlet vekt: 20,05 g.

10) S!jpcstcjn/mølcstcjn av bergart. Steinen er en knudrete

rullestein med et flatt, glattet felt ca. 3,5 x 4,2 cm stort.
Tvm: 8,6 cm.

11-12)Makrofossilprøver.
13-14) Pollenprøver.
15-18)Prøver,jordmikromorfologi.
19-20)Prøve,annet.Tordtiljordkjemiskeprøver.
21-2 3) Prøve, annet. Trefragmenter.
24-28) Prøve, annet. Insektsprøver.

1220333Avfallsgrop

29-30) Makrofossilprøver.

Øvrige groper og nedgravninger

31) Sylinder av jern, med Ltk/.cnt funksjon. Sylinderen er
sterkt korrodert og har en bruddflate i den ene enden.
Djøm.: 1,7 cm. Vekt: 4 g.

32) Fragment av flateretusjert sjgd i flint. På bak-

grunn av krumning over rygg og konkav egg synes
fragmentet å utgjøre ca. halvparten av sigden. Ryg-

gen synes å være jevnt avrundet, nærmest lik R5 3.
Sigdfragmentet er hvitbrent med krakeleringer og
enkelte avskalninger. Stl: 5,1 cm. Sth: 2,2 cm.

3 3) Skår og fragmenter av flere !eirkør. Godset er grått
og magret med knuste bergartskorn med stm. ca. 2,7
mm, samt glimmer. Innsiden er fint avglattet, mens
utsiden er avskallet. Vekt: 2,77 g. Stt7i: 5,0 cm. Stt:

0,7 cm. Samlet vekt: 48,7 g.

34) Fragmenter av breftt lejre. Noen fragmenter er
trolig fra leirklining. Ett av fragmentene har et mulig
avtrykk fra kvist el.1ignende. Samlet vekt: 48,88 g.

35)Fragmenteravbreritebejn.Samletvekt:13,72g.

3642) Kullprøver.
43-99) Makrofossilprøver.
100-101)Prøver,jordmikromorfologi.
102) Prøve, ømet. /ord til jordkjemiske prøver.

Kokegroper og ildsteder

103) Flekkefragment av flint. Distalenden mangler.
Mulig bruksretusj langs kant. Må!.. Sfj: 3,5 cm. Tapt.

311



[~  | `s -P f2+ 0 `` j  T~. K T TU 'T   £i LT 1,1. i -1` .\  N (`, .,'\ K r= R  ,    8 I  N  D   1

104) Patinert/mgt'ncnt av flint. StrLtktL.mr: 1220601

Kokegrop. Funnet er gjort i toppen av strukturen i
fyllmassen.

105) Skår av lejrkør med brungrått gods og fin til
middels grov magring med bergartskorn og glimmer.
Må!: Stt: 9,5 cm. Stm: 3,6 cm. Samlet vekt: 18,1 g.

106) Fragmenter av brent lejre. Samlet vekt: 6,1 g.

107) Fragmenter av br€ftte bejri. Samlet vckt: 0,54 g.

108-123) Kullprøver.
124-128)Makrofossilprøver.

Stolpehull

129) Fem skår av leirkar med gråbrunt gods og fin til
middels grov magring med bergartskorn og glimmer.
Stt: 1,0 cm. St77i: 5,7 cm. Vekt: 38,8 g.

130) Fragmenter av brent ncver. Vekt: 3,0 g. Tapt.

131-132)Ku!!prøi;cr.

133-144)Makrofossilprøver.

Grøfter

145) Ni leirkarskår av egendefinert variant ) (Storrusten
og Østmo i trykk), fra et kar med svakt fortykket
rand. Godset er finmagret uten synlige magringskorn
og brunlig til brungrått i fargen. Stt: 9, 5 cm. Stm:
3,0 cm. Samlet vekt: 29,3 g.

146) Fragmenter av brent !etre. Leiren varierer fra rød-

brent til sintret, blærete og porøst. Samlet vckt: 50 g.
147) FrøgT'ncnf av flint. Stm: 1,2 cm.

148) Fragment av brenf bcjri. Vckt: 0,5 g.

149-151) Kullprøver.
152-163)Makrofossilprøver.
164)inprøve,jordmikromorfologi.
165-66) Prøve, annet. Leire.

Steinsamlinger

167) Ett randskår fra et kør av keramikk med mørkt

grått gods med middels grov magring. Både inn-og
utsider er noe ujevne og dårlig tilglattet. St!: 2,7 cm.
Stt: 0,7 cm. Vekt: 5,04 g.

168-181)Makrofossilprøver.
182) Prøve, annet. Insektsprøve.

Større kulturpåvirkede lag og profiler

Lag l 220119

183) Fragment av brerit leire, sintret med tydelig boble-
struktur. Vckt: 2,46 g. Stm: 3,3 cm. Vekt: 2,46 g.

184) Fem stykker brerit bejri. Vekt: 3,56 g.

185) Fragment av wbrefit bctri bestemt til dyretann. Vckt:
1,83 8.
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Lag 1220302

186) Avs!Øg av flint. Konkav fin retusj på en side.
187) Fragmenter av bre]7t !ejre, med definerte avtrykk|

former. Stm: 2,0 cm. Vekt: 5,21 g.

188) Ett stykke bref7t bejri. Vekt: 0,5 5 g.

189-192)Makrofossilprøver.
19 3) Prøve, annet. /ord til jordkjemiske prøver.

Lag 1220319

194) Rand-og bukskår fra flere leirkar med ulike

godstyperogvarierendebrenningsgrad.Ettstørre
randskår med fortykket rand har matskorpe på
innerside og ytterside. Stt: 1,4 cm. Stm: 5,3 cm. Vekt:

81,27 8.

195) in prøve, jordmikromorfologi.

Lag 1220598

196)Spissnakket,trinnøksavbergart.Liteskårslåttavi
eggen. Stl: 8,9 cm. Stb ved eggen: 3,3 cm. Stf: 2,3 cm.

197) S!jpestejri av bergart. Slipesteinen har et tilnærmet
rektangulært tverrsnitt. En av sidene med slipespor er
flat, den andre konkav. St!: 16,9 cm.

198) Patinert og vannrullet ryggflekke av flint. Den
distale enden er brukket av. Vekf: 1, 35 g.

199)Åtteleirkarskårmedfinmagret,mellomgrovt,

gråbrunt gods. En del avskallinger på yttersiden. Stt:
8,7-10 cm. Stm: 4,4 cm. Samlet vekt: 46,35 g.

200) Fragmenter av brertt lejr€ i forholdsvis store stykker.
Samlet vekt: 99,5 g.

201 ) Kullprøve.

Funn og prøver fra lengre profiler

Profil 3

202-203) Makrofossilprøver. Urir. 203 ble forbrukt ved
analyse.

204-205)Prøver,jordmikromorfologi.
206-207) Prøver, annet. /ord til jordkjemiske prøver.
208) Prøve, annet. ]ord til OSL-datering. Forbrukt ved

analyse.

Profil 5

209) Ett bukskår av et leirkar med grått, fint magret

gods. Innsiden er fint glattet til, mens utsiden er enten
slemmet eller avskallet. Skåret har avslepne kanter.
Stl: 2,5 cm. Stt: 0,8 cm. Vekt: 4,44 g.

210-216)Makrofossilprøver.
217-218)Prøve,annet./ordtiljordkjemiskeprøver.
219) Prøve, annet. /ord til OSL-datering.
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Profil 9

220) Kullprøve.
221-223)Makrofossilprøver.
224-226) Prøver, jordmikromorfologi.
227) Prøve, annet. /ord til jordkjemisk prøve.

Profil 12201026

228-2 32) Makrofossilprøver.
233-234)Mikromorfologiprøver.

Profil l 2201040

235)Makrofossilprøve.
236-237)Prøver,jordmikromorfologi.

Funn og prøver fra andre strukturer og lag.

238) Skår av leirkar, fra flere kar. Finmagret gods med
bergartskorn, sand og litt glimmerstein. Avflaket på

yttersiden og svartsotet på innsiden. Fargevariasj oner
fragråbrunttilrødbruntoggrågult.Stt:0,7-1,3cm.
Stm: 4,0 cm. Vekt: 35 g.

239)Fragmenteravbrent!eir€,delvissintret.Vekt:56,12g.

240-245) Kullprøver.
246-259)Makrofossilprøver.
260-262) Prøver, jordmikromorfologi.
264) Prøve, annet. Leire.

LØsfunn

265) 5 øvsl¢g av flint. Stm: 2,3 cm.

266) 3Jmg7'nenter av flint. Stm: 4,2 cm.
267) 12 rand-og bukskår fra flere leirkar. Fint til mel-

1omgrovtglimmer-ogbergartskornmagretgråbrunt
til brunrødt gods. Stt: 0,7-1,1 cm. Stm: 3,9 cm. Samlet
vekt: 117,3 g.

268) Fragmenter av brer}t lcjre. Samlet vekt: 105,66 g.

269) Fragmenter av breftte bcjri. Samlet vekt: 0,8 g.

270)Fragmenteravwbreritebeinavtann.Samletvekt:

3,93 8.

Såldetrommelfunn

272) 3 øvs!Øg av flint. Sfm: 2,6 cm.

273) 7/mgT'nefifcr av flint. Stm: 4,6 cm.

274) Sp!j7tt av flint. Stm: 0,7 cm.

275) > 20 rand-og bukskår fra flere leirkar. Godset har
varierende tykkelse og fargevariasj oner fra grått til
rødbrunt og gulbrunt. Magret med knust bergart med
stm. 0,3 cm og noe glimmer. Stt: 0,7. Stm: 2,6 cm. Vekt:

38'78.

276) Fragmenter av bre7it !ejre. Vekt: 96,46 g.

277) Fragmenter av brerite beiri. Vckt: 3,2 g.

278) Fragment av ubreftt bejft. Vekt: 5,12 g. Tapt.

2 79-80) Kullprøver.

Åkervandringsfunn

281)Avs!øgavflint.

282) To bukskår fra ett eller to leirkar. Ett skår er fint
magret med sand og lyst rødoransje i fargen. Det
andre har mørkt grått, fint magret gods med mat-
skorpe på innsiden. St!: 1,4 cm. Stt: 0,5 cm. Vekt: 1,09 g.

283) Fragmenter av bret7t !eire. Vekt: 17,31 g.

C57475;1-8

Mulig gravfunn fra eldre`yngre jernalder Funn og

prøver fra ringformet grøft (1220101).

1) Pcrle av rødt opakt glass @lassfluss). Perlens form er
sfærisk`kuleformet med litt avflatede poler (tønne-
formet, jf. Høilund Nilsen 1986:79), og overflaten er

polert. Det er små avskalninger fra bruk langs kanten
av trådhullet. Glassflussperlen kan trolig dateres til
eldre merovingertid og tilhører enten en grav eller er
mistet. Tverrmål: 0,7 cm. Hulldiameter: 0,2 cm.

2) Udekorert leirkarskår av mellomgrovt brunlig gods,
magret med bergartskorn og glimmer. Avflaket.
Opprinnelig tykkelse på godset er usikker. St!: 1,3 cm.
Stb: 0,7 cm. Vekt: 0,37 g.

3) 31 stykker breftt bejri. Bestemt som ribbein og
rørknokleravpattedyrogetmellomstortpattedyr.
Samlet vekt: 8,5 g.

4-8) Makrofossilprøver.
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