
jTnla-a:=uiri.!TTTr,r,Ni,
1,1, } L -  11 i

KAUPANG-UNDERSØKELSEN

INNBERETNING FRA
HOVEDUNDERSØKELSEN

SØNDRE KAUPANG, GNR. 1012, BNR. 9 og 10
LARVIK KOMMUNE, VESTFOLD.

2000-2002.



KAUPANGHUNDERSØKELSEN

INNBERETNING FRA
HOVEDUNDERSØKELSEN

SØNDRE KAUPANG, GNR. 1012, BNR. 9 og 10
LARVIK KOMMUNE, VESTFOLD.

2000-2002.

Lars Pilø (red.), Irene Baug
Steinar Kristensen, Unn Pedersen og LiHane Tarrou

Hnstitutt for arkeologi, kunsthistorie og konservei.ing
Univei.sitetet i Oslo

2003



FORORD
Den store foi.skningsgi.avringen i bosetningsområdet på Kaupang ble planlagt i 1998-99, og
gjeimomføit i 2000-2002. Det er denne utgravningen som omfattes av den foi.eliggende
imbei.etningen. hnbei.etningen omfatter selve utgi.avningsai.beidet, og ikke de Øvi.ige
pi.osjektaktivitetene, f.eks. det publikumsrettede formidlingsarbeidet. Foi. disse andre delene
av prosjektet ei. det skrevet egne rapporter.

I perioden 1998-2002 har pi.osj ektets også gj ennomføri ovei.flateregistreiriger og
metallsøkei.undersøkelser, samt en mindre forskningsutgi.avnrig i havnesedimentene
sommei.en 2003. Disse arbeidene er det leveit separate innberetninger foi.. I tiuegg til di§se
forskningsmotiverte ai.beidene, har Kaupang-undei.søkelsen på oppdrag fi.a Urivei.sitetets
Kutui.histoi.iske Museei. i åi.ene 2000-2003 gj emomført en i.ekke foivaltningsundersøkelser
på Kaupang. Disse er det også leveit sepai.ate innbei.etningei. for.

En rekke samarbeidspartnei.e hai. gjort disse omfattende feltundei.søkelsene mulig.
Føi.st og fi.emst vil jeg takke de finansielle bidragsyteme til pi.osj ektet. Urivei.sitetet i Oslo hai.
gitt høy pi.ioritet til pi.osjelstet, også økonomisk. Andei.s Jahi.es Humanitæi.e Stiftelse har gitt
betydelig støtte i hele prosjektperioden. Det samme har Noi.ges Foi.skningsi.åd, Vestfold
Fykeskominune og Larvik Kommune. Noi.sk Kulturråd har bidi.att til fmansieringen av
prosjektets omfattende fomidlingsvirksomhet. Den Noi.ske Bank Larvik og Klaastad Brudd
DA hai. gitt bidrag til prosj ektet. Miljøvemdepartementet, Utdannings-og Forsknings-
depaitementet og Kulturdepariementet hai. gitt generøse bidrag til den analyse- og publi-
seringsfasen som pi.osjektet nå ei. ime i. Alle disse sender vi vår varmeste takk.

Pi.osjektets Råd og Referansegmppe, til sammen 32 kolleger ffa innland og utland, har
væri en sterk støtte i hele pi.osjektperioden. De hai. gitt faglige råd, og de hai. vært viktige
diskusjonspaitiere i den lange og innfløkte prosessen som gjemoinfrigen av et slikt pro-
sjekt el..

Stoi. takk vil vi også sende til vår viktigste faglige samai.beidspartner Urivei.sitetets
Kultu.historiske Museer. Våre viktigste kontaktpunktei. har væi:t dii.elstør Egil Mildcelsen og
distriktsansvai.1ig Jes Mariens, som begge hele tiden hai. vært konsti:mive pi.oblemløsei.e. En
reld{e institusjonei. har utført analysei. og andre oppdrag for prosjektet. Samtlige er nevnt
senei.e i denne imberetningen, og hei. ti.ekker vi bare fi.em de vilstigste, nemlig Z77e Ce77#`e/or
Humcm Paleoecology, Universiy of York, ved lEi"es BErrreft, og The Cha].les MCBurney
Laboratoiy f ior Geoarchaeology, Uriwersib) of Cambridge ved Chzrr+y FTerioh ogT£are;n
Milek. Videre vil vi nevne Rolf Sørensen ved Norges Landbrukshøgskole og Niels Bonde ved
Nationalmus e ets naturvidenskablige undersøgels er.

I foi.inidlingsarbeidet på Kaupang har Larviksmuseene vært vår viktigste
samarbeidspaitier. Vi har hatt et utmei.ket samarbeid om arrangementer, utstillinger, skole-
besøk og omvisninger. Vestfold Fylkeskommune og Sandefjord Museum har også vært inne i
skoleopplegget. Kaupangprosjektet, den lokale foreningen av Kaupang-entusiaster, har også
væri en verdif`ril samarbeidspartner i fomidlingssammenheng.

I et så vidt stort feltarbeid er det en mengde pi.aktiske pi.oblemer som må løses. Det
hadde ikke vært mulig uten positiv medvirkning fia en reld{e enkeltpersonei. og etatei.. Den
varmeste takken går til grunneieme Marit Kaupang og Roff Aspaas, som har tatt imot oss med
en enestående stestffihet og respekt. Uten deres evne og vilje til å fime ftam til gode
løsninger, hadde prosj ektet ikke latt seg gj emomføre. Vi takker også våre næi.meste naboei.
Sven og Eva Svendsen og Per Nilsen for overbærenhet gjemom tre somre.

Det ligger en stoi. utfordring i innlosjere 20-25 pei.soner gjennom 4 måneder i 3 somi.e,
i å bygge opp og drive en feltstasjon som skål ha brakkei., adkomst, vann, og sti.øm, og i å
håndtei.e en publikumstilstrømning langt over det vanlige. Hei. har mange personer i Laivik



koinmune vært til uvurdei.1ig hjelp. Mange ki.mne væri nevnt, men vi begi.ensei. oss til 5n,
Bei.it Bi.oks ved Eiendomskontoi.et. Uansett pi.oblem liai. vi alltid kunnet gå til Bei.it, og hun
hai. hjulpet oss. Uunnværlige hai. også Paul og Olav fia gi.avemaskinfn.maet Opedal AS væit. I
tillegg til en pi.ofesjonell dylstighet, har de alltid bi.a]st med seg mye muntei.het til Kaupang.

Til slutt kommer tui.en til pi.osjelstets personale. A11e ei.1istet opp i ett av vedleggene til
denne imbei.etningen, og de takkes hemed hjeftelig. Men noen forijener spesiell takk, først
de som hai. væri ansatt på helåi.sbasis i disse tre årene, Utgi.avningsledei. Lai.s Pilø,
fimnansvarlig Um Pedei.sen, og IT-ai.keolog Lars Foi.seth. Bai.e jeg vet hvor aldeles
uunnværlige hvei. av dem hai` vært. Det gjelder også de to andi.e medai.beideme med
spesialoppgavei., Chai.1otte Melsom, som hai. væit formidlingsansvai.1ig, og Steinai.
Ki.istensen, som har hatt et hovedansvai. for infi.astruktu.en på utgi.avningsfeltet. A11e disse
har gjoft en helhjertet og absolutt uei.stattelig imsats.

Oslo, den 07.11.2003

Dagfm Sh.e

Professoi. Dr. Philos.

Prosjektledei.Kaupang-undei.søkelsen
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1. INNLEDNING
Den  føi.ste  stoi.e  undersøkelsen  i  bosetningsområdet  på  Kaupaiig  ble  utført  av  Charlotte

Blindheim i perioden  1956-67,]  i  etterkant av hennes  undersøkelser på Bikjholberget  1950-

1957.2 Målet med denne  undersøkelsen var å få fastslått at Kaupang virkelig var ScJ.rz.77ges

Æeci/e, som er omtalt som cr77 porf i en engelsk kilde fra slutten av  800-tallet,3 samt å belyse

stedets £emhandelskontakter.4 Begge deler lyktes.  Siden Blindheims utgravinger har det kun

vært foretatt enkelte mindre undersøkelser på Kaupang. I mellomtiden er det foretatt en rekke

store undersøkelser i vikingbyer i Nord-Europa:  Birka5,  Hedeby6, Ribe7, Yorks  og Dub|in9.

Det har etter hvert vist seg at de dataene som ble samlet inn ved den første undersøkelsen i

bosetningsområdet på Kaupang ikke var anvendbare for å belyse nye problemstillinger som

har  dukket  opp  i  kjølvannet  av  undersøkelsene  i  de  andre  byene,  særlig  spørsmålet rundt

parsellering, husbJper og miljøarkeologiske spørsmål. Det ble derfor i  1998 besluttet å starte

nye undersøkelser i bosetningsområdet på Kaupang.

Det  første  feltarbeidet  ble   innledet  mars   1998  ved  åkervandringer  i  bosetnings-

området.`°  Videre  undersøkelser  fant  sted  i  området  i  1999[]  og  2000t2  som  ledd  i  for-

prosjektet til de nye utgravingene. I mai 2000 begynte de første store arkeologiske utgravinger

på Kaupang på mer enn 40  år,  i form av to  større forvaltiiingsundersøkelser.]3 Forsknings-

utgravingen begynte i juni 2000.

Forskningsutgravingen  på  Kaupang  ¢er  ofte  omtalt  som  hovedundersøkelsen)  fant

sted   i   perioden   2000-2002.   Dispensasjon   til   undersøkelsen   ble   gitt   av   Universitetets

Kulturhistoriske  Museer  i  brev  av  21.3.2000.]4  Parallelt  med  utgravingen  er  det  foretatt

ytterligere to åkerregistreringer.t5

' Tollnes 1998.
2 Blindheim & Heyerdahl-Larsen 1995, B]indheim, Heyerdahl-Larsen & Ingstad 1999.
3 Kong Alfred den Stores oversettelse av O/.osj.i/s, Zrj.sfo).j.crj.!fni crdvers#7?7 pcrgcrnos @1indheim 1981 : 11).
4 Blindheim, Heyerdahl-Larsen & Tollnes 1981.
5 Ambrosiani & Clarke 1992-2001.
6 Schietzel 1981.
7 Feveile & Jensen 2001.
8 Ha||  1984.
9 Wa|lace 1992.
'° Skre 1998.
]` Pilø  1999a,1999b,1999c.
'2 Bims 2000, Pilø 2000a, Pilø 2000b.
i3 piiø (red.) 2000.
t4 UKM ref. 99/53 84
15 piiø 20oi, Baug 2003.
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Til utgravingeii var det knyttet en i.eferansegruppe med forskei.e, som har erfaring fi.a

lignende undei.søkelser som utgravingen på Kaupang.]6 Denne gi.uppen hadde møter i forkant

av 2001-sesongen,  besøkte utgravingen i 2001,  og hadde et oppsummei.ende  møte  i  februai.

2002 i foi.kant av 2002-sesongen. Diskusjoner mellom prosjektpersonalet og referansegruppen

daimet grunnlaget for de overordnete valgeiie som ble gjort i felt. Også Rådet for Kaupang-

uiidersøkelsen bidro med viktige innspill.

Deme    innberetningen   er    en    deskriptiv    vitenskapelig    rapport    over    resultatene    fra

hovedundersøkelsen.    Innberetningen    inneholder   tre    hoveddeler:    En    redegjørelse    for

problemstilling   og   metodikk   (kap.   3),   en   beskrivelse   av   arkeologiske   lag,   anlegg   og

saminenhengen   mellom   disse   (kap.   4)   og   en   funngjennomgang   med   vektlegging   av

kvantitative  aspekter  og  dateringer  (kap.  5).  I  tillegg  kommer  en  avgrensning  mot  andre

undersøkelser   i   området   (kap.   2),   og   en   kort   gjennomgang   av   resultatene   fra   de

naturvitenskapelige og miljøarkeologiske undersøkelsene ¢ap. 6).

Som vedlegg foreligger utgravingsdatabasen (CD-ROM), en database over undersøkte

anlegg  og   lag  (CD-ROM),   en  fotodatabase   (CD-ROM),   rapportene  fra  miljøarkeologi,

geoarkeologi,   dendrokronologi   og   14C-datering,   samt   en   deltakerliste.   Funndataene   er

allerede overført til UKM' s hovedkatalog.

Leder for Kaupang-undersøkelsen Dagfinn Skre har hatt det ovei.ordnete ansvaret for

utgravingen. Arbeidet med imberetningen har vært et samarbeid mellom utgravingsleder Lars

Pilø,  fiinnleder  Unn  Pedersen,  og  feltledeme  lrene  Baug,  Steinar  Kristensen  og  Liliane

Tarrou. Pilø har skrevet kap.  1, 2, 3, 4.4-4.7, 6 og 7, laget de fleste Arcview-baserte figurer,

samt hatt redaktøransvar. Pedei.sen har ski.evet kap. 5, mens Kristensen, Baug, og Tari.ou har

skrevet henholdsvis kap. 4.1, 4.2 og 4.3.  Kristensen har hatt ansvaret for tiykking og produk-

sjon av innberetningen. Foto er tatt av Kaupang-undersøkelsens personale, der ikke annet er

angitt.

Resultatene fia hovedutgi.avingen på Kaupang vil bli  analysert og publisert i 2003-

2006 sammen med resultatene fra de øvrige feltundei.søkelser fra perioden 1998-2002, som en

del av Kaupang-undersøkelsens publiseringsfase.  Gj enstandsmaterialet fra undersøkelsen vil

på tilsvarende måte bli nærmere behandlet og publisert i samme perioden.

16 Se forord.



2. REDEGJØRELSE FOR HOVEDUNDERSØKELSENS

ULIKE DELER
Hovedundersøkelsen på Kaupang besto i utgravingen av et sentralt beliggende utgravingsfelt i

bosetningsomi.ådet (fig. 2.1 ).

'\
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Figur       2.1.       Utgravingsfieltets
beliggenhet   i   bosetningsområdet
på Kaupcmg.

Utgravingen besto i undersøkelsen av et 1100 kvm stort utgravingsfelt, samt en 36 m lang og

2  m  bred  søkesjakt  som  ble  gravd  fta  hovedfeltet  og  sørøstover  -  ut  i  det  tidligere

havnebassenget.

I 2000 ble det åpnet to mindre felt (OS 7210" på 264 m2 og oS  i5463]8 på 220 m2)

øst  for  traseen  for  vann  og  avløp  (se  nedenfor),  samt  en  søkesjakt  i  forlengelse  av  det

nordligste felt (se fig. 2.2).  Søkesjakten ble ferdig undersøkt. Undersøkelsen av de to andre

:::::g::k:::8:å::::i::::Ei:
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feltene ble påbegynt, men da foivaltningsutgi.avingene trengte flei.e ressLirser eim antatt, kom

en kun så vidt i gang i disse feltene.

Figur 2.2. De ulike deler avi utgravingsfieltet, år f;or å]..

I 2001  ble det åpnet mellom de to felteiie, slik at utgravingsfeltet omfattet 1100 m2. Det ble

gravd  i hele dette feltet.  Denne sesongen ble det i hovedsak gravd et eldre dyrkingslag (se

kap. 4.5), og toppen av de intakte kulturlagene.

I 2002 ble det besluttet å innskrenke feltet igjen for å komme til bunns i de sentrale

delene. Feltet ble da minsket til 400 m2. Denne delen av feltet ble gravd til bums over hele

området.

Figur 2.3. Amdre undersøkelser i tillai:ytnimg til samme område som hcrvedundersøkelsen

1 samme område er det tidligere foretatt 6n arkeologisk utgraving (avløpstras5 2000) og flere

åkerregistreringer  (1998,  1999,  2000).  Fra  disse  undersøkelsene  foreligger  det  imberetnin-

4
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ger.t9   Denne   iiinberetningen   behandler   derfor   ikke   disse   undersøkelsene,   med   mindre

resultatene fi.a disse er direkte relevante for hovedundersøkelsen.

Det er samlet lagt ned ca.  16 åi.sverk i felt i forbindelse med hovedundersøkelsen.2° I

løpet av de tre sesonger har i alt 57 ulike personer deltatt. Vanlig feltmannskapsstørrelse har

vært 20-25 personer.

Samlet er det gravd opp og såldet ca.  120 m3 kulturlag (inkl. det eldre dyrkingslaget),

og såldet ca. 95 m3 pløye|ag.

'9 Pi|ø |999a, Pilø l999c, Pilø 2000a, Pilø 2000b, Pilø (i.ed.) 2000.
2° 2000: 90 ukevei.k, 2001 : 370 ukeverk, 2002: 340 ukeverk, i alt ca. 800 ukeverk.
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3. PROBLEMSTILLING OG METODIKK

3.1. Problemstilling

De nye undersøkelser i bosetningsområdet tok sikte på å belyse en rekke ulike aspekter ved

bebyggelsen på Kaupang, nemlig datei.ing, utstrekning, intensitet, aktivitetsområder, struktur,

permanens  og  husbrper.  Hovedundersøkelsen  tok  sikte  på  å  belyse  de  viktigste  av  disse,

nemlig spørsmålene om struktur, permanens, husbJper og datering:

•     Var   bebyggelsen   på   Kaupang   parsellert,   slik   vi   kjenner   det   ffa   andre
vikingtidsbyer? 0g hvis ja: Var denne parselleringen til stede fra starten av? Var
den konstant oppover i bebyggelsens historie?

•     Var   det   en  helårsbebyggelse,   kun   en   sesongmessig   markedsplass   eller   en
blanding av disse bebyggelsesbrpene? Varierer dette over tid?

•     Finnes   det  paralleller  til  husene  fra  Kaupang   i   andre  vikingbyer,   og  hva
impliserer i så fall dette?

•    Når begynte bebyggelsen? Begynte den gradvis eller er hele bebyggelsen anlagt
samtidig? Hva er de yngste dateringene?

3.2. Bakgrunn for valg av utgravingsområde

Forut for hovedundersøkelsen 2000-2002 ble det foretatt forberedende feltarbeid i bosetnings-

området. Målet med dette feltarbeid var å innhente informasjon om hvilket område som var

best egnet for en ny stor utgraving,  i tillegg til å samle inn generell  informasjon om distri-

busjonen  av  artefåkter  i  bosetningsområdet.  Dette  feltarbeidet besto  av  åkerregistreringei.,

testsålding av pløyelaget og måling av kulturlagsdybde.

Valget av det nye utgravingsfeltet var basert på tre kriterier:

•     Det skulle ligge i det sentrale bosetningsområdet, men i betydelig avstand fra
Blindheims felt fta 1956-67, slik at informasjon kunne innhentes fia et nytt
område.

•    Det skulle inneholde intakte kulturlag under det modeme pløyelaget, slik at
stratigrafisk relaterte spørsmål om bl.a. parsellkontinuitet kunne besvares.

•     Dette burde ligge i et område hvor det var interessante overflatefi]nn, særlig i
foi.bindelse med håndverk.

Kun et område oppftrlte alle tre kriterier, nemlig det område hvor hovedutgravingen fant sted

2000-2002. Dette areal ligger sentralt i bosetningsområdet.  Sonderinger med jordbor viste at



det  inneholdt  opp  til  40  cm  med  kulturlagsavsetningei..  I  tillegg  var  det  mange  funn  i

pløyelaget her, bl.a. en markant slaggkonsentrasjon.

3.3. Utgravingsmetodikk

3.3.1. Sinde context

Ved hovedundersøkelsen ble det anvendt sz.73gJe co77fe#f som grunnleggende dokumentasj ons-

metodikk.  Metoden  er  utviklet  på  1970-tallet  i  England  i  forbindelse  med  utgravinger  i

middelalderbyer. Den består i å dokumentere hvert enkelt lag og anlegg for seg og starte med

å grave  den yngste konteksten først.  Dette har vært flilgt på Kaupang, bortsett fia at yngre

groper kun er blitt tømt ned til undergrunnsnivå i første omgang, for å unngå sammenrasing

av den løse strandsanden under kulturlagene.

På grum av s7.J?gJe  co7?fex£ metodikken er det kun i begrenset omfang utfbrt regulær

snitting av anlegg. Dette betyr at profiltegninger av stolpehuller vanligvis ikke foreligger. I de

aller  fleste  tilfeller  er  stolpehullene  blitt  snittet  under  gravingen,  men  uten  at  vesentlig

informasjon kunne hentes fi.a snittet. De er da etterfølgende blitt tømt ferdig, uten at snittet er

blitt dokumentert. Av hensyn til uttaket av mikromorfologiske prøver ble det i 2002-sesongen

etablert lengdeproffler i feltet.2t

Figiir 3.1. Dokumentasjon cN sidewegge]. i d].eneringsgrøf it.

21  se kap. 3.3.4. og 6.2.
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Noen av de første objektene som ble tømt var dreneringsgrøftene. Sideveggene i drenerings-

grøftene  var  et viktig hjelpemiddel  i  den  sti.atigi.afiske  foi.ståelsen  under  selve  utgi.avings-

prosessen.  For å hindre  utrasiiig ble  di.eneringsgrøftene  gjenfirlt etter hver sesong.  Selv  om

forsiktighet ble utvist3 kunne en likevel ildce hindre en gradvis utrasing av veggene i løpet av

utgravingssesongene.  Dette  forholdet  har  ført  til  at  grøftene  er  bredere  på  dypere  nivå  i

utgravingen.

Anvendelsen av sz.J7g/e coJ7fexf på Kaupang var krevende.  Kulturlagene  i bosetnings-

området er tørre, og består av en variei-ende sammensetning av humus, silt og sand.22 Under

utgravingens  gang viste det seg at mange av  lagene var vanskelige å avgrense. Utgravings-

situasjonen var altså en annen em den sz.7?g/e co77/gxf metodikken opprinnelig var utviklet for,

og det skapte en del problemer som måtte løses undeiveis i gravningen. For å sikre en mest

mulig  objektiv  dokumentasjon  av  lagene,  ble  det  anvendt  en  mal  for  lagbeskrivelse  (77ie

ArchaeologicalSoilsRecordingChart-sefjig.3.2:)?3

Figur 3.2. The Archaeological Soils Recording
Chart.
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ønskede resultater, men at en i stedet endte med en lang rekke vanskelig tolkbare lag. 1 2002

ble  det  derfor  vektlagt  å  definere  meningsfiille  arkeologiske  kontekster,  isteden  for  hvert

enkelt lag. Dette f\mgerte godt, og høynet også oppmerksomheten omkring viktigheten av å

tolke i felt. Denne fiemgangsmåten åpnet også opp for å anvende graving i mekaniske lag i

dumpingområder, selv om det var mange separate dumpingsepisoder representert her.

3 .3 .2 . Pløvelagsundersøkelsen

Forut for avdekkingen  av pløyelaget i utgravingsområdet ble kanten på feltet markert med

merkespray. Deretter ble feltet imdelt i 2x2 m ruter.24 Annenhver rute i et sjakkbrettmønster

ble utvalgt til sålding. Massen i de øvrige rutene ble tatt ut og lagt rett i depot. I det nordligste

felt i 2000 ble det anvendt et amet lokalt målesystem for rutene.25

Figur 3.3. Ruienettet i pløyelaget. Grå ruter er crvsøkt med metallsøker

Det ble anvendt metallsøker under avdekkingen i 2001  samt i det sørlige felt fra 2000, og i

den forbindelsen ble matjorden tatt av i to  sjikt,  som begge ble avsøkt. Metallfimn fta den

delen av pløyelaget som ble tatt av i disse områdene (angitt med grått på fig. 3.3) bør derfor i

hovedsak være totalinnsamlet.

24 | motsetning til resten av utgravingen ble det av pråktiske grunner anvendt et lokalt system ved utsettelsen av

disse rutene.
25 Av praktiske grunner brukte dette systemet grense for leid areal som akse.
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Figiir 3.4. Maskinell cwdelcking cN hovedf ;eltet.

Ved  avdekkingen  ble   det  anvendt  en  liten   gravemaskin  ined   1,6  m  bredt,   rett  skuff.

Overgangen mellom pløyelaget og kulturlagene under var lett å se under avdekkingen. Det

var  som  regel  den  gruslioldige  eldre  dyrkingshoi.isonten  (se  kap.  4.5)  som  lå  under  det

modei.ne dyrkingslaget.  I  noen  områder hadde  den modeme  dyrkingen  gått helt ned til  den

gule undergrunnssanden.

Figur 3.5. Bettan.

Ved såldingen av pløyelaget ble det anvendt en spesialkonstruert tørrsåldemaskin kalt Be#cz;7,

en  ombygd  sementblander  (se  fig.  3.5).  Denne  maskinen  redusei.er  under  gunstige  forhold

massen som skal vannsåldes med 2/3. Det var opprinnelig planen å sålde massen fra alle de
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utvalgte  2x2 ruteiie  (i  alt  135  av  287),  men  dette  lot seg  ildce  gjøre  av kapasitetsmessige

årsaker. Det ble i alt såldet ca. 35 °/o av pløyelaget over hovedfe|tet.26

Fra pløyelaget ble det ikke samlet inn beinmateriale eller matei.iale av usikker datering

(se kap. 5.2).

3 .3 .3 . Varmsålding

A11 oppgravd masse ffa det eldre dyrkingslaget og fta intakte kulturlag er blitt vannsåldet. I

tillegg er det som nevnt blitt såldet en del av pløyelaget. Ved vannsåldingen er det anvendt en

maskevidde på 5 mm. I tillegg er en del av massen (aldri mindre enn 20 °/o) blitt såldet i 2 mm

såld.27  Første  bøtte  fi.a en ny  kontekst  gikk  alltid  i  2  mm  såldet.  Dersom  det  dukket  opp

spesielt  interessant materiale  i  denne bøtten,  som for eksempel  spor  etter perleproduksjon,

gildc resten av konteksten også i 2 mm. Det er ftrt logg over hvor mye masse som er tatt ut av

hver kontekst, og hvor mye av massen som er såldet i henholdsvis 2 og 5 mm.28 Kun fimn av

perler og zoo-arkeologisk materiale  er katalogisert for seg selv etter om det stammer fta 2

eller 5 mm sålding. Øvrig fimnmateriale er slått sammen igjen etter såldingen.

Figur 3.6. Vcmnsålding ved såldestasjonen

2i3:agm6,::iEleø::[:g:åaestseeriu#:dgf5elie3t(u::grfr,aå::g::rxtoo,h2a5|Te-m?:r;::;rE3n52%¥avmdre?t:a::edd:l;,yoe;=a::jørl

27 Dette gjelder ikke pløyelaget.
28 Denne infomasjonen foreligger på skjema for graveenheter og funnskjema for anlegg, men er ikke lagt inn i

utgravingsdatabasen.
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Vaimsåldingen foi.egikk ved en egen såldestasjon som var bygget i enden av søkesjakten. Her

ble inassen samlet opp i en kum under stasjonen, slik at det var kontroll med avrenningen av

vann.  Kummen  tok ca.  20 m2.  Med jeviie  mellomi.om  ble  den tømt maskinelt.  Massen  fra

kummen ble  lagt i det stoi.e joi.ddepotet og blandet med pløyelaget.  Denne sammenblandete

massen ble ettei. utgravingens avslutning brukt til å fiJlle igjen utgravingsfeltet.29

3 .3 .4. Uttak av naturvitenskaDelig orøvemateriale

Det   er   ved   hovedundersøkelsen   tatt   ut  prøver   til   miljøarkeologisk   og   geoarkeologisk

analyse.3° De miljøarkeologiske prøver er GBA-prøver (Ge77ercr/ Bz.o/ogz.cc7/ j47?c7/ysjs) og BS-

prøver (BWJÆ Sz.eTJz.7?g Sc##p/e§). Begge prøvebJpene er i utgangspunktet 101iter i volum.

Figiir 3.7. GBA-prøvenes geograf iiske f ioi.deli]ig i uigravingsf ieltet, inarkert som punkt.

GBA-prøver  er  hovedsakelig  tatt  ut  i  wc}/e7.Joggede  kontekster  med  særlig  henblikk  på

insekter og ikke-forkullet organisk materiale. Det er i alt tatt 37 GBA-prfwer (se fig. 3.7), som

alle er sendt til York for parafinflottering.

::?:ok;:u;aakvte;pvea:g#åi,aåeur,et:ee|efi:reå,:2g-å:iånog::.ffo,ogib|ekuntafti2oo2sesongen.

12



Figur 3.8. BS-prøvenes geograf iske f iordeling i uigi.crvtmgsf ieltet, marke].t soin pwikt.

BS-prøver   er   tatt   av   alle   vesentlige   kontekster,   med   særlig   henblikk   på   forkullet

plantemateriale. Ved spesielt viktige kontekster,  for eksempel gulvlag,  er det ofte tatt flere

BS-prøver. Det er i alt tatt 257 BS-prøver.  A11e disse prøvene er prosessert på feltet,  og det

flotterte materiale er sendt til York. Fra en del av BS-prøvene er det sortert ut små biter med

bein og trekull fia restmaterialet etter flotteringen3], men hovedparten av prøvene har usortert

restmateriale - kun fimn er tatt ut.32

3] Dette materiale er også sendt til York.
32 Dette restmateriale oppbevares p.t. på feltstasjonen på Kaupang Hvis det ikke skal analyseres som del i videre

studier i Yoi.k vil det bli kassert.
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Figiir 3.9. Tank f ;oi. f lottei.ing civ BS-pi.øver

De  geoarkeologiske   prøver  omfatter  multielement-prøver  og  mikromorfologiske  prøver.

Multielementprøver brukes for å analysere variasjonen av 37 ulike grunnstoffer. Prøvene tas

på to måter - enten i et rutenett utover utgravingen eller i forbindelse med mikromorfologiske

prøver for nærmere belysning av disse. Størrelsen på prøven tilsvarer en håndftill jord.

Figur 3.10. Miltielement-prøvenes geograf iiske f ;ordelimg i utg].avingsf ieltei, ma].kert som pwikt.
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Opplysninger  fra  multielementanalyse  kan  bl.a.  brukes  til  å  påvise  og  analysere  gulvlag,

erosjon,  åpent stående  grøfter og groper og mye  aniiet.  Samtidig med multielementanalyse

kan  prøvene  også  samples  for  magnetisk  susceptibilitet  og  glødetap.  80  av  multielement-

pi.øvene  ble  tatt  ut  i  begynnelsen  av  mai  2002,  og  analyseresultatene  lå  klare  allerede  i

begynnelsen av juni.  Det er  i  alt tatt ut 290 multielementprøver.  80  av  disse  er som nevnt

analysert, resten ligger pr.  1.1.2003 lagret i Cambridge.

Figur 3.11. Mkromorf iologi-prøvenes geogi.af iiske f ;ordeling i ufgrcNingsf ietiet, mc[rkert som pwikt.

Mikromorfologiske  prøver  er  små profilsnitt  i  kulturlagene,  som tynnslipes  og  analyseres

under mikroskop. Prøvene tas fia profiler eller direkte i j ordlageiie. Mikromorfologiske prøver

brukes for å analysere hvordan lag er dannet, hvilke aktiviteter som har foregått, om det har

vært kortere bi.uksavbrudd etc. Det er i alt tatt ut 81  mikromorfologiske prøver, som alle er

lagret  i  Cambridge.  Det  foreligger  en  crssess#ie7]f 7`eporf fta  de  første  13  prøvene  som ble

analysert (vedlegg til deme innberetningen). På båkgrunn av denne rapporten ble det besluttet

å foreta analyse av ca.  25  ytterligere prøver. Rapporten fra dette arbeid vil foreligge medio

2004.
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3 .3 .5 . Intrasis

Forut  for  starten  av  hovedundersøkelsen  var  det  besluttet  å  anvende  J7i#.fl§7.$33  ¢ntra-Site

lnformation    System)   som   det   grunnleggende   dokumentasjonsverkstøy.   Intrasis   er   et

nyutviklet  GIS-baseri  informasjonssystem  for  å  behandle  arkeologiske  feltdata  og  annen

dokumentasjon.     Programmet     er     utviklet     av     det     svenske     Riksantikvarieåmbetet

Uppdragsvårksamheten  (UV).  Kaupang-undersøkelsen har  inngått en samarbeidsavtale med

Riksantikvarieåmbetet UV om bruk og support av lntrasis.
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Figur 3.12. Sqermbilde cN lntrasis

1 lntrasis finnes grunnleggende fiinksjoner fo.r å lagre og bearbeide infomasjon. Gjennom et

antall  spesialftmksjoner  og  tilleggsmoduler  gii.  systemet  en  effektiv  informasjonsstøtte  foi.

arkeologer,   basert   på   geografiske    infomasjonssystemer   (GIS).    Intrasis    omfatter   en

objektorienteit modell for å beskrive, 1agre, behandle og presentere arkeologiske data. Inti.asis

33 For ytterligere infbrmasjon om htrasis vises til httD//WWw.intrasis.com.
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inneholder også en metode for å stemomføi.e og kode innmålinger med totalstasjonei.. Ved

liovedundei.søkelsen er det anvendt et Spec#.cz PJ.ec7.s7.oj? Geoc7z.J}7efer 6J 0S RoZ)ofz.c.

Ved måling med geodimeteret genereres det fortløpende unike identei. for de innmålte

objektene.  Identer  kan  også  gis  for  ovei.ordnete  tolkningsobjekter,  for  eksempel  for  alle

objekter som hører til en fase, en bygning etc.  Slike identer gis vanligvis inne ved PC-en og

som et lavt nr. (for eksempel A401) - mens A-objektene som er målt ute begynner på 750.

Identer på over 1  000 000 er også skapt ved PC-en, for eksempel ved deling av et A-objekt i

to nye A-objekter.

Figur 3.13. Spectra Precision Geodimeter

Den sentrale del av systemet er en Windows-applikasjon, hvor undersøkelsesdataene admini-

strei.es, importeres, redigeres og registreres. Programvaren tar hånd om all databehandling og

all  kommunikasjon  med  undersøkelsesbasen.  Dataene  håndteres  dynamisk  og  struktui.er,

begreper etc. kan endres av brukeren etter behov. Intrasis GIS er en ekstensjon til Arcview

GIS  3.2.,  som  gjør det enkelt å anvende lntrasis-data i  et GIS-miljø.  Det er viktig  å legge

merke til at tilretteleggingen for GIS nødvendiggjør at NG034 (eller et annet tilsvarende stort

offentlig  system)  anvendes  som  grunnleggende  koordinatsystem.  Lokale  systemei.  og  GIS

passer dårlig sammen.

34 Norges Geografiske Oppmåling

17



=':L -_ _ TÆÆ

1

ffii   tlcb   lnftaiis
!ffi+-E-EEEÆ ÆEEE EEEEEEEE=iEÆ~ iE i :_-+

mla3w9o{SE|e`  8dl' .r£ui,  £ltem..   @iapS.`

Ved introduksjon av lntrasis til undersøkelsen i 2000 viste det seg at det var et kompetansegap

mellom systemets krav og deltakemes forhåndskunnskap, som skapte en del vanskeliglieter.

Dette ble avhjulpet ved at en i 2001 forut for utgravingens start kurset de sentrale deltakerne

grundig,  og  utarbeidet  detaljerte  prosedyrer  for  dokumentasjonens  gang.  Etter  hvert  som

deltakerne  ble  sikre  på  hvordan  systemet  ftingerte,  fikk  arbeidet  en jevn  og  systematisk

progresjon. Særlig i sesongen 2002 fungerte systemet godt.

I utgangspunktet ønsket en at alle feltdata skulle legges inn parallelt med innsamlingen

for  å  utnytte  systemet  maksimalt.  I  noen  grad  har  en  måttet  fi.avike  dette  for  å  sikre

framdriften av gravearbeidet. Data er da blitt lagt iim i etterkant av sesongen.

Selv om det var innkjøringsproblemer ved implementeringen av lntrasis ved Kaupang-

undersøkelsen, har lntrasis likevel vist seg som et glimrende redskap ved undersøkelsen. Store

datamengder foreligger  i  digital  og  ovei.siktlig  form,  det er stor nøyaktighet i  dokumenta-

sjonen  og  det  er tilrettelagt for bruk  av  GIS.  Den  største  gevinsten  er  bedre  kontroll ved

dokumentasjonen i utgravingsfasen og at etterai.beidsfasen er kortet betydelig ned.
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3 .3 .6. BegreDsbruk

1 lntrasis  anvendes  det noe annerledes begreper enn ved tradisjonell feltdokumentasjon. De

fem viktigste er at:

•     Område  er  en  betegnelse  på  et  inimålt  areål  hvor  det  har  foregått  en  arkeologisk

undersøkelse.  Områder angis  i lntrasis med bokstavkoden 0 + et unikt nummer.  Er det

angitt en S (sjakt) i tillegg betyr det at området er et utgravingsftlt.

•     Arkeologisk obiekt er en overordnet betegnelse på lag og anlegg. Arkeologiske objekter

angis i lntrasis med bokstavkoden A + et unilst nummer. Er det angitt et L i tillegg viser

dette at objektet er et lag. N angir at det er en stein, P at det er et pelehull. Det er i alt

definert ca. 3500 arkeologiske objekter i forbindelse med hovedundersøkelsen (se plansje

1).

•    Toooffafisk obiekt er i utgangspunktet en overordnet betegnelse på objekter som ikke er

menneskeskapte,  slik  som  jordfaste  stein.  I  forbindelse  med  hovedundersøkelsen  ble

denne  brpen   imidlertid  også  brukt  for  å  skille  ut  klart  nyere  elementer,  slik  som

dreneringsgrøfter.  Dette valget var ikke heldig (de er rettelig arkeologiske objekter),  og

har skapt en del problemer, bl.a. fordi det ikke kan etableres stratigrafiske relasjoner til

topografiske objekt.

•    En ±!±±g er en geografisk inndeling av feltet. Under pløyelagsnivå består rutesystemet av

lxl  m ruter relatert til NGO. Det anvendes imidlertid ikke koordinater ved ruteangivelse

men bokstavkoden R + et unikt nummer. Der er i alt definert 1059 ruter i forbindelse med

hovedundersøkelsen (se plansj e 2).

•     Begrepet graveenhet dekker en underinndeling av et arkeologisk objekt (som regel et lag)

i mindre enheter. Ved hovedundersøkelsen ble dette gjort ved å følge koordinatsystemet i

kvadratmeterruter. Graveenheter er angitt med bokstavkoden G + et unikt nummer. Det er

i alt definert ca. 4800 graveenheter i forbindelse med hovedundersøkelsen (se fig. 3.15.).

I tillegg anvendes i denne innberetningen begrepet "oppsamlingslag". Det er en betegnelse på

et  antall  miiidre  lag  som  er  slått  sammen  i  dokumentasjons-  og  gravefasen,  fordi  det ble

vurdert ikke å være meningsfi7lt å dokumentere disse kontekstene hver for seg, for eksempel

fordi de representerer ulike uffrykk for samme type aktivitet.
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3 .3 .7 . Særlige iirmålingsDrosedvrer

Arkeologiske  objekter  er  dokumentert  geografisk  ved  at  objektets  yttergrenser  i  overflate

(øvre polygon) er målt inn med geodimeter. I forbindelse med anlegg medfører sz.7ig/e co#fex/

metodikken at det skal måles  inn både fiJllmasse og kutt.  For å etablere relasjoner mellom

anlegget og fiJllmassen allerede ved innmåling er det først gitt en ident til anlegget ved måling

av et punkt midt på det. Deretter er ytterkanten på fiJllmassen målt inn i overflate og relatert

til anlegget ved koding.  Etter graving er kuttet målt inn og relatert til anleggets ident. Ved

større anlegg er det også måit nedre avgrensinger (undre polygon) og/eller bunnpunkt(er) på

kuttet.

Pelehull er målt forenklet inn,  p.g.a.  det store  antall og deres begrensede  størrelse.35

Her er det målt et punkt midt på pelehullet og dets tverrmål er angitt på skjema. Etter graving

er det målt bumpunkt.

I utgangspunktet opererer lntrasis med sjiktnr., når det graves flere mekaniske nivå i

samme lag. Dette har i noen tilfeller vist seg å være uheldig, fordi anlegg som dukker opp et

sqrkke nede i laget kun kan relateres stratigrafisk til laget som sådan, og ikke til sjiktet. Av

35 Den forenklede prosedyren gjelder pelehuller som er mindi.e enn 10 cm i tvei.miål.
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derme gruimen ble det i 2002-sesongen gitt nye identer til sjikt 2, 3  og 4 i mekaniske nivå i

lag. At disse represeiiterer ulike sjikt i samme lag er angitt i dokumentasjonen.

Det viste å være vanskelig å i.e-identifisere immålte, men ikke undersøkte kontekster

fi.a  2001-sesongen,  da  feltet  ble  renset  opp  i  begymelsen  av  2002-sesongen.  Av  deme

gi.unnen ble det vanligvis gitt en ny ident til objektene, og lag og anlegg ble innmålt på nytt.

Da vi har ftnnet det riktig å bevare dataene ffa den første innmåling kan samme objekt opptre

med to ulike nr.  og noe ulik avgrensing i dokumentasjonen. Funn og andre data er vanligvis

registi.ert under det høyeste nr., dvs. identen fta 2002-sesongen.

På slutten  av utgravningen førte  sterkt tidspress til  at lag måtte slås  sammen under

graving av profilen i vestkant av parsell 38. Dette har medført problemer med å relatere fiinn

til  spesifikke  lag  i  denne  profilen.  I  stedet  har  dette  måttet  opprettes  mer  fasevise  og

profilspesifikke lag, §om disse fiinnene er relatert til (AL103 5633, AL1035629, AL1035628).



4. RESULTATER
Gjennomgangen    av   liovedundersøkelsen   tar   sitt   utgangspunkt   i   de   tre   parsellene    i

utgravingsfeltet fra  2002.  Kun  i  dette  omi.åde  ble  det  gravd til  buiins  til  den  opprinnelige

sti.andgrusen gjennom stratifiserte kulturlag. Etter gjennomgangen av de tre parsellene blir de

øvrige deler av hovedfeltet gjennomgått, først intakte kulturlag fra bunnen og opp og dei.etter

yngre dyrkingslag. Kapittelet avsluttes med en diskusjon av den overordriete faseinndelingen i

utgravingsfeltet.

Kapitlene  er illustrert med fasevise uttegninger av A-objekter.  For de enkelte A-objektenes

beliggenhet og beskrivelse vises det til A-objektskatalog (se vedlegg), og Arcview-tema (se

vedlegg). De aller fleste lag og anlegg er omta|t i teksten.36

Generelt  kan  det  sies  at  utgravningsområdet  inneholder  to  hoveddeler  -  et  område  med

parsellerte tomter  anlagt rett på stranden  samt et utf}rlt område øst for dette,  i  et ftiktigere

område   ned   mot   havnen.   De   parsellerte   tomtene   er   avgi.enset   av   flettverksgjerder,

stolperekker, grøfter og en passasje. På tomtene finnes det i noen faser spor etter bygninger, i

andre faser synes de å ha stått åpne.  De langsgående parsellskillene virker å fortsette ned i

dumpingområdet, noe som indikerer at det er Dlt ut fra hver enkelt parsell, dels for å kvitte

seg med avfall,  og dels for å vinne ny  grum. Det er ikke påvist bygningsrester i toppen av

utfiJllingsområdet, men det kan ikke utelukkes  at det kan ha stått bygninger her i en yngre

fase, da dette området er veldig skadet av pløying.

I  bunnen  av  utgi.avningen  -  i  strandgrusen  -  fremkom  det  mange  anlegg,  liovedsakelig

pelehull. De aller fleste av disse pelehullene har ingen stratigrafiske relasjoner. De er så små

at de var umulige å oppdage på et tidligere stadium under gravingen. Kun i noen fa tilfeller

har en kunne argumentere for å plassere dem  i bestemte faser p.g.a.  lagfølgen. Ellers  er det

som regel kun ut fia rimelighetshensyn at de har kunnet plasseres i en bestemt fasemygning.

De fleste har ikke kunnet plasseres i verken bygninger eller faser,37 og opptrer derfor ikke  i

matrisene. Også noen få stolpehull ble først identifisert i bunn av utgravningen, men de fleste

av denne anleggstypen ble identifisert på høyere nivå,  og kan derfor plasseres stratigrafisk.

36 Unntak er enkelte små lag uten bebrdning. Disse opptrer imidlertid i matrisene (se plansje 3).
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Enkelte   stolpehuller  hadde  ikke  noen  bevarte  kultui.lag  over  seg,  men  disse  kan  med

rimeligliet plasseres i faser ut fra forhold knyttet til parsellgrenser eller bygninger.

Faseimdelingen ved hovedundersøkelsen basei.er seg på når det skjer vesentlige forandringer

på  en parsell.38  Dette  kan  dreie  seg  om  den  første  parselleringen  og bruken  av  en parsell,

første gang det bygges et hus på en parsell, eller forandringer i underparsellering. Derimot er

endringer i artefaktsammensetning eller andre kronologiske aspekter ikke vektlagt. I tillegg til

denne faseinndelingen  av  intåkte kulturlag,  kommer yngre  groper og nedgravinger som en

egen fase, samt yngre dyrkingslag.

Skal en dømme etter velbevarte kulturlag i samtidige bysamftnn (for eksempel Hedeby  og

Dublin) hai. det på Kaupang opprinnelig vært bebJdelige avsetninger av organisk materiale,

hovedsakelig rester av bygninger, aktivitetslag og firllmasser. Den stadig synkende vannstand

i sjøen (og dermed grunnvannsstand), j ordbruksaktiviteter ®løying og drenering) og generelle

nedbrytningsprosesser  har  ført til  en  nesten  total  omdanning  av  det  organiske  materiale.

Kulturlagene   i   bosetningsområdet   på  Kaupang   består   derfor   i   dag   av   en   varierende

sammensetning  av  humus,  stein,  grus,  sand,  silt  og  leire. Unntaket  er  i  nedre  del  av  dypt

nedgravde groper. Her det som regel anaerobe forhold, som har fbrt til en mye bedre bevaring

av det organiske materialet. Også i bunnen av dumpinglaget er det noen steder bevart organisk

materiale, men bl.a. bein mangler her, antage|ig p.g.a. |av pH.39

Varierende  pH-verdi har  også ført til  at  det ubrente  beinmateriale  er  ulikt bevart  i

forskjellige deler av feltet. I forbindelse med ildsteder har asken fimgert som pH-buffei., og

beinmaterialet er derfor meget godt bevart her. I andre områder er beinmaterialet gått helt i

oppløsning  og  foreligger  kun  som  en  gulbrun,  pulveråktig  masse.  Gevir  og  hom  er  kun

unntaksvis bevart.

Konsekvensen  av  dette  er  at  en  i  noen  tilfeller  vil  stå  uten  påviselige  rester  etter

håndverksprosesser, som utelukkende består av organisk materiale, slik som kamproduksjon

og lærbearbeiding. At en bygning i dag ffemstår uten spor etter håndverkproduksjon trenger

altså ikke å bety at det er et bolighus.

37   Tilsvarende   situasjon   møtte   en   også   under   utgravningene   i   Coppergate   i   York,   tross   langt   bedre

Pse;:rinagusnfiå:?sol2dog:3'!'f'Pfeorrs.el:odTST;'sjonavbeg,.epetfæe.
39 i det tidligere havnebassenget er det også stedvis anaerobe foi.hold.
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4.1. Parsell 1

Parsell  1  ei. den soi.ligste av de ti.e undersøkte parsellene på Kaupang. Parsell 1  defmeres med

to underparsellei. benevnt lA, som er den delen av parsellen som ligger i øst mot stranden og

er  helt  utgravd,  og  18,  som  ligger  i  vest,  og  som  bare  delvis  er  undersøkt.  Parsellens

avgrensning bestemmes av strukturer som flettvei.ksgj erder, stolperekker og passasjer.

Figur   4.1.   Aygrensingen   av   parsell   1-3   og  under-
parsellel..

I nord grenser parsell 1 mot parsell 2 med bl.a. en passasje i fase 2. Mot øst har parsellen vært

naturlig avgrenset av stranden. Sør for parsell 1  er det kun foretatt begrensede undersøkelser,

men  mye  oJder  på  at  det  har  vært  parsellering  der  også.4°  En  stolperekke  og  en  mulig

passasje/grøft skiller parsell  1  fia denne ikke undersøkte parsellen. Denne vil bli omtalt som

parsell 0.

Parsell  1  har hatt flere ulike faser av bruk og aktiviteter, men tre hovedfaser lar seg

tydelig skille ut (se plansje 3). Den tidligste fasen (1) preges av endringer av terrenget og en

begrenset aktivitet. Denne fasen erstattes av en fase (2) med et hus beliggende på parsell 1A,

og muligens  et verksted på parsell  18. En kraftig økning i avfallslagene indikei.er også økt

aktivitet  og  intensitet  i  bruken  av  parsellen.  Den  siste  fasen  (3)  er  meget  utydelig  p.g.a.

dyrkingsskader, men kjennetegnes av en del større nedgravinger, både nye groper og tidligere

groper som graves opp igjen. De tilhørende kulturlag er dyrket bort.

4° Se kap. 4.4.3
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4.1.1. Fase  1

Parsell 1A

Planering og oppdeling av parsellen

Toppen av naturbakken på Kaupang er et gruslag, kalt T100000. Dette er den strandbakken

som befolkningen på Kaupang måtte forholde seg til ved grunnleggingen av stedet. På dette

underlaget fant  de  tidligste  aktivitetene  sted.  Det  eldste  laget  avsatt her,  AL89949,  var  et

sandlag,  iblandet grus,  små stein samt noe trekull og humus. Laget, som hadde en sirkulær

foi.m  med  ca  2.5  meter  i  diameter,  inneholdt  også noe  ubrent  bein.  Det  synes  å være  et

aktivitetslag, men hvilken type aktivitet det dreier seg om er vanskelig å si noe konkret p.g.a.

manglende fum.

Over dette tidligste aktivitetslaget og på store deler av parsell lA ble det dokumentert

flere grus- og sandlag. Disse lagene, AL88843, AL96267, AL78662 og AL88122, er trolig

deponert på stedet i den hensikt å planere terrenget ftr videre bruk av omi.ådet. Det er ikke

sannsynlig  at  lagene  er  deponert  av  sjøen  (for  eksempel  i  forbindelse  med  springflo),  da

AL88843  og AL96267 er gruslag hvor partiklene ikke er rundet i kantene, noe de bude ha

vært om lagene hadde vært vannavsatt.

Mens  A96267  og  A88122  inneholdt  svært  få  ftm  var  det  innslag  av  perler  og

glasstenger  i  A88843   og  A78662.  A88843  1å  rett  under  A79606  (et  lag  med  avfall  fia

perleproduksjon - se nedenfoi.), og innslaget av 3 perler og en stang kan derfor forklares som

innblanding  fia  laget  over.  A78662,  som  i  hovedsak  ligger nord  for  A79606,  inneholdt  s

perler og 1 stang, og dessuten litt keramikkskår, digelskår, bly, rav, slagg og brent leire.  8 av

de 9 av glassfunnene er gjort i graveenheter uten direkte kontalst til 79606. Stangen er fimnet

lengst unna. Dette, sammen med bakgrunnsinnslaget av typiske boplassfum, gjør det rimelig

å anta at laget - i alle fall toppen - er deponert samtidig med produksjonen av glassperler.

Tidsavstanden fra planering og parsellering av tomten fiem til perleproduksjonen må i alle fall

være svært liten, hvis ikke dette har vært en parallell prosess.

Nord på parsell  1A  og  inn  over parsell 2A ble  sand  altså lagt på for  å planere  og

drenere terrenget. I denne sanden, AL78662 og AL88122, ble det bl.a. fimnet fire stolpehull

på rekke (A82423 - se nedenfor), hvorav ett hadde bevart treverk i seg. Dette kan indikere at
området  har  vært  ftktig.  En  naturlig  foi.senkning,  med  tilførsel  av  overflatevann  fi.a  de

bakenforliggende berg var lite egnet for bosetting, og påfirlling av masser bidro til å planere

og heve teri.enget over fiiktigheten. Efter denne endi.ingen av tei`renget startet en mer intens

bruk av parsellen.
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Helt  i  ostenden  av  pai.sell  lA  ble  det -  antagelig  etter  denne tidlige  planei.ingen  av

teri.enget -  satt ned  en  noi.d-sør-gående  rekke med  pelei..  Deime  rekken, A88330,  hadde  en

lengde  på  ca.  8  meter  med  19  bevarte  pelehull  (se  fig.  4.2  &  4.3).  Pelehullene  var  i  all

vesentlighet runde i form, hadde en diameter på omkring 10 cm og en dybde på omlag 15 cm.

Rekken  av  peler  dannet en  grense  mot stranden  i  øst.  Området øst for  deme pele-

rekken ble benyttet som et dumpingsområde4] for parsellen i den neste fasen. Pelerekken var i

nord ødelagt av yngre aktivitet - en grop A64891 og en passasje A70369.  Det kan se ut til at

rekken av peler fortsetter i nedkanten av parsell 2A, A40142, med 7 peler og videre langs ned-

kanten av parsell 3A, A99029.43 Retningen endrer seg noe mer mot nordnordøst.  Parsellens

østre avgrensning fulgte forøvrig ikke strandlinjen som en kunne ha forventet, men gikk nord-
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Figur 4.2. De viktigste elementer tilhørende parsell 1, fiase 1.

4' Se AL68495, AL85079.
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Sør for parsellen ble det registrert flere stolpehull.  Syv av disse er tolket som tilhørende en

stolperekke,  A8210044  (se fig.  4.2).  Stolpehullene var omkring 30  cm i  diameter og  16  cm

dype. Det er imidlertid usikkerhetsmomenter knyttet til tolkningen. Flere av stolpehullene var

ikke mulige  å relatere  stratigrafisk,  enten fordi  de  ikke var  dekket  av  kulturlag  eller fordi

deres stratigrafiske kontakt til slike lag vanskelig lot seg belyse. Enkelte var også utenfor en

tenkt linje, men dette kan dreie seg om utskiftinger. Rekken er koblet sammen med en mindre

rekke i vest bestående av tre stolpehull.  Stolpehullene ble oppdaget i forbindelse med at de

eldste lagene i grøften A70368 ble fjemet. De lå på grøftens østre kant, mot parsell  1A. Det

blir antatt at disse tre og de ovennevnte syv stolper tilhørte en rekke, og kobles sammen ved

stolpehullet  A82074.  Stolpehullet  ble  fumet under  det  samme  laget  som  de  tre  nord-sør

gående  stolpehullene,  nemlig  AL74295.  Stolpehullene  lå  imidlertid  ikke  på  denne  rekkes

44 A48445, A50137, A61914, A820393 A82040, A82041, A82074.
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linje, nm deriinot på linje med den øst-vest-gående. Dette peker i i.etning av at rekken har

dreid fra en iiord-sør til en øst-vest-gående rekke.

+,   ,  :±  `J'<'
c.l`,t  _ ±

l"æ.`J,
t              c_`_

o?:`i:.r,ii,,'
-nLr.3l

*`'l;+.`#  ;t:`ræ   å`,`.,r        :\`;k;,f. I:uL` h_o#,Do

Figiir 4.4. Pelerekkene A82954 og A83198.

Det  ble  også  registreri  to  rekker  med  pelehull  uten  stratigrafisk  informasjon,  A82954  og

A83198,  i  dette  området.  Det  er  sannsynligvis   spor  etter  gjerder  som  ble  satt  opp  på

henholdsvis øst-  og vestsiden av passasjen A70368.  En mulig fortsettelse av den vestligste

pelerekken kunne ses på pai.sell 28, i pelerekken A74596.45 Deme rekken ftlgte det som kan

være  det  nord-søi.-gående  skillet  mellom  2A  og  28  parsellene.  Hvordan  de  to  rekkene

forholder seg til hverandre er vanskelig å si noe sikkert om.  Det kan være at stolperekken i

vest raskt ble  erstattet av peler og et gjerde etter hvert som passasjen A70368 ble  etablert.

Peler`ekkene kan imidlertid også tilhøre en yngre fase.

På parsell  lA's  nordlige  langside  fantes  det også en  stolperekke,  A8242346.  Denne

bestod  av  fire  stolpei.  og  hadde  samme  orientering  som  den  antatte  sørlige  stolperekken

A82100.  Stolpehullene hadde en diameter fra 20 til 30 cm, og en dybde som varierte fia 20 til

30 cm. Fyllmassene var vesentlig sand, med humus og trekull. I stolpehullet A78642 var det

bevarte  rester  etter  stolpe  i  tre,  med  en  noe  rektangulær  form.  Stolpene  var  gravd  ned  i

planeringslagene   AL78662   og   AL88122,   og   dukket   opp   ved   fieming   av   det   direkte

45 se kap. 4.2.1.
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overliggende  laget,  AL77852.  Dette  indikei.er  at  stolpene  tilhører  den  tidligste  fasen.  Det

overliggende laget er knyttet til en senere passasje mellom parsell lA og 2A.

Aktivitets- og avfallslag

På  parsell  lA  var  det  i  denne  fasen  lag  som  avspeilet  aktiviteten  på  parsellen.  Det  var

AL79606, et aktivitetslag, og AL85079 som var et lag med skjørbrent stein. Aktivitetslaget

strakte  seg  over  store  deler  av  parsell  1A.  Dets  utstrekning  i  øst  stoppet  ved  pelerekken

A88330   og   laget  med   skjørbrent  stein  AL85079.   I  vest  sammenfalt  dets   grense  med

stolperekken  A82100,  mens  det  i  sør,  mot  parsell  0,  var  en  mer  uklar  avgi.ensning  p.g.a.

dyrkingsskader.  Laget  fantes  ikke  nord  for  den  modeme  dreneringsgrøften  T20332.  At

anleggelsen av dreneringsgrøften har fiernet deler av dette aktivitetslaget er det liten tvil om.

Aktivitetslaget AL79606 (se fig. 4.2) var et mørkt heterogent humuslag, som inneholdt

sand, skjørbrent stein, trekull, aske, leire og bein. Laget hadde også en større linse av lysere

sand og grus, AL79850. Aktivitetslaget oppfattes som et primært deponert lag og var fast i sin

konsistens.  Det  er  ingen  fom  for konstruksjoner  eller bygninger  i  denne  fasen,  og  det  er

derfor sannsynlig at laget var avsatt som følge av en utendørs aktivitet. I laget ble det funnet

et større antall glassperler og avfall fia perleproduksjon. Det ble fimnet totalt 61 perler, særlig

mange hvite, og en del blå. Blant perlene var også 6n vepseperle og noen gullfolierte perler.

43  glasstenger og  en del  glassavfall ble  også samlet inn fi.a laget.  Særlig interessant var et

fragment av en jemtein med snodd glass rundt. Denne ble brukt i produksjonen av pei.1ei., og

viser  sammen  med  det  øvrige  avfallet  at  det  i  deme  fasen  har  foregått  produksjon  av

glassperler på parsell lA -og da enkle hvite og blå perler. Omfanget på produksjonen synes

ganske begrenset, sett i forhold til for eksempel Ribe. Da det viste seg at laget inneholdt større

mengder  glass  valgte  man  å  sålde  all  masse  i  2  mm  såld.47  Det  deponerte  materiale  fra

perleproduksjonen bør derfor være tilnærmet totalinnsamlet med unntak for det som er tapt i

dreneringsgrøften og pløyd vekk i den sørlige del.

Under  aktivitetslaget ble  det flnnet  et betydelig  antall pelehull.  Her  er  det verdt  å

merke seg at i området hvor det blir ftnnet mest rester etter perleproduksjonen, var det mindre

pelehull enn i områdene rundt. Dette kan indikere at produksjonen har foregått under eller i ly

av en innretning holdt oppe av peler, for eksempel en vindskjerm. Disse pelehullene, som ble

målt inn og tømt,  hadde  en varierende  diameter fra 2 til  15  cm,  der 95  %  lå under 9  cm.

Dybden på disse pelehullene varieiie fra 2 til 13 cm, med et par unntak på 15 til 21  cm. Slike

46 A78642, A78652, A78750, A78760.
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sinå pelehull var ikke lette å oppdage uiidei. utgravingen. Det bebJr at peler kan være i.ammet

ned fra yngre overflatei.,  men at de ble  ikke  ei.kjent i disse  ovei.flatene.  Deres spi.edning og

ui.egelmessighet indikerei. dette.

På østsiden av pelerekken A88330  1å det et langsgående  lag bestående  av håndstoi.e

skjørbrente  stein.  Dette  koksteinslaget,  AL85079  (se  fig.  4.2),  med  125  steiner  innmålt,  1å

direkte  på  sti.andsanden,  og  må  derfor  antas  å  være  kokstein  fra  den  tidligste  fasen  av

parsellens  brukstid.  Det  synes  å være  en  flytende  overlapping  mellom  laget AL79606,  og

koksteinslaget, dvs.  at lagene trolig ble akkumulert samtidig. Denne overlappingen skjedde i

pelerekken A88330's lengderetning og fiilgte den så langt lagene strakk seg. AL79606 strakk

seg imidlertid ikke like langt mot nord som dette koksteinslaget. Dumpinglaget, AL68495 fra

fase 2,48 som lå øst for koksteinslaget, dekket også over koksteinen, særlig i nord. Dette viser

at dannelsen av koksteinslaget var forut for den økte dumpingaktiviteten i området. Det synes

som om koksteinen var dumpet over et lavt gjerde (A88330)  og ut av parsellen.  Det ble  da

heller ikke funnet mye skjørbrent stein i AL79606.

Som en oppsummering kan det sies at i fase 1 ble parsellen lA planert med påføring av sand

og grus,  samsynligvis  for å legge  grunnen for den aktiviteten som skulle foregå på stedet.

Etter at planeringen var gjennomført ble det satt opp flere peler og stolper som trolig var del

av  gjerder,  for  å  avgrense  parsellen  mot  de  omkringliggende  parsellene  18,  parsell  2  og

parsell 0. Aktiviteten som foregikk på parsell lA i denne fasen var begrenset, men omfattet et

perlemakeri. Deniie aktiviteten er samtidig med den siste fasen av planeringsarbeidet. Denne

pi.oduksjonen fant sted utendørs  og muligens  i  ly  av vindskjermer representert ved et utall

pelehull på pai.sellen. Produksjonen var sannsynlig koitvarig.

Parsell 1 8

Parsell  18  som lå vest for  lA ble bare undersøkt i mindre grad. De undersøkelser som ble

gjort på den er i tillegg meget fragmentariske. Denne underparsellen ble også delvis undersøkt

i forbindelse med vann- og avløpsgrøften i 2000. Her ble det gravet mekanisk i starten for så å

gå  over til  stratigrafisk  graving  etter hvert.  Dette  gjør  koblingen  mot hovedundersøkelsen

vanskelig. Ved årets undersøkelser ble om lag 1  meter av i)arsell 18 sin østre ende undersøkt

mens det ved de tidligere undersøkelsene var undersøk om lag 2 meter videre mot vest. Det

::;3#.43..i23.
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er vanskelig å si noe om pai.sellens bredde da det ikke er registrert brdelige avgrensninger for

den. At den har hatt iioeiiluiide samme bredde som lA er likevel sannsynlig.

Planeringen i oimådet i fase 1  påvirket i liten grad parsell 18. Bare litt grus ble påført

helt  øst  på  parselleii.  Det  ble  så  satt  opp  skille  mellom  parsell  18  og  lA  i  fom  av  en

stolperekke og senere en pelerekke.49 Rekken med peler,  A83198,1å i den senere passasjen

A70368 sin vestre kant og var trolig et gjerde.   Noe spesifikt aktivitetslag som AL79606 på

parsell 1A ble ikke observert på parsell 18.

ODDsummering fase 1

Fase  1  var starten på aktivitetene på Kaupang.  Det ble utført en del planeringsarbeider fbr

bruken av området tok til. Stedet ble delt opp i parseller med gjerder som skilte disse. Fase 1

var preget av enkle forhold med utendørsaktiviteter og ingen hus. Aktivitetene synes å være

begynt på slutten av planeringsarbeidene. Produksjonen og aktiviteten på parsellen i fasen har

trolig hatt et sesongmessig preg. Det er imidlertid på det rene at det ikke gikk lenge fbr en mer

utvidet aktivitet og bruk av området ftrte til endringer.

4.1.2. Fase 2

Fase  2 kjennetegnes ved økt aktivitet på parsellen.  Mens  den fbrste fasen hadde  begi.enset

aktivitet  og  ingen  bygninger,  reises  det  i  denne  fåsen  en bygning,  det  foregår  graving  av

groper og grøfter,  og anlegging av en passasje. En økende mengde lag viser også den økte

aktiviteten, og særlig dumpinglagene blir bJdelige i deme fasen.

Parsell 1A

På parsell 1 var det huset, dumpinglagene, passasjene og gropene som definerte fasen.

Huset A200

Huset, A200, ble erkjent allerede sesongen 2000 ut fi.a et større område som var meget svart

og hadde et brdelig ildsted.5° Det svarte laget AL24500 ble tolket som et sekundært deponert

lag som inneholdt jordmasser og fimn fra områdets yngre bosettingsfase etter omi.oting ved

yngre dyrking. Etter at dette sekundære laget var fiemet dukket det opp en rekke lag. De var

alle aske-, trekull- eller humuslag, og ble tolket som aktivitetslag i huset A200. Huset hadde

49 se kap 4.1.1
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også  et  i.ektangulært  ildsted  orienteit  øst-vest.   Det  var  steinsatt  i  kanten  og  hadde  en

leii.ekappe (se fig. 4.7).

Ved oppstari av gi.avesesongen 2002, ble ildstedet, som tidligere var identifiseit med

A25950,  innmålt som A61642, mens to smale lag på nord og syd siden av ildstedet, tolket

som veggriller, ble målt inn som linjer - som lienholdsvis A61976 og A61990.

Etter  opprensningen  av  overflaten  fremstod  huset  på  parsell  lA  brdelig  med  sitt

ildsted, A61642, og tilhørende aktivitetslag AL61670 (se fig. 4.5). Laget inne i hus A200 har

nok opprinnelig vært ett stort lag,  men det har p.g.a.  dyrkingsskader blitt delt i to  av 6n  1,5

meter bred nord-sør gående grusstripe -som er undergrunnen som stikkei. opp. Laget var også

delt opp av den øst-vest gående dreneringsgrøften, T20284.

Figur 4.5. Utvalgte elementer tilhørende pc[rsell 1, fiase 2

50 Wiker 2001.
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Figur  4.6.  Huset  A200  (inot  Øst)  med  ildstedei  sentralt  i  bildet.  Legg  merke  til  benklinjene  på
langsidene crv ildstedet..

Aktivitetslaget AL61670  var  et meget mørkt sandlag,  godt blandet med humus  og trekull.

Innslaget av trekull var naturlig nok størst rundt ildstedet. I laget var det på to steder parallelle

langsgående striper, A61976 og A61990, om lag 50 cm fta ildstedet både i nord og sør. Deres

næi.e beliggenhet til ildstedet pekte i retning av at det kunne dreie seg om spor etter kantstilte

planker fta benker som omgav ildstedet på langsidene. Den lengste benklinjen, som besto av

tre mindre linjer, sti.akk seg om lag  10 meter. Den strakk seg helt ut til koksteinslaget i øst

A85079 og i vest noe ut i passasjen A70368. Det viser at huset trolig har stått lenger øst enn

aktivitetslagene AL61670 og AL1022171  sin utsti.ekniiig kunne iiidikei.e. I vest kan det vise

seg at huset stod forholdsvis lenge, samt at det er mulig at det ble påbygd i en eller annen
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form  mot vest e//e7. at passasjen A70368 var firlt isten.  Det ei. imidleiiid ingen  aktivitetslag

som strakk seg så langt ut mot vest.

Med bakgriinn  i hypotesen om at disse rillene kuime være spor etter foi.kantbordet på

veggbenkene, hadde man et mulig skille mellom aktiviteter på gulvet og under benken. Det

ble derfor besluttet å dele åktivitetslaget AL61670  opp  i to  deler (se fig. 4.5). AL61670  ble

laget  rundt  ildstedet,  mens  området  under  benken  fikk  identiteten  AL1022171.  Det  var

imidlertid ikke mulig å skille lagene fra hverandre bortsett fi-a den nevnte benklinjenes skille.

Årsaken til denne delingen var at en ønsket å se om det var noen forskjeller i funnene mellom

disse to områdene i liuset. Det ble for eksempel ikke funnet slagg under benken, mens det var

der keramikken i all vesentlig grad fantes. Det ble også ftnnet noen glassperler, enkle blå og

hvite og noen enkelte feilpi.oduserte. Det ble ftmnet åtte stykker i laget rundt ildstedet, mens

det under benkene bare ble fiinnet tre. Om perlene stammer fia en faktisk produksjon i huset

eller om de har blitt transportert fra laget AL79606 under er vanskelig å si. Mengden av perler

er kraftig redusert i disse yngre lagene og det kan peke mot det siste. Funnene i huset var av

mange  ulike  kategorier.  Det var ftmn  av vevlodd  og  spinnehjul,  keramikk,  vektlodd, jem-

nagler, rav og glass. Etter alt å dømme har aktivitetslaget AL61670 dannet husets gulvflate.

I området hvor liuset har stått ble det ftnnet en del stolpeliull, men å relatere de direkte

til husets  konstruksjon viste  seg  meget vanskelig. Noen  lot seg  datere  til  yngre  faser  enn

huset. Dette gjelder for eksempel A27646, A62022 og A81649. De to siste ligger henholdsvis

vest og øst for ildstedet. Enkelte andre er uten stratigrafiske relasjoner, som A50355, A94535

og A94548. Det er andre som muligens kan settes i forbindelse med huset A200. Fire av disse

kan muligens  danne to  stolpepar til huset.  Det er A48474 og A48488  som sannsynligvis  er

samtidige med huset, og A81669 og A61953, om hvilke det kun vites at de er yngre enn fase

1. Disse mulige stolpeparene ligger med omkring 7 meters lengde i mellom og er om lag 3.5

meter brede. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til denne tolkningen.

I stolpehullene A61953  og A81654 ble det funnet hvert sitt fiskesøkke som trolig var

gjenbrukt som malestein. Det interessante er at det i to av stolpehullene, A50137 og A61914, i

stolperekken A82100, også ble funnet fiskesøkker av stein, trolig gjenbrukt som løpere. Det

ble også fiinnet en strandrullet stein uten riller, som kan ha vært et råemne til enten fiskesøkke

eller  løper.  Stolpehullene  med  disse  steinene  lå  ved  siden  av  hverandre  to  og  to.  Det  er

imidlertid  vanskelig  å  si  noe  bestemt  om  dette  fenomenet utover  at  det  er  kun  på  denne

parsellen at det er oppdaget fiskesøkker/løpere i slike kontekster. Et annet moment er om de

ble lagt ned §amtidig, intensjonelt eller ikke. Om de er samtidige kan i så fall de to sistnevnte

ikke tilhøre stolperekken A82100.
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Undersøkelsene   av   liuset   A200   viste   ingen   spor   av   spesielle   aktiviteter   eller

produksjoner, bortsett fra spore etter ravbearbeiding. Det kan dreie seg om et bolighus, men

det kan også ha foregått håiidverksmessige aktiviteter i organisk materiale.

Ildstedet til huset A200, A61642, var et rektangulært ildsted, ca 2 x 0,9 meter, steinsatt

med håndstore  stein  og  orientert øst-vest  (se  fig.  4.7).  Det hadde  samme  orientering  som

benklinjene.   Steinsettingen   omkring   ildstedet   var   ikke   intakt,   noe   som  trolig   skyldes

dyrkingsskader. Det var bare bevart tretten steiner, men det opprinnelige antallet har antåkelig

vært det tre ganger større, om det har vært fullstendig steinsatt.

Figiir 4.7. Foto av ildstedet A61642

I ildstedet ble det observert fire ulike lag. Det eldste laget, som lå direkte over AL79606, var

et  leirelag,  AL64347.  Det var  iblandet  grus,  grov  sand  og småstein.  Laget kan knyttes  til

etableringen av ildstedet fordi flere av ildstedets steiner var satt direkte ned i dette laget. I syd

var leiren lagt opp i en slags rygg som steinene var satt ned i. Over dette ftndamentlaget, som

i  liten  grad var varmepåvirket,  lå et nytt tynt leirelag.  Dette  laget vai. 1ysere  og  gulei.e  og

tydelig varmepåvii.ket.  AL64144  innholdt mer fin  sand  og var meget kompakt.  Over dette

laget lå et sandlag, AL63581, som inneholdt trekull, brent leire og litt gi.us. Det yngste laget i

anlegget var  også et bi.ent leii.elag,  AL61643.  Dette  gulaktige  laget hadde  om  lag  samme
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utsti.ekning som  det underliggende sandlaget og var stei.kt vai.mepåvii.ket. At ildstedet vai. så

godt bevart som det faktisk vai., selv om det i stort omfang besto av leii.e, understreker brdelig

at det må ha vært iimendørs. I ildstedets lag ble det stori en mengde funn, bl.a.  glass og rav,

både ferdige glassperler og avfall etter produksjon som glasstang.  Det var også mye  ubrent

bein i ildstedet.

Dumpingområdene.

I fase 2 økte mengden av avfall betraktelig. Avfallet er tilsynelatende blitt flyttet fra bo- og

produksjonsområdet inne på parsellen, til dumpingområder på og utenfor parsellen. Nord for

huset A200 sin hypotetiske nordvegg ble det definert et større lag, Alj64612. Laget strakk seg

fra den  modei.ne  dreneringsgrøften T20332,  og nordover til  parsellgrensen  mot parsell  2A.

Mot øst strakk det seg til koksteinslaget AL85079 mens det i vest stoppet mot grøften A70369

sin vestlige del. Laget bestod av sand, men var iblandet mye humus og ti.ekull samt noe leire.

Det var meget heterogent og var opp til 25 cm tykt, men ble brnnere mot nord.   Det er tolket

som et dumpinglag.  Laget gav inntrykk av å ha blitt akkumulert over lang tid, med mange

enkelthendelser.  Det  var  ikke  mulig  eller  hensiktsmessig  å  grave  laget  stratigrafisk,  og

mekaniske fem cm lag ble derfor anvendt. Det øverste mekaniske laget AL64612 ble gravd i

to  sjikt.  Deretter  fiilgte  AL75497,  AL76000  og  AL76472.5[  I  dette  laget  var  de  fleste

funnkategorier representert. Det var gjenstander som kan knyttes til ulike håndverk: rav, glass,

jemslagg  og brent leire,  smeltedigler  og bronseslagg.  Samtidig var dagliglivets  stenstander

representert i form av vevlodd, ulike typer keramikk, fiskesøkke og bryne. Det var også større

mengder brente  og ubrente bein.  Denne uensartete funnsammensetningen styrkei. hypotesen

om at dette vai. et område for dumping. Dumpingområdet har nok strakt seg fra huset A200 og

helt  til  grensen  mot  passasjen.  Lagenes  utbredelse  øker jo  yngre  de  blir.  Mens  AL75497,

AL76000,  AL76472  og  sjikt  2  i  AL64612  alle  forholder  seg  til  den  sørlige  kanten  av

passasjen A70369, øker AL64612 i siste bnik utover denne. Dette kan tyde på at passasjen

enten ikke var i bruk lenger, eller at gjerdet mot passasjen ble fiemet. Undersøkelsene viste at

det i hele fase 2 ble det dumpet avfall her.

Over koksteinslaget og dumpinglaget ble det observert et lite humuslag, AL75135 som

dekket koksteinslaget. Laget ble synlig etter at første sjikt i AL64612 var Eernet. Det er mulig

at  gjerdet,  indikert ved  pelerekken  A88330,  kan  ha vært  i  fiinksjon  i  den  første  fasen  av

51  Se kap. 3.3.7.
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dumpingen, men siden ble f]ernet eller brutt iied. Dette kan foi.klare livorfor det bare var sjikt

2 av AL64612 som dekket dette humuslaget.

Et   lite,   møi.kt   humusholdig   lag,   AL75706,   som   ble   fiinnet   på   sørsiden   av

dreneringsgrøften  T20332  og  nordvest  for  ildstedet,  ble  oppfattet  som  en  mulig  del  av

dumpinglaget. Dette laget lå over et lag tolket som masse oppgravd fra grøften mellom parsell

lA og 18 52. Noe av dette laget lå under aktivitetslaget AL1022171  i huset. Lagets andre sjikt

AL76275, går ned i grøften A70368, og dette kan indikere at det dreier seg om en tidlig fase

av dumpingvirksomheten i området.

Et  annet  område  med  dumpingftinksjon  var  området  øst  for  parsellen  lA's  østre

grense. Her lå det et meget fett, mørkt opptil 20 cm tykt lag som ble gravd mekanisk i fem cm

sjikt.  Laget, AL68495, var meget heterogent og bestod av aske, trekull,  organisk materiale,

sand og humus og større mengdei. skjøi`bi.ent stein. Dette peker i retning av at det trolig dreier

seg om masser tømt fra et ildsted. Det er samsynlig at det er aske fra huset A200 sitt ildsted

som ble  ftinnet i dette  dumpingområdet.  Denne type  avfall ftaktes trolig  ikke  langt og det

faktum at det var i dette dumpingområdet innslaget av kokstein og aske vai. størst,  peker i

retning  av  at  huset  kan  ha  hatt  en  utgang  mot  øst  og  sjøen.  Lagets  sammensetning  og

fimnspredning understreker også stedets fimksjon som dumpingområde. En konsentrasjon av

større. skiferfragmeiiter   viser   denne   fiinksjonen  bJdelig.   Disse   stammer   fia   en   enkelt-

deponering av avfall fra bryneproduksjon.

Passasjene

Parsellen var i fase  1  avgrenset ved gjerder av stolper eller peler. Dette endret seg i fase 2. I

vest mellom parsell lA og 18 ble det enkle gjerdet A82100 erstattet av en passasje, A70368,

mens det samme skjer i nord mot parsell 2A, hvor gjerdet A82432, ei.stattes av en tilsvarende

passasje A70369.

PassasjenA70368.

Etter en tid med aktivitet på parsellen ble det etablert en grøft eller passasje som delte parsell

1  i to  underparseller.  Om  den  ble  gravd  ellei.  om  det var  bruken  av  omi.ådet  som  skapte

grøften  eller  passasjen  er vanskelig  å  avgjøre.  Denne  vil  uansett nedenfor  bli  omtalt  som

passasje A70368. Et saiidlag, AL76538, ble observeit på den østre kanten av passasjen. Laget

var  dekket  av  det  ovennevnte  tidlige  dumpinglag  AL75706/AL76275.  Det  litm, et  mye  på

52 Se passasjen A70368
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undei.grunnsanden og lå rett over aktivitetslaget AL79606 (fra fase 1). Laget fortoiite seg som

en lang, smal i.ygg av gulaktig sand. Det kan muligens settes i forbiiidelse med arbeider med

passasjen. Imidlertid ble det ikke fuiinet klare kutt etter graving av passasjen.

Passasjen,  A70368,  var  1-1,5  meter bred  og ble  utgravd  i  en  lengde på om  lag syv

meter. Lagene i passasjen var vanskelige å skille fia hverandre, og den ble derfor i hovedsak

undersøkt ved graving av mekaniske lag.

I  vest  var  det  i  den  første  fasen  som  nevnt  stolperekken,  A82100  og  pelerekkene

A82954 og A83198, som var det Brsiske skillet mellom parsell lA og 18. Det kan se ut som

de  har  påvirket  orienteringen  av  passasjen.  Rekken  av  stolper  har  stått på  grøftens  østre

skulder. Om de ble stående samtidig med at passasjen var i bruk er noe usikkert. Trolig gikk

man tidlig over til  lettere tierdekonstruksjoner, noe de to pelerekkene på kanten av grøften

kan indikere.

I bunnen av gi.øften lå det et grovt sandlag, AL74295  med en del trekull. Laget var

sannsynligvis  planeringssanden  AL96267  blandet  med  trekull  og  humus.  Ved  fieming  av

dette   laget  dukket  de  nevnte  pelerekkene  A82954  og  A83198   opp.53   0ver  laget  lå  et

kullblandet siltlag,  AL73096.  Laget ble gravd i to  sjikt og var trolig det tidligste  fiJllaget  i

grøften. Dets utbredelse var noe annerledes enn laget over og også annerledes enn de senere

lagene i grøften. Laget dekket kun over grøftens bredde i nord. Mot sør er det bare til stede

mot den vestre profilen, dvs. mot parsell 18. Det kan ha sin bakgrunn i at dumpingaktiviteten

kommer fi.a vest, parsell 18. Laget var trolig det sammen som fotsporlaget i passasje A70369,

og dette kobler passasjene sammen til 6n passasje.54

Et tykt leirelag AL1024838,  lå  langs  grøftens  vestre  side  i  en  lengde  på om  lag  4

meter. Leii.elaget tilliøi.ei. pai.sell 18, og vil bli diskutert senei.e.55 I passasjen, over A70396, lå

et stort sand-  og liumuslag,  AL70553.  Laget  innlioldt også store mengder trekull  og leire.

AL70553 lå tett z.7®7]fz7 leirelaget. Dette kan bety at dumpinglaget ble akkumulert på samme tid

som leirelaget AL1024838 var i ftnksjon. Det kan også se ut som om denne grensen var skilt

med  for  eksempel  et  horisontalt  bord.  AL70553  dekket  store  deler  av  det  området  som

passasjen opptok. Det Slte hele passasjen og strakk seg også nordover mot passasjen A70369

som skiller lA og 2A. I øst fulgte laget en rett nord-sør-gående liiije. Om det skyldes at det

var et gjerde som begrenset utstrekningen er usikkert, da pelehullene i rekken A82432 først

::§:Åa7Po:.64;1
55 Se kap 4.1.2 parsell 18
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ble ei.kjeiit i et eldre sti.atum,56 men det er mulig at de stod fremdeles. I laget ble det etter noe

tid laget en liten grøft, A70165, som det ble satt store steiner i. Fem av disse var bevart r.73 s#!£.

Disse har trolig hatt en funksjon i forbindelse med parsellavslutningen på parsell  18. Midt i

parsellgrøften lå det et meget fimnrikt dumpinglag, AL69770. Laget som lå over steinrekkens

fundamenteringsgrøft var av silt og var iblandet trekull og leire. En øks av jern ble funnet her.

Et annet leirelag, AL68789, lå over dette dumpinglaget. Leirelaget, som var meget tynt, ble

først gravd sammen med AL1024838. Det viste seg imidlertid at det dreide seg om to ulike

leii.elag med dumpinglaget AL70553 i mellom. Dette ble man ikke klar over før en stund ut i

undersøkelsen av AL68789. Det bJnne leirelaget hadde en markant utbredelse. Det lå i syd på

grøftens vestre bredd mot parsell 18. Det fiilgte en linje mot nord, men noe før den sørligste

av steinene i A70165,57 fløt laget ut i grøften. Laget kan tolkes som et utvasket leirelag fta en

graving av gropen i vest ellei. et yngre leii.egulv. Det har samsynlig blitt holdt på plass av eii

liorisontal begrensning. Det har vært minst en stein til i denne rekken,58 og avtrykket av denne

var BJlt med gammelt dyrkingslag.

Et sandlag,  AL68371, med linser  av trekull,  skjørbrent stein  og mulig brent, rødlig

sand dekket store deler av grøften i sør. Det fiilgte samme linje mot nord, men z. grøften denne

gangen. Det er muligens restene av en planlagt stenBrlling. Mengden av skjørbrent stein økte

mot syd. Helt i syd i laget ble det ftnnet større mengder ftagmenter av smeltedigler samlet i

en konsentrasjon (se fig. 4.8).  Det dreide seg bJdelig om dumping av avfall fra metallstøping.

Det er §annsynlig at dette stammer fra parsell  18, hvor det ved gravningen for avløp i 2000

ble fimnet et primært avsatt lag fi.a metallstøping, som hører til denne fasen.

::åk7aoplt;1.1
58 wiker,2001
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Figui. 4.8. Samling av digelfi.agmenter i AL68371

Mot profilen  i  syd59  møtte  laget  en  liten tunge  av  et  leirelag AL68876  som var  et tykt og

kompakt lag. Det inneholdt litt grus samt noen skjørbrente steiner. Laget tilliørte trolig parsell

0. Det hadde direkte kontakt med AL70553. Dette forseglet AL68876 sin tilblivelse mellom

AL70553    og   AL68876.   Hva   dette   laget   representerer   er   usikkert   p.g.a.   manglende

undersøkelse. De omtalte lagene har direkte eller indirekte gjenfirlt passasjen A70368. På den

østre siden av passasjen, dvs. på parsell lA's vestre ende, 1å det noen mindre lag som også var

dumpinglag, men de var hovedsakelig avsatt inne på parsellen. Lagene AL68200, AL75475

og AL79270 var alle slike lag. Interessaiit her er at AL79270, som var det eldste laget, fiilgte

pelerekken A82954 sin linje. Laget lå helt inntil rekken i vest mens det i sør fulgte i en linje

ca 30  cm  unna.  Laget  dannet  et  hjøme  på parsellen.  Det ble  bl.a.  fiinnet  ett  glasskår  fra

drikkebeger   og   en   gullfoliert  perle.   De  to   andre   lagene  var  senere  dumpinger.   De   lå

stratigrafisk mellom AL66930  og AL69770.  Det vil si at disse dumpingene var yngre  enn

steinrekken og leiregulvet på parsell 18.

Da  man  startet  å  gi.ave  i  dette  området  var  det  et  mørkt  heterogent  sandlag  godt

iblandet  trekull,   humus   og   grus   som   ble   definert  fra  midten  av   grøften   og   sørover.

Vanskelighetene gjorde at man gravde mekanisk i 5 cm sjikt.  Dette gjorde man med ett sjikt i

AL66561, to sjikt i AL66930 og ett sjikt i nevnte AL68371. Dette dreier seg med andre ord

59 snitt C67116
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om fii.e mekaniske sjikt i samme lag. Disse lagene ligger alle med størst utbi.edelse i sør og

smaliier av mot noi.d.

I AL66930 ble det ftimet en liten del av et gullsmykke med fint filigransai.beid. Det

var ødelagt og ble ftnnet sammen med støpeavfall.

Passasjen A70368 har trolig fimgert både som grense og som et mulig tråkk mellom

parsellene.

Passasjen A70369

0mrådet mellom parsell 1 A og 2A viste seg å ha vært benyttet som et veifar eller tråkk. Dette

var trolig en fortsettelse av passasjen A70368, fia parsell  1A's nordvestre hjørne og vider`e

mot øst og sjøen. Den hadde en bredde på om lag 1,5 meter og ble undersøkt i en lengde på ca

10 meter.

Undersøkelsene   i  dette   området  på  parsell   lA  startet  med  dokumentasjonen  av

dumpinglaget  AL64612.  Laget  ble  gravd  mekanisk6°   og  etter  ett  sjikt  kom  passasjens

avgrensning klart fram. Ved fierningen av dumpinglaget ble det også observert rester etter to

flettverksgjerder som bar preg av  å ha vært brent. De var orientert  i grøftens retning.  Den

sørlige, A64849 bestod av  13  synlige pelehull og en linje med forkullet organisk materiale

mellom pelehullene, rimeligvis flettverk. Strukturen var observerbar i en lengde på om lag 6,5

meter. Den fiilgte sandlagets utstrekning, dvs.  grøftens sydlige kant. Flettverket som lå nord

for grøften, A64892, 1å noe mer im på sandlaget og det ble ikke observeri peler i tilknytning

til denne. Lengden var om lag to meter.

Passasjen var BJlt av et mykt gråbrunt sandlag som de ovennevnte flettverksgjerdene

var satt ned i. Laget, AL70370, inneholdt også noe humus. Det firlte opp grøften i liele dens

utgravde lengde i en tykkelse på opp til 20 cm. Laget var tykkest i øst og ble tymere mot vest

ca 5 cm. Massen ble først gravd ut i et mekanisk 5 cm sjikt. Deretter ble resten av laget tatt av

i 6n omgang, selv om tykkelsen var opptil 15 cm.6[   Sanden var dårligere sortert mot vest, noe

som kan indikere at passasjen vært vannførende til tider. Det er allikevel mest sannsynlig at

sanden er påført for å Brlle igjen passasjen. Om laget skulle vært naturlig påføii ved erosjon,

ville  laget ha hatt  en  amen  sammensetting  og hatt  en  relativ  støi.re  fimnfi.ekvens  em  det

hadde. Laget inneholdt imidlertid ulike funnkategorier som keramikk, glassperler og skår fi.a

6° Jfi.. kap. 3 .3.7 om mekanisk graving.
6t Det ble valgt ikke å grave sjikt i dette laget p.g.a. 1av fi]mfiekvens.
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drikkebeger, slagg, bi.eiite og ubreiite bein. Under laget lå det et siltlag, AL71495. Det lå øst

for profilbenken,62 mens det samme laget vest for profilen fikk identiteten AL77852.

Figur4.9.Fotcrvt}ylckilagetAL71495.

Det strakk seg ovei. mot passasjen A70368  og en mulig fortsettelse kan ses  i laget A70396

som dekker passasjen A70368. Laget var iblandet humus og trekull. Det dukket opp en rekke

mindre  forhøyninger  og forsenkninger  i  lagets  overflate  (se fig.  4.9).  Ved nærmere under-

søkelser viste det seg at det var fotavtrykk. Avtiykkene, som trolig var fta både mennesker og

dyr, var satt i fiiktig jord. Deme overflaten hadde blitt dekket av sanden AL70370, og dermed

godt bevart. Det ble tatt silikonavstøpninger av fotsporene to steder i laget øst for profilen.63

Lagets funnsammensetning med bl.a. store mengder ubrent bein viser at avfall ble kastet eller

mistet    i    passasjen.    Snittet    av    passasjen64    viser    at    laget    lå   rett   på    den    påBrlte

p|aneringssanden.65  Det  er  en  mulighet  for  at  laget  kan  være  det  samme  som  lag  ffa

dumpingens tidlige faseg for eksempel AL76000 og AL76472.

62 snitt C63290, C63292
63 Definert som prøvetagningsområdene OP74441, OP74461
6J snitt C63290
65 se AL78662
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Figur 4.10. Passasjen A70369 mot øst. Fotsporlaget. AL71495/AL77852. Legg merke til plasseringen
crv gropen A65132 nede til høyre og gropen A64891 oppe t{l høyre.

Vest for  profilen  ble  det  under  sandlaget  fimnet  en  tre  meter  lang  sandrygg  blandet med

humus, AL77368. Den hadde samme orientering som passasjen, var om lag 15 cm høy og 10

cm  bred  på  toppen,  økende  mot  bunnen.  Ryggen  er  tolket  som  mulige  rester  etter  en

horisontal bjelke og kan for eksempel ha fungert som støtte for et mulig tredekke for gangvei.

Passasjen A70369 kan lia vært en naturlig forsenkning i terrenget som ble forsterket av tråkk,

eller en gravd grøft. Mangel på klare kutt etter graving indikerer imidlertid det første. Etter

hvert har passasjen blitt dypere og bløtere. På denne tiden strakte dumpinglagets eldste lag seg

lenger mot nord, mot parsellskillet og over det ftiktige området. Etter en tid er den naturlige

grøften blitt utstyri med flettverksgjerder på begge sider. Dette kan forklare den klare grensen

mellom  sandlaget  og  dumpinglaget.  Lagene  på begge  sidei. har  siden  alkumulert  over tid
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mens  passasjen  var  i  bruk.  Etter  en  stund  ble  så  sanden  AL70370  påføi.t  for  å  uiingå

fuktigheten i grøften. Flettverksgjei.dene i sanden ble satt opp som erstatning foi. den tidligere

passasjens  grensemai.keringer.  Om passasjen  etter  dette  ble  benyttet som et tråkk er  uvisst,

men  på et tidspunkt beeTnte dumpinglaget å dekke over sanden i passasjen,66 noe som kan

indikere at passasjen ikke lenger var i funksjon.

Gropene.

I fase 2 ble det på parsell lA gravd to større groper. De lå i hvert sitt hjøme av parsellen, ut

mot passasjen A70369 (se fig. 4.10). Nedgravingene ble observert allerede før fierningen av

dumpinglaget AL64612. De var med andre ord yngre enn dumpingen.  Det skulle imidlertid

vise seg at de begge var eldre nedgravinger som var blitt gravd opp igjen i en yngre fase.

Gropen A65132

Nedgravingen A65132 lå i parsell 1A sitt nordvestre hjøme (se fig. 4.10). Den var gravd ned i

den  påfirlte  planeringssanden  A7866267,  var rund  i  formen  og om  lag  en meter  i  diameter.

Gropens eldste lag, AL86018 var meget organisk og inneholdt strå, trefliser og bjørkekvister.

Laget ble toucet som rester etter latrinefimksjon, både ut fta konsistens og lukt, men dette har

ikke kunnet bekreftes ved den miljøarkeologiske undersøkelsen. Det ble også fiinnet en kjeve

(av ku). Et nesten tilsvarende lag, AL86813, lå over dette organiske laget men det inneholdt

noe mer sand og grus. Det er trolig en del av siden av gropen som har sklidd inn i anlegget.

AL84283 var et humusblandet sandlag som dekket begge  lagene.  Det inneholdt også noen

større steiner mot bunnen. Laget var blitt dekket av dumpinglagene AL64612 og AL76472.

Dette impliserer at gropen ble gravd opp  igjen i yngre faser ettersom gropen var godt synlig

over dumping|aget68.

Gropen A64891

Den andre store nedgravingen på parsell  1A var gropen A64891  (se fig. 4.10). Gropen lå på

parsellens nordøstre hjøme,  og som gropen A65132 også ut mot passasjen A70368. I likhet

med den andre store nedgravingen var også denne gravd opp igien i yngre faser, og var synlig

i  overflaten  av  dumpinglaget  AL64612.  Den  var  noe  mindre  enn  A65132,  ca.  90  cm  i

diameter, men i likhet med denne rund i formen. Den ble første gang gravd tidlig i fase 2 og

66 se AL64612

::::Åa#;`1.2
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kuttet både pelerekken A88330 og koksteinslaget AL85079.. Det eldste laget i dette anlegget

var  et  leirelag  som ble  observert på nedgravingens  nordside.  Laget,  AL84137,  minnet  om

undergrumisleii.en og settes i forbindelse med gravingen av gi.open. Dette styrkes av at laget

var delvis dekket av laget med fotsporene AL71495. Laget innholdt litt skjørbrent stein, og

disse tilhørte trolig opprinnelig koksteinslaget som gravingen av gropen kuttet. Ruiidt kanten

ble det observert et sand- og gruslag iblandet noe organisk materiale. Laget, AL88073, var

rester av den første brukstiden av gropen og var dekket av dumpinglag69. Dette viser at denne

fasen var forut for den økte dumpingen i området. Det restei.ende av masser i nedgravingen

stammer  fi.a  gjenoppgravingen7°  i  yngre  faser.  Gropens  funksjon  er  uklar,  og  analyser  av

prøver tatt i gropen har ikke gitt noe klart svar.

Begge  gropene  på parsell  1A  lå  på  hjømet  av  parsellens  avgrensning  og  ut  mot

passasjen A70369. Om passasjens leie var styrt av gravingen av gropene eller om gropene ble

plassert helt ut mot passasjen av plasshensyn, er vanskelig å si. Men det er trolig det siste §om

er mest sannsynlig. At leirelaget AL84137 som stammer fta gravingen av gropen A64891  lå

under laget med fotspor forteller uansett at gropen og passasjen er temmelig samtidige.

Leirelaget AL63382 kan være en rest av fase 2 sin avslutning på parsellen. Laget lå direkte

over  laget som tilhører huset,  AL1022171  og  over  dumpinglaget AL64612.  Leirelaget ble

tolket som en mulig rest etter en kollapset vegg i huset. Det forseglet i livert fall huslaget og

dumpingen sammen og er kanskje rester etter den siste fase av huset i fimksjon sammen med

dumpingen.

Parsell 18

Som tidligere nevnt var det i dette området meget vanskelig å erkjenne de ulike lagene. Det

ble foretatt mekanisk graving og det var et omtrent en meter bi.edt felt i fem meters lengde

som ble undersøkt. Dette gjør det vanskelig å si noe konkret om parsell  18 i fase 2. Det er

imidlertid tydelig  at  åktiviteten på parsell  18  øker  i fase  2,  slik det  gjorde  på parsell  lA.

Passasjen  A70368  mellom  underparsellene  ble  Brlt  opp  av  ulike  masser  av  avfall.  Dette

stammer også fta parsell  18. Ettersom det var enden av parsellen som ble undersøkt er det

vanskelig å si noe klart om aktiviteten sentralt på parsell 18. Funn av sølv og digelfi.agmenter

ved  de  tidligere  undersøkelsene  peker  imidleriid  i  retning  av  metallstøping.7]  Som  nevnt

69 AL64612
70 se kap. 4.1.3
71 wiker 2001
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tidligere  ble  det  funnet  et  lag,  AL68371,  som  innelioldt  en  støi.re  mengde  fi.agmeiiter  av

smeltediglei., i passasjen mellom parsellene.

Det ble funnet to leirelag på parsell 18. Det var et bJkt lag, AL1024838, som ti.olig er

det  samme  som  ble   undersøkt  i  2000,  AL5311,   og  som  ble  tolket  som  et  gulv   i  et

finsmedverksted. Riktig nok er fimnsammensetningen noe forskjellig, med mindre brent leire

og digelfragment i  laget som ble undersøkt i  år.  "Gulvlaget" strakk seg ned til steinrekken

som lå på passasjens vestside i nord og sørover hvor det fulgte steinrekkens retning og så i rett

linje  videre.   Det  er  tolket  som   at  leirelaget  var  blitt  holdt  på  plass   av   en  horisontal

begrensning. Over leirelaget lå et humuslag, AL70553, som er et av de tidligste dumpinglag i

grøften.72 Det andre leirelaget, AL68789, var bJnt og fint og var som overnevnt trolig utvasket

leire fi.a gravingene av groper lenger vest på parsellen. Det ble også på denne parsellen gravd

en grop som har ftingert både som avfallsgrop og senere som brønn.73

Fem store steiner lå på en nord-sør-gående rekke på passasjens vestre bredd. Rekken,

A70165,  var  etablert  ved  at  det  ble  gravd  en  grøft  som  fungerte  som  et  fundament  for

steinene.  Grøften  var  skåret  ned  i  humuslaget  A70553   som  dekket  det  tykke  leirelaget

A102483 8 og dermed yngre enn gulvet. Helt syd i passasjen ble det observert tre større steiner

i en mulig øst-vest retning.74 De lå også i AL70553 som rekken i nord, og kan muligens være

en fortsettelse av en tilsvarende steinrekke dokumentert i vann- og avløpsgrøften fta 2000.75

Steirirekkene var tidligere tolket  som  syllsteinsrekker,  men årets  undersøkelser peker mer  i

i.etning av at de har hatt en ftnksjon som parsellavslutning.

ODDsummering fase 2

Fase  2  var  en  aktiv  periode  på parsell  1.  Det  ble  satt  opp  hus,  flere  groper  ble  gravd  og

parselleringen ble forsterket ved  at det ble  anlagt passasjer på nordsiden  av  parsell  lA  og

mellom parsellene lA og 18. Disse passasjene var i bruk en stund, men etter hvert ble de firlt

igjen,  i  begynnelsen  trolig  ved  at  avfåll  samlet  seg  i  de  etter  hvert  dype  tråkkene,  siden

intensjonelt for eksempel ved sanden AL70370 i passasjen A70369. Mot slutten av fasen økte

dumpinglaget AL64612 sin utstrekning, og det er mulig at huset på parsell lA utvides ut over

passasjen  A70368.  Parsellavgrensingen  ser  da ut til  igjen  å ha bestått  av  flettverksgjerder.

Dette  er  i  hvert  fall  tilfelle  i  nord.  Dumpingen  av  avfåll  økte  betraktelig  i  fasen  -  tykke

72 Se kap. 4.1.2 passasje A70368
73 wiker 2001
74 AN70988, AN71014, AN71026
75 A|3458
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avfallslag  i  nord  og  i  øst  viser  dette.  Funnene  visei.  et  bi.edt  spekter  av  gjenstander  og

aktiviteter i området. Leirelaget AL633 82 kan være den endelige slutten på fase 2 og avspeile

en mulig riving  av huset,  da. det forseglet husets  aktivitetslag AL1022171  og  dumpinglaget

AL64612.

4.1.3. Fase 3

Denne fasen kjennetegnes på parsellen av anlegg som ble gravd ned gjennom eldre lag. Det

dreier seg om stolpehuller eller større nedgravinger.

Figur 4.11. Amlegg tilhørende parsell 1, fiase 3: Groper og stolpehuller.

Parsell 1A

Stolpehull som A23051, A23091, A23581, A23591 og A62022 var alle yngre enn husfasen.

De var gravd igjennom lag som AL24500 og AL61670. Ettersom overliggende lag ei. ødelag[
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ved  dyrkingsskader  er  det meget vanskelig å si  iioe  om  deres fimksjoii.  De  kan  ikke  settes

sammen til noen overbevisende huskonsti.uksjon.

Gropen A65132

Nedgravingen på parsell 1A sitt nordvestre hjøme, A65132, ble gravd opp igjen i fase 3. Om

den har vært helt ute av brLik eller bare ftJlt seg irien, slik at en gjenoppgraving var påkrevd,

er vanskelig å si noe om. To lag stammer ti.olig fla bruk av gropen i fase 3. Det var et kullag

med noe aske, AL84282 og over det et leirelag med en del organisk materiale, AL84267. En

linse av gulaktig sand, AL66031, lå i gropens nordlige side, og stammer trolig fra fasen hvor

gropen  går ut av bi.uk.  Sanden er trolig av  samme brpe sand som grøften A70369,  og kan

stamme fi.a oppSllingen av grøften som ligger tett inntil nedgravingen. Dette vil i så fall bebJ

at nedgravingen var i bruk på det tidspunktet da passasjen ble firlt igjen, men at den straks

etter gikk ut av bruk. Øverst i anlegget lå AL65159, et siltlag iblandet sand, kull, skjørbrent

stein og noe grus. Laget er trolig intensjonelt firlt i gropen. Funnene i anlegget varierer mye.

Fra rester etter ravbearbeiding, jem og organisk materiale til keramikk og kleber.

Rett nord for A65132 lå det en steinrekke. Rekken bestod av tre meget store steiner.76

De lå på gropens nordside, dekket over gropens kutt og dreide med passasjen A70369 mot øst.

Steinene lå over grøftens gjenfi711ingssand AL70370. Dette indikerer en relativt ung datering.

Funksjon til disse steinene er det vanskelig å si noe om. To stolpehull A65245 og A65231 lå

like  øst  for  den  siste  steinen.  Disse  var  gi.avd  ned  i  sanden  omtrent  midt  i  den  tidligere

passasjen. Det er imidlertid usikkert om de var dekket av dumpingen eller ikke.  Steinene og

stolpene kan sammen ha dannet en form for struktur i den gjenBrlte passasjen, men hvilken

type er det vaiiskelig å si noe om.

Gropen A64891

Den andre gropen på parsellen, A64891, ble også gjenoppgravd i fase 3.   Oppgravingen gikk

helt til bunnen av gropen og ned til leiren, og det var derfor det eldre laget AL88073 bare var

bevart rundt kanten i gropen. I bunnlaget, AL87793 som besto av sand, kull og leire, ble det

også fimnet noe organisk materiale inkludert litt bevart treverk. Over denne bunnen, var det et

lag som firlte  opp resten av nedgravingen, AL65189.   Laget var et mørkt sandlag iblandet

trekull, humus,  grus  og småsteiii.  Det var også en del skjørbrent stein,  og mot bunnen var

laget mer organisk, og inneholdt også noe leire. Laget virket ildce akkumulert, men homogent,

76TS25|61,TS25175,TS25195
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noe som kan indikere at det ble flJlt igjen i en omgang. Funnsammensetningen var som i den

andre gropen meget sammensatt, noe som indikerer at det dreier seg om $11massei..

GropenA61931

Utenfor  parsell   1A  ble  det  undersøkt  en  nedgraving  A61931.  Denne  var  uten  direkte

stratigrafiske  relasjoner,   men  var  trolig   eldre  enn  AL49986,   som  er  tolket  som   eldre

dyrkingslag. Gropen lå utenfor det som er tolket som parsell 1  sine avgrensninger, og tilhørte

trolig parsell  0  i  sør.  Nedgravingen  bestod  av  ulike  humus-  og  sandlag.  Det  eldste  laget,

AL63889, dekket anleggets vegger nesten helt opp. Dette indikerer at gropen har blitt gravd

opp igjen. I dette anlegget var det dumpet bebdelige mengder av avfall etter metallstøping.

Parsell 18

Denne fasen var  ikke mulig å erkjenne på det som ble  undersøkt  av  parsellen under årets

undersøkelser. Det er imidlertid på det rene at gropen A12604 ble gravd opp og benyttet som

en brønn A12650. Etter en tid med brønnfiinksjon ble den så endelig benyttet som latrine.77

0m  dette   skjedde   i  fase   3   er  ikke  utenkelig,   med  tanke  på  parsell   lA   sine   gropers

gjenoppgraving.

ODDsummering fase 3 .

Fase 3 er en oppsamlingsfase av elementer som er yngre enn fase 2, men eldre enn dyrkingen

-dvs. nedgravinger gjennom fåse 2. I denne fasen ble gropene på parsellene gravd opp igjen.

Et  antall  stolpehull kan også henføres til  denne  fåsen.  Hva fasen  innebar  av  aktiviteter  er

vanskelig å si noe om.

4.1.4. ODosummering

Undersøkelsene av parsell 1 viste tydelig at det ållerede fia den fi2jrste tiden var et behov for

en parsellering av området. Det var imidlertid endringer i måten skillet mellom parsellene ble

opprettholdt på - fta enkle stolpe- eller pelegjerder via flettverksgjerder til flettverkskantede

passasjer. Karakteristisk for parsell 1  er anleggingen av passasjer, som ser ut til å ha vært i

bruk fia fase 2, ftem mot slutten av samme fasen.

77 wiker 2001
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Den tidligste fasen, som bar preg av å være sesongmessig, iimeholdt en pi.oduksjoii av

glassperler.  Huset på parsell  lA i fase 2 viser at parsellen etter noe tid som en sesongmessig

produksjonsparsell   endret  karakter   mot  et  mer  permanent  oppholdssted.   Det  steinsatte

ildstedet, benklinjer i huset og mulige stolper viser at det ikke dreide seg om en midlertidig

konstruksjon. Sammen med den økte mengden avfall i området og gropene vitner dette om en

bosetning  av  en  permanent  type.  Yngre  faser  på  parsellen  er  ødelagt  av  dyrking  og  kun

nedgravninger er bevart.



4.2. Parsell 2

Den midtre parsellen, parsell 2, er inndelt i to underparseller, parsell 2A og 28. Parsell 2A var

mellom 4 og 6,5 meter bred. Parsellen var 8-9 meter laiig i den første fasen, men ble deretter

utvidet østover med over 2 meter i den neste fasen. Parsell 28 var over 10 meter bred, mens

lengden på parsellen er ukjent, da bare den østligste delen er undersøkt. Resten av parsellen

gikk  inn  i  avløpstraseen som ble  gravd i 2000,  og videre vestover og ut av utgravingsom-

rådet.78

Pai.sell 2A ligger i øst, og gi.enser mot dumpingområdet, mens parsell 28 ligger lengst

vest.  Grenseskillet mellom  parsell  2A  og  28  har  sannsynligvis  vært markert  i  form  av  et

gjerde  (A74596).  I  nord  grenser  parsell  2  mot parsell  3,  og  parsellene  har  vært  skilt  fia

hverandre ved en grunn parsellgrøft eller et gjerde (A69890). I sørøst grenser parsell 2 mot

parsell 1, og her har en stolperekke (A82432) og senere en passasje (A70369) markert skillet

mellom pai.sellene ¢f. fig. 4.1).

Parsell 2 har hatt flere ulike faser av bruk og aktiviteter, og fire hovedfaser er skilt ut.

Fase  1  er den eldste fasen med utfiJlling og planering av parsellen med påfølgende aktivitet.

Fase 2 karakteriseres av hus på parsell 2A og en noe mer intensiv utnytting. Både i fase 1 og 2

er hovedparsellen  inndelt  i underparsellene 2A  og 28.  Fase  3  karakteriseres  av  en  mindre

intensiv aktivitet, og mulige tendenser til fraflytting. Parsellskillet mellom A og 8 parsellen

ser også ut til å ha blitt opphevet i denne fasen. Fase 4 er kun representert i form av to yngre

anlegg. De tilhørende kulturlagene er pløyd bort.

Parsell 2 er i likhet med parsell 3 preget av mange lokale lag og diffiise lagskiller, noe

som har vanskeliggjort både graving og tolkning. Parsellen bærer også preg av ødeleggelse i

form   av   erosjon   og   dyrking,   bl.a.   gikk   et   yngre   dyrkingslag   nesten   helt   ned   til

undergrumsnivå  på  parsell  28.79  En  mulig  postvikingtidsvei  vei,  A407,  i  østvest-gående

retning ser også ut til å ha vært anlagt tvers over parsell 2A og 28. Veien har skåret stennom

og ødelagt kulturlagene i området.8°

78 pilø 2000

::Sseekkaap;.44:;.i.
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4.2.1 Fase 1

Parsell 2A

AL78662  og  AL88122  var  to  15  cm  brkke  sandlag  som  samsynligvis  er  resultat  av  en

oppftJlling av  en naturlig forsenking i  undergruimen (T100000).8]  Lagene var lokalisert i  et

område ffa nordenden av parsell 1  og iimover store deler av parsell 2A. De representerer den

eldste aktiviteten i dette området, og er eldre enn selve parselleringen. AL78662 og AL88122

ligger  som nevnt i.ett  over undergrunnen.  Dette viser  at det ikke har vært aktivitet her før

området ble Drlt på og planeil ut.  AL78662 inneholdt (som nevnt i kap.  4.1.1.)  imidlertid et

bredt spekter av fiinn, der brente og ubrente bein dominerte, men også brent leire, deriblant

flere  vevtyngdefragment,  perler,  flint,  skifer,  slagg,  jern  og  digelfragment  er  registrert.

Gjenstandsmaterialet indikerer rimeligvis aktivitet på Kaupang samtidig med at dette lagene

ble deponert her. AL88122 var mer fimnfattig, og inneholdt stort sett kun bein.

Etter  påføringen  av  disse  to  lagene  ser  det  ut  til  at  området  ble  parsellert.  Fire

stolpehull  på  en  øst-vest-gående  rekke,  A82432,  gikk ned  i AL78662  og AL88122.  Trolig

representerer  disse  stolpehullene  et  kraftig  gjerde  som  har  markert  parsellskillet  mellom

parsell 1A og 2A i denne første fasen. I et av stolpehullene, A78642, ble det fiinnet treverk

som er rester etter selve stolpen. Det bevarte treverket kan tyde på at området har vært fuktig.

Det kan også forklare hvorfor det er blitt Brlt på med sand og grus.82

Rett over AL78662 lå AL82505. Massen bestod av humus og grus, og laget var stort

sett svært tynt og forholdsvis fumfattig. Det er mulig at deler av laget ble fjemet sammen

med  AL78662,  siden  AL82505  ble  registrert  først  etter  at  man  var  begynt  å  grave  det

underliggende laget. Funksjonen til AL82505 er ukjent, men laget bærer ikke preg av å være

resultat av en intensiv aktivitet.

I nordvestenden av parsell 2A ble AL87926 gravd som et oppsamlingslag rett over

undergrunnen. Her var det i utgangspunktet flere små lokale lag, men lagskillene var diffuse,

og  lagene  ble  derfor  slått  sammen  til  AL87926.  Laget  grenset  i  vest  mot  parsellskillet

A74596,  mens  det i nord grenset mot parsell 3,  der det var forventet å fmne kanten til en

mulig parsellgrøft. Ved graving var det imidlertid ikke mulig å se antydning til en grøft, og

lite tyder derfor på at det har vært en grøft mellom parsell 2A og 3A. Parsellskillet A69890

ser heller ut til å ha vært representert i form av et kraftig gjerde .med stolper. Tre stolpehull,

8t Tfr. kap. 4.1.1
82 ]fr. kap. 4.1
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Over AL87926 ble AL86058 dokumentert. Laget ble målt inn som to polygon, da det i nord

så ut til å være delt av et lysere sandlag.  På dette tidspunktet ble det vurdert om sandlaget

kunne ha sammenheng med parsellskillet A69890, selv om det ikke noen klar grøftekant her.

Det lysere sandlaget ble senere gravd sammen med AL87926.  I vest grenset AL86058  mot

parsellskillet  A74596,  og  indikerer  dermed  at  dette  parsellskillet  eksisterte  samtidig  med

laget. Det er usikkert hvilke åktiviteter AL86058 er resultat av.  I laget ble det registrert rester

av en ubrent treplanke, A84695, som lå i østvest-gående retning. I'1anken gikk altså parallelt

med  parsellskillet  A69890,  og  det  er  mulig  den  kan  ha  sammenheng  med  dette.   Over

AL8605 8 ble steinsamlingen A85156 registrert. Steinsamlingen inneholdt både skjørbrente og

ikke   skjørbrente   steiner,   og  ble  tolket  til   å  imeholde   avfallsmasser  dumpet  inn  mot

parsellskillet A69890. Planken A84595 lå delvis over en av steinene i steinsamlingen.
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I østenden av pai.sellen lå det et sandlag med en del humus og stein, AL93610. Laget

holdt markert på fuktigheten  sammenligiiet med  omkringliggende  lag.  Det ble  vurdert  om

dette  laget kuime  ha  sammenheng  med parsellavslutningen,  uten  at  det var  mulig  å gi  en

nærmere fimksjonsbestemming av det. AL100702 ble skilt ut som et eget lag, men skal trolig

sees  i  sammenheng  med  AL93610.  Begge  lagene  er  sannsynligvis  resultat  av  de  eldste

aktivitetene  på parsellen.83  AL93610  ble  ikke  ferdiggravd,  siden  det  viste  seg  å  gå  under

AL94562 som heller ikke ble ferdig undersøkt.84

Delvis over AL93610 ble AL90483  observert.  Massen fremstod som litt "utvasket" i

overflaten, og ble tolket som et mulig utendørs aktivitetslag. B1.a. var trekullbitene i laget ikke

synlige i overflaten, trolig fordi laget over en tid har vært eksponert for vær og vind. Det er

også mulig at lagets karakter i overflaten kan ha blitt farget av det ovenfor liggende sandlaget

AL79373. I AL90483 ble det lokaliseft en steinsamling, A91813. Ca. 0,5 meter øst for denne

lå nok en steinsamling, A91812, som inneholdt litt større steiner enn A91813 .

Figiir 4.13. Steinsamlingene A91812 og A91813

Begge  steinansamlingene  er tolket som  avslutningen på parsell 2A  i  denne tidligste fasen.

Særlig i A91812 var steinene stort sett skjørbrente, og en mulig hypotese er at de kan ha blitt

deponert utenfor selve parsellen. Funnsammensetningen i steinsamlingen, som omfattet både

keramikk,  smeltedigel,  bein, brent leire, jem og skifer, underbygger også at dette  er avfall.

83 Det er foretatt 14C-datering av en ti.ekullprøve fra AL100702. Se kap. 6.3.
84 se kap. 4.2.2
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Det   er   dessuten   sannsynlig   at   begge   steinsamlingene   må   sees   i   sammenheng   med

koksteinslaget A85079 på den østre avgrensningen til parsell 1A.

Under sørenden av A91812 ble det registrert et stolpehull, og et pelehull, A97697 og

A97551. Disse  står i en østvest-gående rekke med tre  andre pelehull,  A97546, A97547  og

A97549. Anleggene er tolket til å representere et mulig parsellgjerde, A403, mot parsell 1  i

deme første fasen.

Figur 4.14. Parsellgjerdet A403.

Den   stratigrafiske   konteksten   for   pelehullene   er   selvsagt   usikker.   De   var   imidlertid

forholdsvis dype, fta ca. 9-18 cm, noe som kan underbygge at de faktisk kan tilhøre den eldste

fasen på parsellen. Trolig bør parsellgjerdet A403  sees i sammenheng med stolpehullrekken

A82432, i alle fall gjelder dette for stolpehullet A97697. Muligens er anleggene både i A403

og A82432 i.ester etter det samme gjerdet som har skilt parsell 2 og 1 i denne første fasen.

Rett nordvest for steinsamlingene,  og noi.d for AL93610, ble det registreii en rekke

med pelehull, A401. Disse kan være restene av et eventuelt sterde på den østlige parsellenden.
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Det må imidleriid isten påpekes at den sti.atigrafiske i.elasjonen til pelehullene er noe usikkei.

da  Brllmassens  likhet  med  omkringliggende  lag  kan  ha  gjort  at  de  ikke  er  blitt  oppdaget

tidligere.  Det var også iilik dybde på de forskjellige pelehullene.  Dette kan  indikei.e at ikke

alle er samtidige. Noe som også kan trekke tolkningen av pelehullsrekken i tvil er at et mulig

aktivitetslag,  AL90483,  lå øst for pelehullene,  og dermed på utsiden  av  gjerdet.  A401  gikk

heller ikke  like  langt øst som det mulige parsellgjerdet A403  i sørenden av parselleii.  Dette

trenger nødvendigvis  ikke bety  at de  ikke kan være  samtidige.  Steinsamlingene A91812  og

A91813   var   lokalisert  rett  øst  for  pelehullsrekken   A401.   Dette   stemmer   godt  med   at

steinsamlingene  kan  ha vært deponert rett  utenfor/i  enden  av  selve  parsellen.  Det  er  også

mulig at A401  kan sees  i sammenheng med pelehullsrekken A88330 på østenden av parsell

lA og pelehullsrekken A99029 på østenden av parsell 3A. Det må imidlertid understrekes at

den østre parsellavslutningen i denne tidligste fasen virker noe mer diffus på parsell 2, enn det

som er tilfelle for parsell 1  og 3.

I   sørenden   av  parsell  2A,   kant  i  kant  med  parsellskillet  mot  parsell   1,   ble   et

humusblandet   sandlag   med   trekullspetter,   AL78293,   dokumentert.   Laget   lå   rett   over

påSllingslaget AL78662, og er dermed resultat av en av de eldste aktivitetene på parsellen.

Inn mot passasjen A70369 lå det flere steiner på en rekke, kanskje en markering av kanten

mot parsellgrensen. Laget tolkes som et tidlig aktivitetslag, uten at det var mulig å knytte det

til et hus.  Det var forholdsvis fiinnrikt, og inneholdt funn både fta produksjon og husholds-

aktiviteter - bl.a.  ble rav,  slagg, jern, sølv, brente og ubrente bein, vevbrngdefragmenter og

keramikk registrert.

Rett over sørenden av AL78293  ble AL77201  dokumentert.  Lagets konsistens var i

hovedsak humus og en del steiner, hvorav mange skjørbrente. Laget var også trekullholdig, og

enkelte deler av laget inneholdt mer trekull enn andre. Under graving gjorde lagets heterogene

karakter det noe vanskelig å skille fra omkringliggende lag, og det er mulig at en del lokale

avfallslag er gravd sammen med AL77201 i den østlige delen av laget. Karakteristisk for laget

var  at  det  var  forholdsvis  funnrikt,  og  inneholdt  bl.a.  brent  og  ubrent  bein,  rav,  skår  av

drikkeglass,   glassperler,   flint,   keramikk,   brent  leire   og  slagg.   Det  ble   også  fimnet  to

plankerester/trebiter i laget, A77406  og A77409. Den fete konsistensen og funnrikdommen

peker mot et aktivitetslag. Det var imidlertid ingen spor eller anlegg som indikerte at det har

stått et hus her i denne fasen, og det er derfor trolig snakk om et utendørs aktivitetslag. En

annen mulig hypotese er at laget representerer et avfallslag på parsellen.

Over AL77201 1å AL76890. Massen i dette laget bestod av humus, mye trekull, også

enkelte store biter, sand og en del aske. Laget ble tolket som et lite lokalt avfallslag. I dette
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området ble også et aimet lite lag observert, AL76190. Denne massen var svært trekullholdig,

og i overflaten lå det synlige slaggbiter og brente bein. Lagets fimksjon er ukjent, men det er

et mulig utendørs aktivitetslag eller avfallslag. Ved grensen mot parsellgrøften A70369 ble et

kompakt humusblandet sandlag AL76028  dokumentert. Laget var lokalisert under et yngre

ildsted, A62544, og det er igjen noe usikkert hvilke aktiviteter laget er resultat av.

Rett  sør  for  AL77201  ble  AL76986  registrert.  Laget  strakk  seg  i  østvest-gående

retning,  og  lå  mer  eller  mindre  kant  i  kant  med  parsellgrøften  A70369.  Laget  bestod  av

humus, sand, grus og silt, og det er rimelig å anta at innsig fra grøften kan ha påvirket lagets

karakter. Laget var også trekullholdig, og inneholdt en del større trekull- og beinbiter. Det er

tolket som et avfallslag deponert mot parsellskillet A70369.

Gruslaget  AL75865   ble   dokumentert  rett   nord   for   dette.   Den   grove   grus-   og

sandmassen i laget minnet om undergrunnen, og trolig er dette undergrunnsgrus som ei. gravd

opp  og  deponert  over  eldre  kulturlag  på parsellen.  Funnene  i  laget  viser  spor  etter  ulike

håndverksproduksjoner,  bl.a.  ble  det  registrert  produksjonsavfall  ffa  rav,  slagg  og  digel-

fi.agment her. Laget inneholdt også brent og ubrent bein, brent leire, keramikk, flint og jem.

Et  mulig  stolpehull,  A75087,  var  skåret ned  i  AL75865.  Dette var  sannsynligvis  et yngre

anlegg,  men  den  stratigrafiske  konteksten  er  noe  usikker.  I  dette  området  ble  det  også

registrert et. 1ite lokalt lag, AL75778, tolket som et avfallslag fra et ildsted.

Et mørkebrunt humuslag med store mengder trekull, AL75579, lå over disse lagene.

Lagets utbredelse gildc ned mot den mulige parsellavslutningen A401. En liten del av laget lå

imidlertid  rett  øst  for  en  av  pelene  i  pelehullsrekken.  Laget  ble  tolket  som  et  utendørs

åktivitetslag, da det ikke var noe som kunne indikere at det hadde vært et hus her. Funnene i

laget indikerte  at ulike  håndverksproduksjoner har pågått i  området,  bl.a.  ble  det registrert

produksjonsavfall  fra  rav,  ravperler,  esseforing,  slagg  og  ftagment  av  smeltedigler.  Laget

inneholdt også fimn som indikerer husholdsaktivitet, for eksempel vevtyngdeftagment, brent

og ubrent bein og keramikk. Det ble også fimnet drikkeglass i laget. Et anlegg av ukjent bJpe,

A75788, ble registrert under AL73035 og gikk litt ned i AL75579.

Over nordenden av AL75579 ble AL75167 utskilt.  Også dette  laget inneholdt store

mengder trekull, i tillegg til at massen bestod av sand, silt, aske og humus. Heller ikke her var

det anlegg  eller  andre  lag som kunne  indikere  at det har vært hus  i området.  AL75167  er

derfor  tolket  som  en  rest  av  nok  et  utendørs  aktivitetslag.  Laget  inneholdt  bl.a.  slagg,

esseforing og digelfiagment som indikerer metallhåndverk. Et mulig stolpehull, A75199, gikk

ned i AL75167.  Anlegget inneholdt en rekke skjørbrente steiner.  Området virket imidlertid

uoversiktlig, og det var vanskelig å finne en klar avgi.ensning på anlegget.
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Rett soi. foi. AL75167  ble AL75001  registrert.  Det ei. noe  usikkeit hvilke  aktiviteter

dette laget er resultat av, men trolig er det enda et lite utendøi.s aktivitetslag hvor forskjellige

håndverksproduksjoner  kan  ha  foregått.  Laget  iiineholdt  bl.a.  esseforinger,  mye  slagg  og

digelfragmenter.  Laget lå i et område hvor det var forventet å finne et parsellskille mellom

parsell 2 og 3. Det var imidlertid ikke noe som kunne indikere en parsellgrøft i dette området,

men et stolpehull, A97811 ble registrert under laget og tolket til å være en del av parsellskillet

A69890. Som nevnt har trolig skillet mellom parsell 2 og 3 vært markert i form av et gjerde i

denne fasen.

I  vestenden  av  parsell  2A,  ved  parsellskillet  A74596,  ble  AL73571  dokumentert.

Laget  lå  i  et  svært uoversiktlig  område  med  mange  små  lokale  lag  og  anlegg,  samt mye

steiner.   En   rimelig   hypotese   er   at   AL73571   er   et   lite   lokalt   avfallslag   deponert   i

grenseområdet mellom parsell 2A og parsellskillet. Rett vest for dette, og delvis over, ble nok

et lite lag dokumentert, AL73308. Også dette er tolket som et lokalt utkastlag.

Langs  parsellskillet A74596  lå  også AL72622,  bestående  av  humus,  gfov  sand  og

småstein.  Laget lå i en mulig passasje  i A74596, mellom peler og steiner,85 men strakk seg

også delvis over grensene til dette parsellskillet i sør. Karakteristisk for fimnsammensetningen

i  laget var  at den  stort sett bestod av brent og ubrent bein  og brent leire,  bl.a.  vevtyngde-

fragmenter.  Det  ble  også registrert  flint,  slagg  og  keramikk.  Trolig  er  dette  et  avfallslag

deponert i parsellskillet.  Delvis  over dette  og inn mot parsellgrøften A70369, ble AL72612

registrert.   Massen   bestod   her   av   humus,   leire,   sand   og   mye   skjørbrente   steiner   og

sannsynligvis var også dette et lite avfallslag.

Rett vest for AL72612  lå et stort heterogent humuslag,  AL73035.  I  området lå det

flere  små  lokale  lag som ble  slått  sammen  med  AL73035,  og  under  graving ble  det  også

vurdert om det kunne ligge rester irien av tidligere £ernede lag. AL73035  inneholdt en del

skjørbrent   stein,   og   hadde   en   varierende   funnsammensetning   som  kan   indikere   ulike

håndverksåktiviteter.  Bl.a.  ble  det registrert mye brent leire,  både  esseforing og støpeform.

Det ble også påvist ett digelffagment og noe rav, både produksjonsavfall  og  en ravperle.  I

sørdelen av AL73035, inn mot parsellskillet A70369,1å en liten steinsamling med skjørbrente

steiner, A73452.  Over denne steinsamlingen og AL73035 ble AL71974 registrert, bestående

av humus,  sand,  trekull  og  aske.  Laget var  forholdsvis  funnfattig.  Det  inneholdt bein,  en

glassperle og produksjonsavfall fra rav. Det er noe usikkert hvilke aktiviteter laget er resultat

av, men en rimelig hypotese kan være at det er snakk om et avfallslag.

85 Se A74596 -parsellskillet mellom parsell 2A og 28
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I  den sørlige  delen  av  parsell  2A  ble  det registrert  et  lag  i  østvest-gående  retning,

bestående av humus, sand, grus og stein, AL71757. Delvis over dette ble et nytt heterogent

humuslag, AL71122,  dokumentert. Dette laget var forholdsvis tykt, ca.  10 cm, og det inne-

holdt til dels store biter av trekull og bein, noe soin indikerte at laget ikke har vært eksponert

for  nedti.åkking.  Rett  vest  for  dette  ble  et  humuslag  med  store  mengder  aske  og  trekull

dokumentert, AL70908. Også dette laget strakk seg i østvest-gående retning, men virket noe

ødelagt i øst. Et anlegg, A70528, lå i sørøst-enden av AL70908. Det er noe usikkert hva type

anlegg dette er. En stor stein som så ut til å være slitt i overflaten ble registrert i anlegget.

A70528 gikk gjemom AL70908 og ned i det underliggende laget AL73035. AL70908 bestod

av stoi.e mengder humus, aske og kullspetter, samt en del større kullbiter. Det ble først tolket

til å være rester av en mulig veggbenk i et hus, noe som kanskje kunne forklare de store bitene

med trekull. Det var imidleilid ingen andre anlegg eller lag som indikerte et hus i denne fasen.

De større kullbitene i laget ga likevel inntrykk av at laget ikke var blitt trampet ned, men har

ligget beskyttet fta ulike aktiviteter på parsellen. Dette muliggjorde en ny tolkning. Alle tre

lagene kan representere påfirllingslag eller planeringsmasse under et hus på parsell 2A. Huset,

A406, ble registreri parallelt med parsellgrøften/passasjen,  A70369, mellom parsell  1  og 2.

Bare den sørligste delen av dette huset er bevart.86

Parsell 28

Lengst  sørvest  på parsellen  lå  leirelaget,  AIJ76792  rett  over  undergrunnsgrusen.  Laget  er

derfor resultat åv en av de eldste aktivitetene på parsell 28. Rett over dette leirelaget, ble et

nytt leirelæ  dokumentert,  AL66889.  Under  graving var det svært vanskelig  å skille  de  to

lagene ffa hverandre, og det ble diskutert hvorvidt dette kunne være ett og samme lag. P.g.a.

et mulig stolpehull, A76768, som ble observert i overkant av AL76792, ble det besluttet å gi

dette laget en egen ident. AL66889 1å nærmest kant i kant med parsellgrøften A70369 som

skiller  parsell  1  og  2,  mens  AL76792  strekte  seg  litt  utover  denne  grensen.  Det  er  ikke

usannsynlig at leiren har rent nedover dette området p.g.a. vannsig fia det skrånende terrenget,

og parsellskillet kan ha eksisterte allerede på et så tidlig tidspunkt. Etter påbegynt graving av

laget ble det registrert et litt mindre humuslag, AL67093, som lå delvis  over AL66889.  På

grum  av  at  lageiie  var  så  opptørket  ble  ikke  AL67093  oppdaget  tidligere,  selv  om  det

stratigrafisk er yngre enn AL66889.

86 se kap. 4.2.2
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I  avløpstraseen  ovenfor  parsell  1  ble  det  i  2000  registrert  et  lLmende  leirelag  som

AL66889/AL76792 (AL5311). Dette laget ble da tolket som et gulvlag i et vei.ksted. Det ble

deiTor  i  2002  stilt  spørsmål  om  AL66889/AL76792  kunne  være  en  del  av  dette  laget,  en

tolkiiing man senere gikk bort fra da det ikke ble registi.ert anlegg eller andre spor som kunne

indikere  at  AL66889/AL76792  tilhørte  en  bygning.  AL66889/AL76792  straLste  seg  også

lenger østover enn A5311. Det er noe usikkert hvilke aktiviteter leirelagene på parsell 28 er

resultat av. Her er det leirelag som ligger over et gruslag, noe som indikerer at lagene ikke er

naturlig  avsatt.  En  hypotese  er  at  de  kan  stamme  fta  graving  av  diverse  groper  ned  i

undergrunnsleiren.  Etter  graving  av  AL76792  og  AL67093  dukket  det  opp  en  rekke  med

pelehull tolket å tilhøre parsellskillet A74596 mellom parsell 2A og 28.87

AL78969  og AL78587 ble målt im ved parsellskillet A74596.  Lagene ble oppfattet

som to forskjellige lag i felt. De hadde forholdsvis samme utbredelse, og lik masse, bortsett

fra at AL78587 inneholdt noe mer leire og sand. Trolig kan dette være samme lag. Lagene lå

på begge  sider  av  parsellskillet A74596,  og ble kuttet av  dette.  Det ble  derfor vurdert om

lagene  kunne  være  eldre  enn  denne parsellinndelingen.  AL78587  1å imidlertid  over  steiner

tolket til  å markere  den  vestlige  kanten  på parsellskillet,  AN73369, AN73387,  AN62710,

AN62702, og er altså stratigrafisk yngre enn disse. Her er det imidlertid mulig at det ikke er

snakk om særlig stor tidsforskjell. Trolig kan det ha vært en form for sti eller passasje her.

Utbredelsen  kan  uansett  indikere  at parsellskillet A74596  ikke  har vært  like k6nstant hele

tiden. Begge disse lagene er tolket som aktivitetslag.

Lengst nordvest på parsell 28 ble det dokumentert et sandlag med en del humus og

små trekullfragment, AL88965.  Laget gikk kant i kant med parsellgrøften A69890 mellom

parsell  28  og  38.  Det ble  vurdert  om  laget var  fi.a  samme  fase  som  denne  gi.øften,  men

AL88965  så heller ut til å være kuttet av grøften,  da de ulike lagene i selve grøften ikke lå

kant i kant med AL88965. Dette indikerer at laget er eldre enn selve grøften. Trolig har det

likevel allerede i denne første fasen vært et parsellskille her, da laget ikke fortsetter over på

parsell 38.  I øst grenset laget til parsellskillet mellom parsell 2A og 28,  A74596,  og mye

tyder derfor på at parsellskillet eksisterte i denne tidlige fasen. AL88965 representerer en av

de eldste aktivitetene på parsellen, men bærer ikke preg av en særlig intensiv aktivitet. Verken

laget eller anlegg i området indikerer at det har stått hus her.

Sørøst på parsell 28 ble det dokumentert en grop, A99030, ved riving av profilbenken.

Bare nmdt  1/3  del av gropen var bevart, da resten gikk inn i avløpstras6en som ble gravd i

87 Se A74596 -pai.sellskille mellom parsell 2A og 28
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2000.  Det var  en  del  ftinn  i  gropen,  og bl.a.  ble  i.esteiie  av  en pel  og  et tønnelokk fimnet.

Fyllmassen i gi.open bestod for øvrig av to ulike lag. AL99879 var et lag i bumen av gropen

bestående av sand og leire, trekull og tre. I sørenden av dette laget ble det registrert flettverk

som trolig kan være rester av en flettverksforing. Mot buimen av laget dukket det også opp en

del mose og en meget organisk masse. Dette førte til at gropen ble tolket som en latrin, men

det har ikke kunnet bekreftes ved den miljøarkeologiske undersøkelsen. Fra AL99879 ble det

tatt ut fire miljøprøver (se vedlegg). Et overliggende lag, AL99499, var et heterogent gruslag

som bl.a. inneholdt leirklumper, trekull og noe tre. Det var også en del steiner i laget, en del

av dem skjørbrente. Laget stammer sannsynligvis ffa gjenBJllingen av anlegget. A99030 var

ikke spesielt stor sammenlignet med andre groper på Kaupang.  Den er imidlertid en av de

eldste, noe som kanskje kan forklare den noe begrensede størrelsen. Gropen ble først synlig

undei.1eirelaget AL66889, og gild{ gjennom AL76792 og ned i undergrunnen.

A74596 -Darsellskille mellom Darsell 2A og 28

Ved fierning av  AL76792  og AL67093  dukket det som nevnt opp  en rekke med pelehull,

A79586, A78587, A79588, A79590, A79591, som ble tolket å tilhøre parsellskillet A74596,

mellom parsell 2A og 28. Selv om pelehullene først ble synlige under AL76792 er det likevel

sannsynlig at de kan være yngre enn dette laget. Pelehullene var grå, og firllmassen bestod av

leire   og   grus,   de   har   derfor   vært   vanskelige   å   oppdage   fbr   man   kom   ned   på

undergrunnsgrusen. Dybden på pelehullene gjør det videre sannsyriig at de har vært stukket

ned fta et høyere nivå. Utbredelsen av AL76792 utover pelehullene i A74596 kan derfor bJde

på at laget er eldre enn dette parsellskillet. Samtidig er terrenget som nevnt svakt skrånende i

området, og ved regn er det ikke usannsynlig at leiren her har rent nedover og dermed dekket

over  pelehullene.  Det  stratigrafiske  forholdet  mellom  A74596  og  AL76792  er  derfor  noe

uklart. Men det er ikke usannsynlig at parsellskillet eksisterte allerede på et §å tidlig tidspunkt.

Parsellskillets eksistens i denne fasen underbygges videre av et lite humuslag med mye

lin sand og en del kantstilte steiner, AL92479, som ble observert lenger nord i parsellskillet.

Laget  skilte  seg  fia  omkringliggende  lag  ved  at  massen var  finere.  Under  laget ble  flere

pelehull synlige, A94349, A94306, A94348, A94304, A94305, A94303, A94301 og et anlegg

med ukjent fimksjon, A99448. Pelehullene ble tolket som rester etter et gjerde mellom parsell

2A  og 28.  De kantstilte  steinene  har trolig stått  imtil  gjerdet på hver side,  og både  laget

AL92479    og    steinene    representerer    sannsynligvis    avfållsmasser    deponert    inn    mot

parsellgjerdet.  Pelehullene  er  uten  stratigrafisk  kontekst.  Et  par  av  dem  var  forholdsvis

grunne,  mellom  4-6  cm,  mens  andre  var  fta  9-13   cm.  Pelehullene  stod  på  rekke  med
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pelehullene  som  ble  registi.eit  under  AL76792  og  AL67093,  og  markerei`  sannsyiiligvis  et

gjerde  som  har skilt parsell  2A  og 28  fra liverandre,  kanskje  allei.ede  i denne første fasen.

Dette  uiiderbygges  også av  at parsell 2A  og 28  har hatt svæit ulike  lagsammensetninger  i

denne fasen, noe som igjen vitner om ulike fiinksjoner.

Under det såkalte fotsporlaget, AL77852 i parsellgrøften/passasjen A7036988, ble det

dokumentert en rekke med steiner i nordsøi.-gåeiide retning, AN79133, AN79147, AN79530,

AN79160, AN79539, AN79552, AN79571, parallelt med pelehullsrekken og ca. 0,5 meter øst

for denne. Steinene er også tolket å tilhøre parsellskillet A74596, selv om det også er mulig at

de skal sees i sammenheng med passasjen A70369 mellom parsell 1 og 2. Mellom steinene og

pelehullsrekken tilhørende A74596 er det et område på ca. 0,5  meter uten anlegg. En mulig

tolkning ei. at det her har gått en sti/passasje mellom parsell 2A og 28.  Tilsvarende fimes

imidlertid  ikke  i  den  nordligste  delen  av  A74596,  der  parsellskillet  bare  ser  ut til  å være

markeri i form av et gjerde.

A69890 -parsellskille mellom parsell 2 og 3_

Parsellskillet   mellom   parsell   2   og   3,   A69890,   ble   registrert   og   gravd   lenger   vest   i

avløpstraseen  sesongen  2000.  Parsellskillet  ble  da  tolket  som  en  parsellgrøft,  og  gitt  id:

A11986.

Utgravingene  sesongen  2002  viste  at parsellskillet trolig  har  eksistert  i  form  av  et

kraftig gjerde i denne aller første fasen, og ikke en grøft. I området mellom parsell 28 og 38

ble flere stolpehull, A87488, A87499, A88048, A88057, A88496, A88538, A88695, A89069,

A89090  og  A89098,  registrert  i  undergrunnen,  og  tolket  til  å  tilhøre  denne  fasen.   Et

overliggende lag, AL87462, inneholdt imidlertid mange steiner, og denne massen gjorde det

vanskelig å oppdage eventuelle anlegg her. Man kan derfor ikke se helt bort fia at enkelte av

disse stolpehullene kan tilhøre fase 2.  Hele  området var så tett med stolpehull at stolpene  i

parsellskillet  sannsynligvis   har  vært   skiftet   ut  flere   ganger.   Tilsvarende   stolpehull  ble

imidlertid ikke registrert i A11986.

Mellom parsell 2A og 3A er det registrert fem stolpehull tolket å tilhøre parsellskillet i

denne første fasen, A94096, A87955, A97802, A97811  og A98330. Under A98330 ble det for

øvrig registrert nok et stolpehull, A99964. Det ser dermed ut til å ha vært klart størst aktivitet

rundt parsellskillet mellom parsell 28 og 38, der stolper ser ut til å ha blitt skiftet ut gjentatte

ganger. Dette ser i mindre grad ut til å ha vært tilfelle mellom parsell 2A og 3A.
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OiJDsummering fase 1

I fase 1 har det foregått påBrlling og planering av området forut for aktivitetene her. Deretter

ble  det  foretatt  en  parsellering  med  inndeling  av  de  ulike  parsellene.  I  denne  fasen  ser

parsellskillet mellom  parsell  1  og 2  ut til  å kun  ha eksistert som  et gjerde.  Dette  er  også

tilfellet for det nordlige parsellskillet, mellom parsell 2 og 3. Det nordsør-gående parsellskillet

A74596  mellom  parsell  2A  og  28  ble  trolig  også  etablert  i  deme  første  fasen.  Dette

parsellskillet ser  imidlertid ut til  å ha hatt et noe  mindre kraftig  gjerde  em  de to  østvest-

gående parsellsterdene, og har kanskje ikke stått hele tiden.

Fase 1 bærer videre preg av en rekke utendørs aktiviteter, representert i form av ulike

aktivitetslag og avfållslag på parsellen. Den eldste gropen, en mulig latrine, er også fia denne

fåsen.    Både    ulike    håndverksproduksjoner    og    husholdsaktiviteter    er    representert    i

fimnmaterialet, men mangelen på husstrukturer kan trolig indikere en sesongmessig aktivitet

på parsell 2 i denne første ftsen. Sammenlignetmed parsell 1 og 3 ser parsell 2 også ut til å ha

vært gjenstand for en mer langvarig og differensiert aktivitet i fase 1.89 En mulig forklaring på

dette  er  at  det  ble  bygget  hus  på parsell  2  noe  senere  enn  det  som  er  tilfellet  for  de  to

naboparsellene.

4.2.2. Fase 2

Parsell 2A

Et grovt grusblandet sandlag med mye stein, AL94562, ble registrert i østenden av parsell 2A,

i  overgangen til  dumpingområdet.  Under  graving  ble  det  diskutert  om  laget  kunne  være

naturlig  påført  p.g.a.   nærkontåkt  med  sjøen,  men  man  kan  heller  ikke  se  bort  fra  at

grusen/sanden er påført i den hensikt å bygge  opp parsellenden, kanskje  i forbindelse med

utviding av  parsellen østover,  ned mot  sjøen.  AL94562  ble  ikke  ferdiggravd,  og  den fi]lle

utstrekningen  til  laget  er  også  ukjent.   Laget  så  ut  til  å  ligge  over  undergrunnen,   og

representerer  derfor  en  av  de  eldste  aktivitetene  i  området.  Lagets  lokalisering  øst  for

parsellavslutningen i fase 1 gjør imidlertid at det blir tolket til å tilhøre fase 2. Trolig ble dette

området først tatt i bruk i fase 2.

88 På parsell 1  er fotsporlaget AL 77852 tolket til å tilhøre fase 2. Fase 1 er imidlertid noe lengre på parsell 2 en

hva tilfellet er på parsell 1, og på parsell 2 ser det derfor ut til at dette laget tilhorer den første fasen.
89 ]f. kap. 4.1  og se kap. 4.3
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Figur 4.15. Utvalgte elemer[ter tilhørende parsell 2, fiase 2

Gjennom dette laget har det stått en rekke fire kraftige stolper (A97101): A94099, A94492,

A96074,   og   A96388.    Det   ble   vurdert   om   dette   kume   være   øverste    del    av    en

bryggekonstruksjon, men manglende stolper lenger ned mot sjøen storde det noe usannsynlig.

De kraftige stolpehullene ble derfor tolket til å være en del av parsellavslutningen på parsell

2A. Man har trolig bygget opp litt på enden av parsellen, kanskje for å planere ut området.

Dumpingområdet  lå  rett  øst  for  disse   stolpehullene  og  ikke  over  dem,  noe   som  kan

underbygge denne tolkningen. Avfall ser ut til å ha blitt kastet rett utenfor parsellavslutningen.

Dette er forhold som går igjen på parsell 1  og 3. Det nordligste av stolpehullene, A96074, var

lokalisert litt utenfor grensa mot parsell 3. Det er mulig at parsell 2A har vært bredere lengst

øst, p.g.a. at parsell 1 og 3 ikke har gått like langt ned mot sjøen. Rett vest for A97101 var det

et  1-1,5  meter bredt østvest-gående  område med lite  spor  etter ariegg.  Dette  kan være  en

vei/passasje.  Tilsvarende  fantes  på parsell  1  og 3,  men  da Tett øst for parsellavslutningene.

Passasjen har i så fall gått på innsiden av parsell 2, men på utsiden av parsell 1 og 3.
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På østsiden av A97101  var det en rekke med fem pelehull i nordøst-sørvest-gående retning,

A404, i tillegg et par pelehull som var så grunne at de ikke ble dokumentert. Pelehullsrekken

gikk parallelt med stolpehullene  i A97101.  Et par av pelehullene ble registrert under dum-

pinglaget,  AL97192,  mens  resten  av  pelehullene  lå rett vest for  dette.  Pelehullsrekken ble

tolket  som  et  gjerde  ved  den  østlige  parsellavslutningen.  Igjen  må  det  påpekes  at  den

stratigrafiske konteksten til pelehullene ikke kan belyses, og det faktum at enkelte av dem ble

registrert under dumpinglaget bebrr ikke nødvendigvis at de er eldre enn dette. Lokaliseringen

til pelehullsrekken A404 kan indikere  at de må sees  i sammenheng med A97101,  og at de

derfor tilhører fase  2.  Dette  innebærer at de  også er samtidige med  dumpinglaget.  Gjerdet

markerte sannsynligvis enden på parsellen, og avfall ble deponert på utsiden av dette gjerdet.

Humuslaget  AL90449  ble  skilt  ut  nordøst  på  parsell  2A.   Laget  lå  delvis   over

steinsamlingene som ei. tolket til  å representere  den tidligste parsellavslutningen på parsell

3A,  A74768  og  A74668.  Dette  kan  indikere  at  denne  parsellavslutningen  ikke  lenger  ble

opprettholdt på  dette  tidspunktet.  Laget lå  i  grenseområdet mellom parsell  2  og  3,  og føi.
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fiemingen av laget var det forventet å finne indikasjoner på at det har vært en parsellgrøft her.

Det var imidlertid lite som tyder på at grenseskillet mellom pai.sell 2A og 3A har vært mai.kert

i form av en grøft. Det ble registrert et stolpehull, A94096, under AL90449. Trolig høi.er dette

til fase  1, men det er enkelte usikkerhetsmomenter knyttet til faseplasseringen.  Plasseringen

av stolpen gjør det uansett sannsynlig at den har tilhørt parsellskillet A69890 mellom parsell

2A og 3A.

Noe lenger øst på parsell 2A lå et sandlag, AL91996 over det eldre sandmumuslaget

AL93610. Laget virket påført. Delvis over dette laget ble sand/gruslaget, AL80573 registrert.

Laget så ut til å bestå av strandgrus som var strødd utover området, kanskje i forbindelse med

en utvidelse av parsellen østover. I tillegg inneholdt AL80573 en del linser med humus. Dette

er  tolket  som  resultat  av  at  rester  av  kulturlagmumuslag  lenger  vest  har  rent  nedover

sand/gruslaget p.g.a. vannsig.  Rett vest for dette ble nok et sandlag registrert, AL79373. Også

denne massen ble tolket til å være hentet fta strandområdet og strødd utover parsellen, kanskje

for å "rengjøre" over eldre aktivitetslag.

Over  AL79373  ble  et  brunt  sand/gruslag  med  noe humus,  AL76234  dokumentert.

Laget strakk seg ned mot den østlige parsellavslutningen, A97101. Det inneholdt forholdsvis

lite trekull, særlig i overflaten. Bunnen av laget var derimot mer trekullholdig, i tillegg til at

det ble registrert en del mer beinfragmenter. Dette kan indikere at laget over en periode har

vært eksponert for vær og vind, og dermed blitt noe utvasket i overflaten. Under graving så

det en stund ut til at det gildc en rekke med pelehull i østvest-gående retning, som mer eller

mindre ftlgte den nordlige kanten av laget. Det ble derfor vurdert om laget kunne representere

et aktivitetslag inne i et hus. Etter hvert som flere pelehull dukket opp ble dette mer utydelig,

og  en mer  sannsynlig tolkning  er  at  dette  er  et utendørs  aktivitetslag.  Laget var for øvrig

fiinnrikt, med et bredt spekter av funn og viser bl.a.  at ulike håndverksproduksjoner kan ha

foregått her, ved at bl.a. produksjonsavfall fi.a rav, slagg, jern, esseforing og smeltedigel er

samlet  inn  fia  laget.  Også  dagliglivets  gjøremål  er  representert  i  laget  bl.a.  i  form  av

keramikk, brente og ubrente bein og vevtyngdefragment.

I nordøstenden av parsell 2A ble AL74037 dokumenteii. Lagets utbredelse gikk delvis

inn  på parsellen,  og  delvis  over  mot parsellskillet  A69890.  Dette  var  et  svært  heterogent

humuslag med mye skjørbrent stein, noe aske og trekull. AL74037 er tolket som et utkastlag

deponert  ved  parsellskillet.  Dette  underbygges  også  av  fiinnsammensetningen  i  laget,  der

brent og ubrent bein dominerer, i tillegg til at brent leire, bl.a. vevtyngdeftagment ble samlet

inn.   Laget  inneholdt  for  øvrig  også  slagg,   digelftagment,   organisk  materiale,   flint  og

produksjonsavfall    fra    i.av.    Over    AL74037    ble    et   heterogent    humuslag,    AL73764,
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dokumenteit.  Funnsammensetningen i  laget domiiiei.es  av brent og ubrent bein,  brent leire,

slagg   og   flint,   og  trolig  kan  også  dette   laget  tolkes   som  et  avfallslag   deponert  ved

parsellskillet.

Hus A406

Kant i kaiit med passasjen A70369,  inn mot parsell 2A,  ble  det registrert  en mørk stripe  i

østvest-gående retning, bestående av trekull, humus og sand, A66662. A66662 1å delvis under

et mørkebrunt humuslag, AL65083. A66662 ble først tolket som et flettverksgjerde mellom

parsell 2 og passasjen A70369. Etter graving av omkringliggende lag ser det imidlertid ut til

at A66662 kan representere en vegg i huset på parsemen. Det ble ftnnet noe brent leire under

graving av A66662, men ikke så mye at det kan dokumenteres at veggen har vært tettet med

leii.e. To pelehull, A66738 og A66739 ei. lokaliseil: i.ett vest for A66662, og kan muligens sees

i  sammenheng  med  dette.  Under  AL68358  ble  det  registrert  en  brnn  stripe  av  trekull  i

nordsør-gående retning, A68434. Dette er trolig rester av flettverk, rimeligvis kan det sees i

sammenheng med huset, der det kanskje kan være rester etter en vestlig gavlvegg.

AL68378  som  lå over humuslaget AL70908,  ble  tolket til  å Tepresentere  en  mulig

veggbenk i et hus, eller et lag påført under veggbenken, kanskje i forkant av anleggelsen av

denne. Laget bestod av humus, sand og mye trekull. Det var opptil 10 cm tykt, og ble gravd i

to sjikt. Det underliggende AL70908 som inneholdt store mengder aske og trekull, kan være

resultat av at det av hygieniske årsaker ble strødd aske utover gulvene i husene. Trolig har

også trekull fiilgt med.  Store trekullbiter  i  laget under veggbenken kan muligens  forklares

med at det ikke er blitt tråkket ned her. Nede i veggbenklaget AL68378 var det en rekke med

pelehull i østvest-gående retning, A405. Disse ble registrert under humuslaget AL65083, og

ble  først  tolket  som  tilhørende  en  flettverksvegg  i  huset.  Pelehullene  er  imidlertid  svært

grunne,  og  bare  bunnen var bevart.  Dette  sannsynliggjør  at  de  er  et yngre  fenomen.  Ved

graving  viste   det   seg   dessuten   at   det  mulige   veggbenklaget,   AL68378,   går   ut   forbi

pelehullsrekken A405. AL68378 gikk i øst-vestlig retning, og utbredelsen av laget inn til og

parallelt med A66662 kan kanskje gjøre det mer sannsynlig at A66662 heller skal tolkes som

en  flettverksvegg  i  huset  enn  ett  flettverkstierde  im  mot  parsellskillet.  Veggbenklaget

AL68378 grenset i nord mot et mulig gulvlag, AL69242, og gikk parallelt med dette. I nord

var AL69242 svært humusholdig og fett, mens det i sør var mer spettete med aske. Trolig har

underliggende lag påvirket sammensetningen i laget. Nordlige del av AL69242 var muligens
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skåret og bi.utt av det som i etteriid er blitt tolket som en senere vei (post vikingtid), A407.9°

Deler  av  veien,  i.epresenteri ved  lagene  AL46011  og  AL48076,  ble  gravd  sesongen  2001.

Under  graving gjoi.de  lagenes  utbredelse  og  karakter  at de  ble  ansett  å være  deponeit  i  en

grunn nedgraving.9] Store deler av gulvlaget AL69242 var derfor borte.

AL69242 hadde forholdsvis stor ftmnvariasjon.  Brente og ubrente bein og keramikk

kan brde på liusholdsaktiviteter. De fleste fimnene i laget indikerte imidlertid forekomsten av

håndverksproduksjon, bl.a. slagg, jem, esseforing, bronseslagg og produksjonsavfall fra rav.

Det må imidlertid understrekes at en del av disse ftnnene kan skyldes tidligere aktiviteter i

området og underliggende lag.

I nordre del av huset ble et lite lokalt lag, AL71709 skilt ut. Lagets sammensetning

minnet sværi om AL68378, og dette sammen med lokaliseringen gjør at det var tolket som en

mulig rest av en veggbenk i nordre del av huset. Resten av laget så ut til å være fjernet p.g.a.

den senere veien, A407,  som trolig har gått gjennom og ødelagt store deler av huset.  Også

dreneringsgrøftene  T14863   og  T14859  har  ført  til  ødeleggelser  av  huset,  og  hele  dette

området virket derfor noe uoversiktlig. To pelehull, A66748 og A66749, kan muligens settes i

sammenheng med  skillet mellom gulvet og veggbenken  i huset.  A66748  sto  imidlertid  litt

langt inne på veggbenklaget,  og  det gjør det litt usikkert  om anlegget faktisk er en  del  av

huset.

Det er ikke fimnet noe ildsted som ser ut til å tilhøre dette huset. Det er registrert et

ildsted, A62544, i overkant av gulvlaget AL69242. Mest samsynlig hører dette ildstedet til en

yngre fase,  og bare bunnen ser ut til å være bevart.  Ildstedet er også lokalisert litt for nær

veggbenken i huset til .at disse ser ut til å kunne være samtidige.

Rett nord for veggbenklaget AL68378 ble et lite lokalt lag, AL74506, registrert. Dette

området var svært uoversiktlig med flere små lag og anlegg som var vanskelige å skille fta

hverandre. Det er derfor noe usikkert hvordan laget skal tolkes. Lagets lokalisering gjør at det

kanskje kan sees  i sammenheng med en mulig gavlvegg til huset, uten at det er mulig å gi

noen nærmere forklaring på det.

Rett  sør  for  og  parallelt  med  flettverket  A66662  ble  et  avlangt  siltlag,  AL74420,

registrert. Laget lå i overgangen mellom parsellgrøften A70369 og parsell 2A, og det er tolket

som  et  naturlig  avsatt  lag  i  grenseområdet  mellom  kulturlagene  i  parsellen  og  lagene  i

parsellgrøften/passasjen.  Over vestenden av AL74420 lå et humusblandet sandlag, AL74062.

Også  dette  laget  lå  i  overgangen  mellom  parsell  2A  og  parsellgrøften/passasjen  A70369.

9° Se kap. 4.5.1
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Laget   inneholdt   mye   brent   og   ubrent   bein,   slagg,   vevtyngdeftagment,   glassperle   og

digelffagment, og ftiimspekteret kan indikere at dette er et avfallslag deponert ved passasjen.

Området var for øvrig preget av diffiJse lagskiller og komplisert stratigi.afi, noe som storde det

vanskelig  å  få  oversikt  over  lag  og  anlegg  som  var  lokaliseit her.  Videre  ble  det  i  dette

området  dokumentert  et  lite  avlangt  sandlag,  AL73857,  orientert  øst-vest.  Laget  lå  langs

kanten av passasjen A70369 inn mot parsell 2A,  og det ble liggende igjen etter fierning av

sandlaget  AL70370  i  denne  passasjen.  Rett  nord  for  dette  laget  ble  nok  et  lite  sandlag

dokumentert,  AL71215.  Laget  var  fimnfattig,  og  inneholdt  kun  bein  og  flint.  En  mulig

forklaring på alle  disse  lagene  er  at  de  inneholdt  avfall  deponert  i  grenseområdet mellom

parsellen og passasjen,  eller de kan være resultat av  at kulturlag på parsellen har rent ut i

passasjen og blandet seg med sandlagene her.

Parsell 28

I grenseområdet mellom parsellskillene A69890 og A74596 ble AL85142 målt im. Laget så

ut til å ligge over anlegg og lag i parsellgrøften A69890, og ble gravd bort for å gjøre dette

klarere. B1.a. ble stolpehullet A88329 dokumentert under dette laget. AL85142 ble tolket som

et lite lokalt avfallslag deponert ved parsellskillene. Over dette laget ble AL81069 registrert.

Laget lå kant i kant med parsellgrøften A69890,  noe  som  indikerer  at parsellgrøften var  i

fimksjon i denne perioden. Laget var svært fimnrikt,  og inneholdt et bredt spekter av fimn.

Laget inneholdt også en del skjørbrent stein og aske i tillegg til en del brent leire som i felt ble

oppfattet  som  vevbJngdefi.agment.  Dette  gjør  det  nærliggende  å  tolke  laget  som  nok  et

avfallslag, deponert ved parsellgrøften.

Nord på parsell 28 ble AL69361 dokumentert og tolket som et lite åktivitetslag. Laget

inneholdt 6n glasstang og glassperle, noe slagg, brent leire, brent og ubrent bein, keramikk og

rav.  I  sørenden  av  AL69361  var  det  en  kant med mye  trekull,  og under  gravning  ble  det

vurdert om dette kunne være rester av flettverk. Laget kan imidlertid ikke knyttes til noe hus,

og størrelsen kunne indikere at dette bare var en liten rest som stod igjen. Som tidligere nevnt

virket området ødelagt og uoversiktlig. Over dette laget ble det dokumentert et nytt og større

lag,  AL68926.  Laget var svært heterogent og bestod av humus,  sand,  stein og trekull. Det

inneholdt et bredt spekter av fimn som ga det karakter av å være et avfållslag. Laget gikk kant

i kant med A74596 og A69890, og lå ikke over disse parsellskillene bortsett fia et lite område

91  Wiker 2001.
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mellom   di.eneringsgrøftene   T14859   og   T14863,   men   her  var  lagskillene   sværi   diffi]se.

Utbredelsen av laget indikerer dermed at begge pai.sellskillene var i bruk i denne fasen.

A69890 -parsellskille mellom parsell 2 og 3

I fase 2 ser det ut til  å ha vært størst aktivitet rundt parsellskillet mellom parsell 2  og 3.  I

denne fasen har parsellskillet også eksistert som en grunn grøft mellom parsell 28 og 38. Her

ble det dokumentert et lag, AL87462, tolket som avfallsmasse i parsellgrøften. Dette var et

mørkebrunt humuslag med  svært mye  stein.  Mange  av  steinene var skjørbrente,  og  en del

stein var også kantstilte. Laget inneholdt dessuten et bredt spekter av ftinn. Grøften så ut til å

ende ved parsellskillet A74596,  og ikke fortsette østover på parsell 28.  Som tidligere nevnt

ble flere stolpehull registrert under AL87462  og tolket som tilhørende fase  1.  Dette  gjelder

A87488,   A87499,   A88048,   A88057,   A88496,   A88538,   A88695,   A89069,   A89090   og

A89098.  Det  er  imidlertid  mulig  at  enkelte  av  disse  stolpehullene tilhører fase  2,  og  at  de

mange steinene  i AL87462  førte til  at anleggene  ikke  ble observert tidligere.  Det ble  også

registrert   flere   pelehull   i   undergrunnen,   men   disse   er   uten   stratigrafisk   infomasjon.

Anleggene i A69890  er tolket til  å være rester etter et gjerde  i parsellgrøften,  og de mange

anleggene  i  grøften  gjør  det  sannsynlig  at  stolper  og  peler  er  blitt  skiftet  ut  flere  ganger

mellom parsell 28 og 38. Massen i AL87462 skilte seg klart ut fra omkringliggende sandlag i

vest,  mens  lagskillene  i  øst  var  mer  diffiise.  Dette  kan  skyldes  at  laget  her  møtte  det

tversgående parsellskillet A74596.  I  dette  grenseområdet ble det registrert et finere sandlag

under AL87462. Dette sandlaget ble fierit sammen med AL87462, men det kan ha vært en

del av AL92479 i parsellskillet A74596. Om det stemmer kan det kanskje tyde på at parsell-

skillet  A74596  er  et  eldre  fenomen  eim  parsellskillet  A69890.  Det  må  imidlertid  igjen

understrekes at området her var uoversiktlig og lagskillene difflise.

Rett vest for AL87462 ble humuslaget AL84782 registrert over undergrunnen.  Også

dette laget ble tolket som grøfteSl1/avfallslag i parsellgrøften A69890. Ved Serning av laget

ble det en liten skrå kant i nord mot parsell 38. Også mot parsell 28 ble det en liten kant, i

tillegg  til  at  laget  lå  delvis  over  et  stolpehull,  A88538.  Videre  ble  AL80807  registrert  i

parsellgrøften.  Massen  var  svært  heterogen,  og  bestod  av  humus,  silt,  sand,  trekull-  og

beinspetter og  steiner,  både  skjørbrente  og  ikke  skjørbrente.  Lagets  karakter  og  utbredelse

gjorde  at  også  dette  ble  tolket  som  et  avfallslag  deponert  i  parsellgrøften.  Over  dette  ble

AL70634 dokumentert. Laget er trolig det siste laget i selve parsellgrøften. Lagets utbredelse

litt utover selve grøftekuttet kan indikere at grøften på dette tidspunktet var Brlt opp, slik at

avfallsmassen som ble deponert her fløt noe utover parsellgrøften.
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Lengst  nordøst  på  parsell  2A  ble  det  registrert  et  avlangt  lag,  orieiitert  øst-vest,

AL74770.   Laget   strakk   seg   ned   mot   den   Østlige   parsellavslutningen,   A97101.   Lagets

utbredelse  og  lokalisering  gjorde  at  det  ble  satt  i  sammenheng  med  parsellskillet A69890.

Laget bestod av humus og sand, og det inneholdt mye trekull og en del aske. Karakteristisk

for AL74770 var også at det bl.a.  inneholdt mye brent og ubrent bein, vevbrngdeftagmenter

og  slagg.  Dette  Æorde  at  laget  ble  tolket  som  et  avfallslag  deponert  ved  parsellskillet.

Imidlertid var det lite som indikerte at det har vært en skikkelig grøft i dette området. Her ble

det også registrert et stolpehull, A94096, tolket som å ha tilhørt parsellgjerdet.

Figur 4.17. Pelehull i undergrumsgrusen tilhørende parsellskillet A:7 4596

A74596 -Darsellskille mellom Darsell 2A og 28

AL77902 som i hovedsåk består av sand, grus og stein, der de fleste er kantstilte, ble målt inn

i parsellskillet A74596. Som tidligere nevnt er det registrert flere pelehull i undergrunnen som

indikerer at parsellskillet har vært markert med et sterde, uten at den stratigrafiske konteksten

til pelene kan belyses. Massen i laget kan representere et avffllslag deponert i parsellskillet,

og trolig har de kantstilte steinene stått inn mot dette parsellgjerdet.
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Dumping

Rett øst for parsellavslutningen A97101 på parsell 2A ble dumpinglaget AL97192 registrert.92

Den nøyaktige utstrekningen av laget ei. ikke kjent, og det er bare den vestre avgrensiiingen,

mot parsell  2A,  som  er  sikkert  dokumentert.  Det var vei.ken mulig  eller hensiktsmessig  å

grave laget stratigrafisk, og det ble derfor gravd mekanisk i 5 cm sjikt. Det var også bare deler

av  laget  som  ble  undersøkt.  Det var  likevel  mye  masse  som  ble  gravd  opp,  og AL97192

inneholdt   et  bredt  spekter   av   funn.   Lagets   karakter   gjorde   at  det  ble   tolket   som   et

dumpinglag/avfallslag. Utbredelsen til AL97192 viser som nevnt at laget har gått imtil de fire

kraftige   stolpehullene   tilhørende   parsellavslutningen   på  parsell   2A   i   fase   2,   A9710l.

Dumpinglaget gikk altså ikke over disse anleggene,  men nærmest kant i kant, noe som gir

grunn  til  å tro  at  laget  og  stolpehullene  er  fia samme  fase.  Lagets  utbredelse  og  karakter

indikerer  dermed   at  store  mengder  avfall  ble  deponert  utenfor  selve  parsellen.   Under

AL97192 ble det registrert en rekke anlegg, både pelehull og stolpehull. Disse ble imidlertid

bare målt inn og ikke undersøkt.93

ODDsummerim av fase 2

Fase  2  karakteriseres  av  en  noe  mer  intensiv  åktivitet  på  parsell  2A,  i  form  av  et  hus.

Tilsvarende er ikke registrert på den undersøkte delen av parsell 28, der det er bare er påvist

utendørs aktivitetslag. Utendørs aktiviteter ser for øvrig også ut til å fortsette på parsell 2A,

øst for huset. Det ser også ut til å ha vært større aktivitet rundt parsellskillene, noe som blir

tydeliggjort ved ulike avffllslag og anlegg. Dette bør trolig sees i sammenheng med den mer

intensive aktiviteten på parsellen generelt i denne fasen. Parsellskillet A69890 ser ut til å ha

eksistert som en grunn grøft mellom parsell 28 og 38, mens det på A-parsellene trolig bare

har eksistert som et gjerde også i denne fåsen. Dette viser at det ikke har vært en ensartet form

for parsellskiller på Kaupang, men at de har variert fia parsell til parsell, og fia fase til fase.

Det ser også ut til å ha vært en mer organisert avfållsdeponering i denne fåsen enn tidligere,

ved at man har fått et eget dumpingområde utenfor selve parsellen.

92 Muligens kan dette laget sees i sammenheng med dumpinglaget AL68495 øst for parsell 1, jf. kap. 4.1.2
93 se kap. 4.4.4
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4.2.3. Fase 3

Parsell 2A

Parallelt med parsellgrøften A70639 ble det inn mot grensen til parsell 2 registrert et avlangt

sandlag, AL68081, orientert øst-vest. Dette laget ble observert allerede i 2001, men ble ikke

vært  gravd  før  2002.  Trolig  representerer  laget  et  overgangsområde  mellom  passasjen  og

parsell 2A. Det var markant forskjellig fra lagene på parsellen, samtidig som det også hadde

en litt annen karakter enn lagene lokalisert i A70369. Funnene i AL68081 domineres av brent

og ubrent bein, slagg og brent leire.

Den østlige delen av parsell 2A kunne i denne fasen karakteriseres som et forholdsvis

uoversiktlig område med mange små lokale lag, der ingen kunne regnes som typiske aktivi-

tetslag. For å få fortgang i gravingen ble disse slått sammen til AL65125, og man forsøkte i

stedet  å følge  den  samme "sandhorisonten"  (det  senere  innmålte veggbenklaget AL68378)

som var lokalisert rett vest for dette området. Det viste seg imidlertid at dette sandlaget ikke

fortsatte  lenger østover. Laget AL65125  strakk seg østover mot parsellenden A97101,  og lå

over et av stolpehullene, A96388, og delvis over et annet, A94492. Dette kan kanskje brde på

at den østlige parsellavslutningen ikke lenger eksisterte i denne fasen.

Lenger  sørvest  på  parsell  2A  ble   det  dokumentert  et  østvest-gående  liumuslag,

AL65083.  Laget  så ut til  å ligge  over  det  man  på  dette tidspunktet tolket  som  en  påBJlt

sandhorisont, men som senere viste seg å være en veggbenk i huset på parsell 2A, AL68378.

Det er noe usikkert livilke aktiviteter AL65083 var resultat av, men det var stratigrafisk yngre

enn lagene knyttet til huset A406.

Nord for AL65083  ble det dokumentert et  10  cm bJkt sand/gruslag  i østvest-gående

retning, AL64646. I dette området har det som nevnt sannsynligvis gått en postvikingtids vei,

A407.  Veien har skåret gjennom og ødelagt vikingtidskulturlagene  i området,  og AL64646

ble tolket som  en rest  etter  denne  veien.94  I nordøst-enden  av parsell  2A ble  det ned mot

parsellskillet  A97101  skilt ut  et  humusblandet  gruslag,  AL66169.  Under  graving  ble  det

vurdert  om  dette  laget  kunne  ha  sammenheng  med parsellgrøften mellom  parsell  2  og 3,

A69890. Det var imidlertid ikke mulig å finne iioen klar grøftekant eller anlegg som kunne

underbygge hypotesen.  Laget så heller ut til  å fortsette  et sb7kke  inn på parsell 3. Det ble

derfor ansett som mer sannsynlig at dette laget var yngre enn parsellskillet. En mulig tolkiiing

er  at  det  var  en  del  av  den  senere  veien  som  ble  registrert  og  gravd  i  200i.95  Laget  lå

::i:#:å::::
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imidlertid  noe  lenger  sør  enn  denne.  AL66169  iimeholdt  ingen  i.esente  funn,  men  derimot

flere vikiiigtidsfimn, bl.a. produksjonsavfall av rav, skifer, kleberstein, glassperler, esseforing

og keramikk. AL661691å kant i kant med oppsamlingslaget AL65125, men var likevel trolig

yngre enn dette.

AL64646  ettei.lot  seg  en  markant  kant  i  sør,  mot  et mørkere  humuslag,  AL64458.

AL64458 var svært organisk lengst vest, mens det ble noe mer grusete lenger øst. Mellom de

mørkere  humusmassene  ble  det  også  observert svært tynne  sandlag,  noe  som  kan  tyde  på

deponering over flere omganger. Lagene var imidlertid så ¢nne at de ikke lot seg skille ut ved

graving, og alt ble fjemet sammen med AL64458. Laget ble først tolket som et aktivitetslag,

kanskje  et  gulvlag,  da det bar preg  av  å være  ganske  hardtrampet.  Under  graving ble  det

imidlertid klart at laget var bJkt (ca.  10 cm), og svært fiinnrikt. Det inneholdt et bredt spekter

av funn,  bl.a.  digelfragment,  glass,  keramikk, bein, jern,  sølv, rav,  også produksjonsavfall,

vevtyngdefi.agment  og kleberstein,  store  mengder  slagg og brent  leire.  Så store  og varierte

mengder  funn  er  ikke  brpisk  for  de  andre  gulvlagene  på  Kaupang,  og  trolig  er  det  mer

sannsynlig at AL64458 er resultat av deponering av avfall.

Rett over AL64458 ble  et mørkebrunt humuslag med mye stein og grus,  AL63430,

dokumentert.  Også dette laget grenset til den ganske markerte kanten i nord, der den senere

veien, A407, har gått. Både AL64458 og AL63430 så altså ut til å være kuttet av den yngre

veien. Det er noe usikkert hvilken aktivitet AL63430 var resultat av. Ved graving skilte laget

seg  helt  tydelig  fi.a  det  underliggende  laget  AL64458  som  var  mørkere  og  noe  finere  i

konsistens.  I  vest  grenset  AL63430  mot  et  anlegg,  A63666,  trolig  et  stolpehull.  Det  ble

vurdert om anlegget kunne ha sammenheng med en gavlvegg i huset A406. Dette området var

imidlertid  preget  av  diffiise  lagskillei.  og  var  uoversiktlig.  Den  stratigrafiske  konteksten  til

A63666 er derfor noe usikker. Et nytt stolpehull, A72135, ble dokumentert undei. det mulige

stolpehullet A63666, men trolig kan dette være den underste delen av A63666.

Øst for AL63430 ble det målt inn et sand- og gruslag med en del skjørbrente steiner,

AL63855. Det er noe usikkert hvordan laget skal tolkes.  B1.a.  er det fimnet støpeavfall fta

bronse her. Ellers domineres funnene av bein, slagg og brent leire, bl.a. esseforing. Laget bar

ikke preg av å være et aktivitetslag, da det inneholdt lite humus. Det er derfor nærliggende å

tolke AL63855 som et avfallslag.

Over AL63430 lå et anlegg tolket som bunnen på et lite rundt ildsted, A62544, med et

tverrmål på ca. 90 cm. Ildstedet så ut til å være skåret noe ned i eldre kulturlag. I bunnen av

anlegget var  et gulbrunt sand- og  leirelag med store mengder trekull, AL63771.  Dette ble

tolket som bunnen på selve ildstedet. Laget inneholdt både brente og ubrente bein, flint, brent
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leire,  rav,  glass  og jern.  Over  selve  ildstedet  lå  en  steinsamling,  A63081.  Steinene  virket

intensjonelt nedlagt over ildstedet, kanskje for å dekke over dette etter at det var gått ut av

bi.uk. I sørenden av dette ildstedet lå et brunt sandlag med noe skjørbrente steiner, AL65275.

Lagets utbredelse i en liten lialvsirkel rundt ildstedet, gjorde at også dette ble tolket som en

del av anlegget, selv om det er noe usikkert hvilke fimksjon det har hatt. A62544 skiller seg

for øvrig helt fi.a de andre husildstedene på Kaupang.96

Parsell 28

Ved parsellskillet A74596 ble et humuslag, AL69585,  med  leire, sand og trekull registrert.

Laget strakk seg litt innover par§ell 28, og det lå over både steinene og pelehull som er tolket

å tilhøre parsellskillet A74596. Dette gir inntrykk av at parsellskillet ikke ble opprettholdt i

deime  faseii.  Laget  inneholdt  en  del brent  leire,  bl.a.  et vevbrngdefragment.  Det ble  også

registrert brent og ubrent bein, keramikk,  skifer,  også bryner,  glassperler, rav,  litt slagg og

flint.  En mulig tolkning  av laget er  at det  er nok  et avfallslag  deponert ved parsellskillet.

Delvis over laget ble et leirelag, AL69816, dokumentert. Laget var forholdsvis fimnfattig, og

inneholdt noe brent og ubrent bein, brent leire, litt keramikk og slagg.  Også dette kan være

avfallslag deponert i området rundt parsellskillet.

Rett vest for AL69361 ble AL67532 registrert inntil A69890. Laget gikk innover det

tidligere grøftekuttet i A69890, og tyder dermed på at grøften ikke lenger eksisterte på dette

tidspunktet. Foruten brent og ubrent bein ble det registrert slagg, brent' 1eire og ftagment av

smeltedigel i laget. Dette området var preget av at mange ulike lag møttes. I AL67532 ble det

også skilt ut en steinsamling, A67619, som trolig kan knyttes til parsellgrøften, eller kanskje

heller  grenseområdet mellom parsell  2  og  grøften.  Steinsainlingen kan være  et resultat  av

avfall som er deponert inn mot parsellgrøften, siden mange steiner var skjøi.brente.

Et grålig sandlag med en del grus og humus, AL64266, ble registrert på parsell 28.

Det er noe usikkert hvilke aktiviteter laget er et resultat av.  AL64266  lå delvis kant i kant

med,  og  delvis  over deler  av parsellskillet A74596.  Også dette  laget kan gi  inntrykk av  at

parsellskillet ikke var i bruk i denne perioden. Det skrånende terrenget kan imidlertid være en

forklaring på lagets utbredelse utover parsellskillet. Regn og vannsig kan ha transportert laget

nedover pars ellskillet.

Lengst vest på parsell 2,  over AL64266,  ble  det skilt ut et  leirelag, AL61538,  som

innelioldt spetter med trekull. Lagets utbredelse gikk klart ut over parsellskillet A74596, og

96 ]fi.. kap. 4.|.2 og kap. 4.3.2-4.3.3.
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delvis  inn  på pai.sell  2A.  Saniisynligvis  er  laget stratigrafisk yngre  enn  det noi.dsør-gående

parsellskillet. I sør grenset laget mot pai.sellgrøften mellom parsell 1 og 2, A70369, og så ut til

å gå litt utover kanten på deniie grøften, men ikke mer enn at parsellgrøften kan ha vært i bruk

samtidig med dannelsen  av AL61538.  Under  laget ble  det  gravd ned til  det som så ut til  å

kunne være et nytt leirelag som skilte seg litt ffa AL61538. Det ble imidlertid besluttet å slå

dette laget sammen med AL61538 fordi forskjellen var så liten.  AL61538 inneholdt funn som

tyder  på  ulike  håndverksaktiviteter,  bl.a.  mye  brent  leire,  både  smeltedigel,  esseforing  og

støpeformer, i tillegg til en god del slagg, samt råglass og produksjonsavfall fia glass. Utover

dette   inneholdt   laget   bl.a.   også   ulike   typer   keramikk   og   en   del   bein   som   indikerer

husholdsaktivitet.

Rett    nord    for    AL61538    lå   nok    et    leirelag,    AL61382.    Laget    lå    mellom

dreneringsgrøftene T14859 og T14863, og grenset mot AL61538 i sør. Under graving ble det

vurdert om disse to  lagene egentlig kuime være det samme laget. AL61382 virket imidlertid

som et noe renere leirelag, og ble derfor skilt ut som et eget lag.  Det er likevel trolig at disse

to  lagene  må sees  i  sammenheng.  Funnsammensetningen  er  også forholdsvis  lik,  da  det i

AL61382 også ble funnet bl.a. råglass, slagg, ulike typer keramikk og brente og ubrente bein.

Det var imidlertid markant mindre brent leire i dette laget. Det er noe usikkert hva leirelagene

i området representerer. Under graving ble det diskutert om lagene kunne være postvikingtid,

men   det   er  bare   registrert  vikingtidsfimn   i   lagene.   I   området  vest  for   leirelagene,   i

avløpstraseen, ble det registrert flere groper, A9422, A15175 og A14663.97 En annen mulig

tolkning er derfor at leir§n i området kan stamme fia gi.avingen av disse gropene. I så fall er

det mulig at denne sørvestlige delen av parsell 2 representerer et "roteområde", der leiren er

blitt dumpet sammen med annet avfall fta parsellen.

Lengst nordvest på parsellen ble det skilt ut et lag AL60592. Laget grenset i nord mot

parsellgrøften, A69890, som §killer parsell 2 og 3. Her ble det en ganske markert kant etter at

AL60592 var gravd bort. A69890 eksisterte altså fortsatt på dette tidspunktet. Laget så ut til å

ligge  kant  i  kant  med  et  lysere  gruslag  knyttet  til  parsellgrøften.  Videre  var  det på  dette

tidspunktet ikke mulig å se parsellskillet mellom parsell 2A og 28, A74596. AL60592 lå over

området der dette parsellskillet senere ble observert, og laget dekket dermed et område som

innlemmet  deler  av både parsell 2A og  28.  Det  er usikkert hvilke  aktiviteter AL60592  er

resultat av. Laget inneholdt en del større trekullbiter. Laget var også forholdsvis heterogent,

og  særlig  inn mot A69890  virket det  ganske  omrotet.  Det var svært funnrikt  med  en  stor

97 pilø et al. 2000
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fumvariasjon.  Det ble registrert mye jem i laget, bl.a. jemnagler.  Det ble bl.a.  også fimnet

vektlodd,   en   bit   av   et   gullsmykke,   sølv,   drikkeglass,   fragment   av   klebersteinsgryte,

vevtyngdei.,  esseforing,  glassperler, ulike typer keramikk, bryner og bi.ente og ubrente bein.

En  rimelig  tolkning  er  derfor  at  AL60592  er  resultat  av  at  avfallsdeponering.  De  store

trekullbitene  kan kanskje  indikere  at området raskt er blitt påftrlt,  siden disse  ikke  er blitt

ødelagt. Videre mistenkte man at det kunne ligge et lius i området som man ikke helt hadde

fått tak i. Dette ble imidlertid ikke noe klarere ved graving.

Utbredelsen av AL60592, AL61538 og AL61382 indikerer at parsellskillet mellom A

og 8 parsellen, A74596, var gått ut av bruk i denne fasen på parsell 2,  da alle disse lagene

gikk over parsellskillet og dekket områder på begge parsellene.

A69890 -Darsellskillet mellom Darsell 2 og 3

I fase 3  ser det ut til at parsellskillet A69890 ikke lenger er representert i fom av en grøft,

fordi omkringliggende lag gikk over og dekket selve grøftekuttet. En rimelig tolkning er at

A69890 nå bare eksisterte i fom av et gjerde. Mellom parsell 28 og 38 ble det i buimen av

A69890 registrert flere pelehull. Trolig er bare bunnen av pelehullene bevart, men p.g.a.  at

firllmassens  likheter  med  omkringliggende  lag  har  det  ikke  vært  mulig  å  observere  disse

tidligere. De er derfor uten stratigrafiske opplysninger. Det er likevel sannsynlig at en del av

pelehullene kan stamme fia denne siste fasen, og at de har tilhørt et gjerde mellom parsell 28

og 3B.

Mellom  parsell  2A  og  3A  er  det  imidlertid  ikke  registrert  verken  pelehull  eller

stolpehull som kan tilhøre et parsellskille i denne fasen. En mulig forklaring på dette er at den

senere  veien,  A407,  var  lokalisert her,  noe  som  sannsynligvis  har  ført  til  ødeleggelse  av

anlegg fia fase 3, muligens og§å fåse 2. Fravær av anlegg kan derfor ikke uten videre tolkes

som at det ikke har vært et parsellskille mellom parsell 2A og 3A i denne fasen.

Nordvest  på  parsell  2A  ble  AL82599  dokumentert.  Lagets  utbredelse  omfattet  et

område både på parsell 2A og 3A, og strakk seg demed over et mulig parsellskille her. Under

graving ble AL82599 oppfattet som et lite lokalt avfållslag, da det inneholdt store mengder

brent leire som man i felt oppfåttet som vevtyngdefiagment. Trolig er massen blitt deponert

ved parsellskillet, og siden det ikke eksisterte en grøft her ble massen spredd noe utover.

Under  den  yngre  dyrkingshorisonten98  ble  det  sesongen  2001   gravd  et  lite  lag,

AL45904, liggende i parsellskillet A69890. Her ble det også registrert en mulig steinsamling
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med  skjørbrente  steinei.,  AL46494.99  Trolig  kan  begge  disse  settes   i  sammeiiheng  med

parsellskillet mellom pai.sell 2 og 3, A69890.

ODDsummering av fase 3

Fase 3 karakteriseres av noe mindre intensiv aktivitet på parsell 2. Det eksisterer ikke lenger

hus på parsellen. Andelen avfållslqg ser ut til å øke, samtidig som det blir færre aktivitetslag.

Dette  indikerer  et  endret  aktivitetsmønster  i  forhold  til  den  foregående  fasen.  De  mange

avfållslagene og mangelen på aktivitetslag kan kanskje også brde på fiaflytting fta parsellen i

denne  perioden.  Parsellskillet  mellom  parsell  2A  og  28,  A74596,  ser  heller  ikke  ut  til  å

eksistere lenger.

4.2.4. Fase 4

Fase  4  består  av  en  yngre  grop  og  et  dobbelt  stolpehull  som  var  skåret  gjennom  eldre

kulturlæ, mens selve kulturlagene fia denne fasen var pløyd bort.

I  overkant  av  AL65125  ble  det  observert  et anlegg,  A65526, tolket som  et dobbelt

stolpehull, dvs. en stolpe som etter hvert er blitt skiftet ut med en ny. Anlegget gikk gjennom

underliggende kulturlag og ned i undergrunnen.  Det var ikke mulig å koble stolpehullet til

omkringliggende anlegg, da AL65526 så ut til å være noe yngre -og mer kraftig - enn andre

stolpehull i området. Den opprinnelige ftnksjonen til stolpen er derfor ukjent.

Under  dyrkingslaget AL23154  ble  det registrert  en  grop,  A25261,  sør på parsellen.

Forinen i plan var oval. Anlegget ble ftrst tolket som en dobbel stolpe, noe som imidlertid ble

avkreftet ved snitting.  I vestre  ende  av  denne gropen så det ut til å kunne være  en mindre

nedgraving,  trolig  bunnen  av  et  stolpehull.  Fyllmassen  i  gropen  bestod  av  grus,  sand  og

humus, samt store mengder steiner,  mange skjørbrente. I bumen av anlegget lå en stor flat

stein, som så ut til å kunne være støttet oppe av mindre underliggende steiner. Funksjonen til

gropen  er  ukjent.  Etter  graving  av  A25261   ble  det  observert  at  gropen  holdt  godt  på

vaimmassene etter regn, og kanskje kan dette ha vært det opprinnelige formålet, uten at det er

mulig å fastslå mer sikkert.
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Figur 4.18. Snitting crv A25261

Figur 4.19. Element tilhørende parsell 2, f;ase 4: A25261
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4.2.5 . Peler uten stratifl.afisk kontekst

På parsell 2 ble det registrert flei.e anlegg i undergrunnsgrusen, bl.a. flere pelehull. Problemet

med de fleste av pelehullene ei. at de er uten sikker stratigrafisk kontekst,  og det vil  derfor

ikke  bli  gått  nærmere  inn  på  dem  her.]°°  På  parsell  28  dannet  imidlertid  noen  av  disse

pelehullene klare mønster, og ble tolket å tilliøre et overordnet anlegg, A89947.

Figur 4.20. A89947 under utgraving.

A89947  er rektangulær i form,  og under  graving ble  det vurdert  om  dette kunne være  en

bygning.  Det var  også klar fargeforskjell på undergrunnsgrusen på innsiden og utsiden  av

A89947,  med  brunere  grus  på  innsiden  em  på  utsiden.  I  vestenden  av  A89947  ble  det

observert det man mente kunne være  en veggrille, A94307,  med  et stolpehull  i hver ende,

A94270   og  A97533.   Både  stolpehullet  A94270   og  den  mulige  veggrillen  A94307   ble

registrert under AL88965,  og tilhører dermed fase  1. Det må imidlertid understrekes  at den

stratigrafiske sammenheiigen med pelehullene er noe usikker. På innsiden av denne veggrillen

var det flere pelehull,  og det ble vurdert om det her kunne være flere faser.    Størrelsen på

A89947 kan imidlertid indikere at dette ikke er en bygning, inen en imhegning eller et skur,
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kanskje foi. dyr. Dette kan kanskje også forklare den lille iiedgravingen midt inne i A89947,

A69441, da denne kan være resultat av at dyr har gravd her. Den stratigrafiske konteksten til

anlegget  er  noe  usikker,  men  nedgravingen  ble  registrert  over  AL88965.  De  mange  pele-

hullene står så tett at de mest sannsynlig er blitt skiftet ut flere ganger, noe som igjen kan brde

på at pelene har tilhørt et gjerde heller enn en vegg. Både på nord-, vest- og sørsiden ser dette

ut til å være tilfellet.  Østsiden av A89947  gikk delvis  innover parsellskillet A74596,  og det

var  derfor  noe  uklart  hvorvidt  de  ulike  pelehullene  her  skulle  relateres  til  A89947  eller

parsellskillet A74596.    Inntrykket er  likevel  at A89947  krysser  grensen  mellom  A-  og 8-

parsellen og den derfor rimeligvis er bygget etter at dette skillet var opphørt å eksistere, dvs.

etter fase 2.

Figur 4.21. Elementer tilhørende A89947 .

]°° se innledningen til kap. 4
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4.2.6. ODDsummering

Undersøkelsen av parsell 2 viser at det har foregått en påfiJlling og planering av parsellen og

klargjøring av området forut for den eldste aktiviteten. Allerede i den ftrste fåsen ble området

parsellert, noe som  indikerer en god organisering og planlegging av den tidligste bruken av

området.  Selve parsellinndelingen forble stort sett uendret gjennom de tre hovedfasene,  selv

om parsellskillenes form vekslet.

Aktiviteten i den første fasen på parsell 2 bar preg av å være sesongmessig, og synes å

ha foregått utendørs. Deme fasen så også ut til å ha vært mer langvarig på parsell 2 enn hva

tilfellet er for parsell 1  og 3. Først i fåse 2 ble det bygget hus på parsellen, og parsellen ble et

mer permanent oppholdssted. Fase 2 karakteriseres også av mer avfållslag og en forsterking

og utviding av parsellskillene. Parsell 2A ble også utvidet noe østover. Dumpingområdet rett

øst for  parsellen  indikerer videre  en  mer  organisert avfallsdeponering  enn  tidligere.  I  den

påfølgende fase 3 ser parsell 2 ut til å ha vært gjenstand for mindre intensiv aktivitet og mulig

ftaflytting. Det eksisterte ikke lenger hus på parsellen, og området bar dessuten preg av å ha

blitt brukt for avfållsdeponering. Det nordsør-gående parsellskillet, A74596, gildc også ut av

bruk i denne fasen. Den yngste fasen på parsell 2 må sies å være svært ffagmentarisk. Kun en

grop og et dobbelt stolpehull er bevart og viser at det var aktivitet her også i denne fasen.
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4.3. Parsell 3

Det noi.dligste feltet som ble undersøkt i 2002 på Kaupang var parsell 3, og strakk seg over et

område på ca. 7 meter i bredden og  12 meter i lengden (se fig.  4.1). Parsell 3  er bare delvis

undersøkt mot vest og dens opprinnelige lengde er derfor ikke kjent. I nord grenset parsellen,

med blant annet en grøft, mot et felt som bare ble delvis undersøkt i 2001. Mye brder på at det

også her var parsellering.  Dette feltet vil bli  omtalt som parsell  4.]°t  Mot sør ble parsell 3

avgrenset   med   en   grøft/stolperekke   til   det   midterste   feltet,   parsell   2.   Dumping-   og

strandområdet i øst var en naturlig avslutning på parsellen.

Parsell  3  kan  deles  opp  i  to  underparseller.  Parsell  3A,  den  østligste,  grenset  mot

dumpingområdet og hadde en størrelse på omkring 6 x 6 meter. Parsell 38 lå lengst vest og

deler av den gikk inn i avløpstras6en som ble gravd i 2000," men den fortsatte sannsynligvis

videi.e vest for deime feltkanten også.

Det foregikk bebrdelig åktivitet på parsell 3. Det har vist seg mulig å dele inn bruken

av parsell 3 i fire hovedfaser der fase 1  er den eldste. Denne tidligste fasen defineres av liten

aktivitet uten noen klare konstruksjoner. I fase 2 planeres feltet til bebyggelse og det blir blant

annet oppført et hus på parsell 38. I den tredje fasen brukes parsellene mer intenst, den første

bygningeii erstattes med et nytt hus og på parsell 3A oppføres det en bygning. Fase 4 er kun

representert i form av peler, stolper og groper.

Det  ble  satt  ut  fire  profilbenker  over  parsell  3;  tre  tversgående,  C61185/C61187,

C66287/C66291, C65147 og en langsgående, C61189/C61191.

Det er laget en matrise for hele parsell 3 og det henvises til denne for en forståelse av

den stratigrafiske tolkingen. (se plansje 3)

4.3.1. Fase  1

På parsell 3  fi.emstår undergrunnen,  T100000,  som ett lyst sandlag over blåleiren.  Det ble

registrert et større antall stolpe og pelehull nedgravd i undergrunnen, men det var ikke mulig å

sette dem inn i ett system. De ble bare dokumentert og ikke gravd da de ikke ville gi noen

vesentlig informasjon for forståelsen av aktiviteten i deme fåsen.
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AL100381  var et bJnt (2-3  cm), brunsvart, humus-og sandholdig lag med en utstrekning på

44 m2. Det lå på store deler av parselleii. Det ble avgrenset mot nord av en yiigre parsellgrøft,

A63192, som skar laget. Da parsell 4 ikke er undersøkt vites det ikke om laget også påtreffes

der. Mot parsell 2 ble AL100381  avgrenset av A69890, et parsellskille i form av et gjerde]°3.

Laget inneholdt ellers. en del finfordelt trekull og tolkes som et primært deponert aktivitetslag.

``;6,£h:,-to.

\r  4|0086`6<:`         ..'`       A9-9e6g`L;

N\   0     1-212m
Pe'ehulll

Lag
Drenetlngsgrøftei

--Feltkant 2000-2002
----  FeHkant2002

Figur 4.22. Elementer tilhørende fiase 1, pc[rsell 3.

102 pilø e' c''.  2000
io3 ]fi. kap. 4.2
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Det kan ikke knyttes noen foi.m for konstruksjoner eller bygninger til denne tidligste fasen og

det er  derfor mulig  at laget  er  avsatt som følge  av  utendørs  aktivitet.  Dette  støttes  av  den

mikromorfologiske  analysen.t°4  Hvilken brpe  aktivitet  det  dreier  seg  om  ei. vanskelig  å si,

spesielt fordi laget var svært ftnnfattig. Fumene bestod i hovedsak av brent og ubrent bein.

Det ble ellers funnet enkelte fragmenter av keramikk, skifer, jem, glass og flint.

Figur 4.23. AL100381

AL100381 ble skåret av flere nedgravinger. A101096 var en smal og avlang struktur med en

dybde på ca.  35  cm. Den var firlt av  en masse,  AL101097, som lignet AL100381, men var

helt fiinnløs. Anleggets fimksjon er usikker, men det har muligens fiingert som en parsellgrøft

]°4 Mikromorfologisk analyse av  dette laget beskriver det som:  "cz fÆjn /ens  /<3/im!)  o/ j.ron-pc7nnedfine sczJ7d

and coai.se gi.avel with abundant included chai.coal which in turn is developed oii veiy coai.se sand"  og v.LdBre
om de:nne typen a:Nse*ring " ...they mqy just as  easily repi.esent standstill sui.fiaces  at the upper contact of an

85



for å dele parsellen i to. Nedgravingen var nemlig anlagt dei. det i de neste fasene går ett tråkk

som skiller A og 8 parsellene.

A100924,  A100886  og A98632  var mer eller mindre  sii.kulære  groper som det også

viser seg vanskelig å tolke. Fyllmassen er beskrevet som sand- og humusholdig med noe brent

og ubrent bein. Det bør nevnes at fimiiene til laget i A100886, AL100887, i tillegg bestod av

enkelte glass- og smeltedigelfi.agmenter. Gropenes fimksjon vil likevel forbli usikre.

Det ble  i tillegg  registrert  en  større  mengde  med peler  og  stolper  som var yngre  enn  eller

samtidige med AL1003 81. Disse pelehullene kunne plasseres stratigrafisk da de først dukket

opp under AL99889, som var et sandlag som dekket hele parsell 3. På grunn av stort tidspress

ble disse bare målt inn og ikke gravd. Det er ikke mulig å se et spesielt mønster i spredningen

på pelene og stolpene, og det er derfoi. vanskelig å knytte dem til noen form for konstruksjon.

Videre ble det observert en pelerekke A99028 på den nordlige siden av pai.sell 3 laiigs

den yngre pai.sellgrøften A63192.  Stratigrafien var vanskelig å fa tak på og pelene kan ha

ligget både over og under AL99889 og AL1003 81. Pelehullene kan derfor naturligvis stamme

fra den neste fasen. Det er imidlertid mulig å tolke rekken som et lett gjerde som avgrenser

parsellen. Hører tierdet da til den første fasen med aktivitet eller kan det ha blitt oppført først

senere i fase 2? Dessverre er det ikke mulig å gi noe sikkert svar.

ODDsummering fase 1

Den første fåsen på parsell 3  er preget av  en kort bruksperiode og en vanskelig definerbar

aktivitet.  Den langstrakte  gropen  A101096  kan  tyde  på  at feltet  allerede  er  delt  opp  i  to

parseller,  en østlig og en vestlig.  Dette kan  innebære  at underparselleringen  på parsell  3  er

utført i en tidlig fase av handelsplassens historie.

Det  er  derimot  ikke  mulig  å  fåstslå  hvorvidt  det  har  vært  et  langsgående  nordlig

parsellskille. A63192, grøften mellom parsell 3  og 4 i fase 24, er blitt gravd opp igjen flere

ganger og kan derfor ha ødelagt tidligere anlegg. Gjerdet A99028 kan i denne fasen muligens

ha fimgert som en parsellinndeling mot nord.

aggrading and shif iting beach deposit where hitman derived midden-bipe matei.ial is accuimilating. " Se ra:pport
fra geo arkeologi.
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4.3.2. Fase 2

AL99889 var et større sand-  og grus  lag (2-3  cm brkt) som ble observert på hele parsell 3

bortsett fi.a i parsellgrøften A63192. På grunn av tidspress ble det -etter å ha undersøkt et

antall helt fi]mtomme  10 lfters bøtter -besluttet å spa ut laget, slik at det ble tid til å grave

AL100381. AL99889 kan tolkes som et sekundær deponert lag for å planere ut terrenget før

oppfbringen av et hus. Man har tydeligvis villet rydde og gjøre klar parsellen fbr man bosatte

seg på en pemanent basis. Det er ganske store mengder sand som er spredd utover området,

så dette er en handling som er planlagt og krever organisering.

Figur 4.24. Utvalgte elemenfer ti[hørende pc[rse[13 , f iase 2.
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Det bør iievnes at det ble dokumeiitert og gravd et større antall med peler og noen stolper som

dukket opp etter fierningen av alle kulturlagene over planeringslaget AL99889. Det var ikke

mulig å se noen saminenheng i stolpenes og pelenes spredning. De kan derfor ikke relateres til

noen form for konstruksjon.

Parsellgrøften A63 192

Grøften A63192 ble først oppdaget under graving av forvåltnings§jaktene i 2000]°5 og senere

delvis   undersøkt   i   2001]°6.   I   disse   to   sesongene   ble   nummeret   A17735   brukt,   mens

parsellgrøften ble  gitt en ny  ident i 2002.  A11erede  i 2000  ble anlegget tolket som et mulig

skille mellom to parseller.  Det ble konstatert at grøften fortsatte inn i sjaktkantene  i øst og

vest.  I  2001  startet  man  på  gravingen  av  A63192  etter  å  ha  fiemet  et yngre  dyrkingslqg

AL37654.  Det  ble  da  gravd  to  sekundært  deponerte  dårlig  sorterte  grus-  og  humuslag,

AL41799  og  AL45089.  Parsellgrøften tegnet  seg  som  en  avlang  fordypning  mellom  hele

parsell 3  og 4 med en orientering NV-SØ. .Den var 1,20 meter på sitt bredeste, omtrent 17,30

meter i lengden ble undersøkt.

Parsellskillet i den fbrste perioden av fase 2 ser ut til å ha vært representert i form av

peler og  stolper.  A98471,  A98472,  A98473,  A98482,  A98508,  A98510,  A98515,  A98516,

A95817, A100286, A100287, A100288 er alle peler som kan knyttes til den fasen. De var fta

mellom 6-13  cm i diameter med en dybde på 5-13  cm. Et større antall stolper kan ha fimgert

samtidig  med  pelene:   A92560,   A92571,   A92581,  A92631,  A92645,  A92618,  A92632,

A92646, A92656, A92669, A92690, A92701, A92718, A92730, A92753, A92764, A97882,

A97894.  Det er noe uvisst hva slags type konstruksjon pelene og stolpene kan tolkes  som,

men det har sannsynligvis stått en form for gjerde her.

Over  alle  pelene  og  stolpene  ble  det  fiemet  et  større  sandlag  med  noe  humus,

AL83246. Det lå i A63192 med en lengde på ca.12 meter, men også delvis over kanten på

grøften og inn på parsell 3  med en total bredde på ca.  1,50-1,80 meter.  AL82620 ble  i felt

gravd for seg, men kan antakelig tolkes som det samme som AL83246 da det lå kant i kant

med dette syd for parsellgrøften. Lagene bør kunne sees i lys av at grøften har blitt gravd ned i

undergrunnen og sanden delvis kastet ut på kanten av anlegget. Lagene lå over AL99889, det

eldste laget fta fåse 2. Lagene var svært fimnrike med et variert spekter i gjenstandstypene.

Det ble flmnet en del produksjonsavfall av glass og rav, men også av spor etter metallarbeid i
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form av smeltedigler, støpeformer og slagg. Det var i tillegg en større mengde med brent leire

og vevwngder og en del keramikk, glassperler, skifer, flint, jern, brent og ubrent bein.

Etter at grøften ble tømt ble det igjen bygget et gjerde eller lignende i parsellskillet,

men  det kan virke  som  det bare  ble  oppført  langs  parsell  38.  A76126,  A76146,  A76173,

A76183, A76203, A8065, A76133, A76163, A76213, A71438, A78832, A76224 er peler og

stolper som relateres til denne fase.

Pelene  og  stolpene  dukket  opp  under  et  mørkt  sekundært  deponert  lag  AL75386.

Laget var organisk blandet med leire, silt, aske, trekull og sand. Det strakte seg i grøften fi.a

feltkanten i vest ned mot midten av parsell 3. Laget var innholdsrikt med en god del brent

leire   og  vevtyngdefi.agmenter.   Det  ble   ellers   fimnet  jei.n,   bronse,   slagg,   skifer,   flint,

smeltedigel, glassperler, rav og keramikk.

AL75972 var et forholdsvis lite rektangulært avfallslag. Laget ble trolig deponert i 6n

omgang etter å ha gravd en grunn grop giennom AL75386. Det var tykt (ca. 7 cm) og svært

heterogent  med  en  del  silt®  men  også  sand,  større  trekullbiter  og  mye  brent  bein.  Laget

inneholdt enkelte nevestore steiner, og av funn kan nevnes bryne, keramikk, flint, slagg, jem,

glassperler, vevbJngder og bearbeidet bergkrystall.

Figur 4.25. Parsellgrøften A63192
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Over AL75972,  lå et annet miiidre sekundært deponert humuslag, AL73483.  Det er i.elativt

homogent og organisk med noe fiiifordelt trekull.  Fumene bestod av brent og ubrent bein,

j ern, flint, vevbrngde-og brynefragmenter.

Det er interessant å iiotere at aktiviteten Lmyttet til deme fasen av parsellgrøften virker

mer  intens  langs  parsell  38  med brkkere  avfallslag.  Dette  sammenfaller med hva som ble

observert genei.elt på parsell 3 i fase 2. Det ble bygget et hus, A303, på den vestlige parsellen,

mens det på parsell 3A bare foregikk miiidre utendørs aktivitet. Parsellskillet A69890 mellom

parsell 2 og 3 karakteriseres også av størst aktivitet mellom B-parsellene i en tidlig fase.]°7

Parsellavslutningen mot øst

Det må aller fi3rst nevnes at det i dette området går en yngre postvikingtids vei (A407) og to

dreneringsgrøfter som forstyrrer bildet noe.

I enden av parsell 3A mot stranden ble det observert et større rektangulært sand- og

humuslag,  AL100652.  Det  inneholdt  en  del  mindre  stein,  men  også  ubrent  bein.  Et  nytt

humuslag, AL82967,  over AL100652 ble registrert. Det hadde noe varierende innslag av finn

sand  og  grus.  Laget  var  svært  fiinnfåttig,  men  det  kan  nevnes  at  det  ble  fimnet  flere

glasstenger.

Figur 4.26. Stetnpakningene A74668 og A74768

0ver disse to lagene ble det dokumentert to rekker, A74668 og A74768, med et større antall

nevestore  stein  og kokstein.  Rekkene var  omtrent 6,40  meter  lange  og  straldc  seg med  en
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bredde på 50 cm fra parsellskillet A63192 og sydover inot pai`sell 2.  Steinrekkene ser ut til å

ha en sammenheng med en rad, A99029, på syv peler som ei. rammet ned langs den vestlige

siden  av A74768.  Pelehullene liadde  en varierende  diameter fra 4 til  10  cm,  mens  dybden

varierte mellom 7 og 10 cm.

Raden  av  peler  er trolig  rester  etter  et gjerde  som har  markert  enden  på parsellen.

Steiiiene kan videre være et resultat av at man har ryddet parsellen og kastet steinene på andre

siden av gjerdet (i likhet med parsell 1). Disse strukturene lå kant i kant med aktivitetslagene

på parsell 3A fta fase 2 (bl.a. AL89480) og det er derfor trolig at de kan tolkes som samtidige.

I området med de to parallelle og etter alt å dømme samtidige steinpakninger mangler

det pelehull (på nær den omtalte A99029 på vestsiden) i motsetning til i områdene rmdt. Det

er mulig at dette kan tolkes som spor etter en transportåre mellom de to steinpakningene, slik

det er foi.eslått foi. et område i forlengelse av steinrekkene på parsell 2.]°8

Parsell 3A

Aktiviteten på parsell 3A i fase 2 er vanskelig å definere. Det ble undersøkt en del 1okale lag,

men også lag hvor de stratigrafiske relasjonene er usikre. Ingen klare bygiiingskonstruksjoner

relatert til fasen ble funnet på parsellen.

Over det store planeringslaget AL99889, ble det undersøkt to relativt fete, humus- og

trekulHioldige lag AL82178 og AL89480. Disse ble behandlet som to ulike lag ved graving,

men tolkes i ettertid som det samme laget da de beski.ives med like komponenter. De strakk

seg til sammen ca. 5,10 meter i lengden og ca. 2,80 meter i bredden. Begge var 3-4 cm tykke.

Den opprinnelige utstrekningen er ikke kjent da en yiigre  grop, A65446,  skar lagene i syd.

Lagene inneholdt noe brent og ubrent bein, men også brent leire, slagg, glass, rav, keramikk,

skifer og flint. Lagene reflekterei. trolig aktivitet, hvilken er vanskelig å si noe nærmere om.

Det kan ikke knyttes  ildsted eller stolper til lagene og det er derfor nærliggende å definere

dem som et resultat av utendørs aktivitet. Hypotesen om en lettere struktur, for eksempel telt

eller vindskjerm, bør heller ikke utelukkes.

Det ble videre undersøkt to lag, AL85299 og AL91483, som tolkes som det samme

laget.   De  lå  over  planeringslaget  AL99889   og  utkastlaget  AL83246   ffa  parsellgrøften

A63192, men er vanskelige å plassere stratigrafisk.  AL85299 og AL91483  strakk seg kant i

kant langs AL82178 i nord og var omtrent 60 cm bredt. Lagene var løse og mørke med en del

silt og sand. Det ble bestemt at det skulle såldes på 2 mm da det ble funnet en del fragmenter

1°7 se kap. 4.2.1
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av glass  som foi. eksempel perler, glasstengei. og annet produksjonsavfall. Lagene  inneholdt

videre flint, bryne, smeltedigel, brent og ubrent bein. Funksjonen til disse lagene er uviss, men

de  kan  tolkes   som   avfallslag.   De  har  trolig  blitt  deponert  samtidig  med  AL82178   og

AL89480. Det at disse fire lagene ligger kant i kant kan bety at det har vært en struktur som

har skilt aktivitetslagene fra avfallslagene. Ideen om at det har stått et telt eller en vindskjerm

på parsell 3A i denne fasen sbrrkes av dette.

Et anlegg, A84614, skar AL85299 i vest. Det var en smal avlang struktur (0,40 meter

x  1,40 meter)  orientert nord-sør, noe nedgravet (ca.  11  cm)  med buete kanter og flat bunn.

Fyllmassen,  AL84615,  er beskrevet som fet og  organisk med silt,  noe fin sand,  humus  og

trekull. Det kan relateres 15-20 nevestore steiner til anlegget. I tillegg til brent og ubrent bein

inneholdt laget flint, brent leire og slagg. Nedgravingen kan tolkes som en avfallsgrop, men

det er usikkert om det er dens primære ftnksjon.

AL84296 ble deponert delvis over A84614, og indikerer derfor at denne nedgravingen

går ut av bruk. Laget bestod hovedsakelig av silt, men andre komponenter slik som humus, fin

sand, grus og en god del nevestore steiner ble også ftnnet. Massen var forholdsvis fimnfattig

med noe brent og ubrent bein, brent leire, flint, keramikk og jem. Laget kan ikke knyttes til

noen spesiell struktur og det er mest trolig at dette er et avfallslag.

Over AL84296 og A846141å det et større avlangt lag, AL83768. Det hadde omtrent

lik utstrekning  som AL85299,  men  strakk  seg  ikke  fiillt så  langt østover.  Laget bestod  av

humus med en del trekull og ganske mye sand. Det lå også en del middels store steiner i laget.

Funnene var relativt mange med to glasstenger, flint, slagg, brent leire, keramikk, smeltedigel,

brent og ubrent bein. Innholdet i massene kan brde å at dette er et avfallslag. Det er videre

verdt å merke seg at laget lå kant i kant med AL82178, det mulige teltlaget, og AL83768 kan

være en indikasjon på at det fortsatt står et telt eller en vindskjerm på parsellen.

AL83707 var et mindre og forholdsvis bJnt lag som lå over AL85229  i øst. Det var

heterogent med humus, en god del trekull og noe sand. Det ble gjort en del fiinn i laget, blant

annet flint, glass, skifer, keramikk, jem, brent leire, brent og ubrent bein. Laget ble i felt tolket

som et mulig aktivitetslag, men dette er noe usikkert da de yngre aktivitet§1agene i fase 3 for

eksempel  var  fetei.e  og  tykkere.  Laget  virket  heller  ikke  så  nedtrampet.   Stratigrafien  til

AL83707  er noe usikker i forhold til AL83768. Disse to lagene hadde ingen Ssisk kontakt,

men det kan ikke utelukkes at lagene kan være samtidige.

108 se kap. 4.3.1.
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AL88797 og AL88834 tolkes som det saniine laget da de blir beski.evet liLst og lå på

hver sin side av profilbenken C61189/C61191. Lagene dannet en oval fom kant i kant med

AL82178 vest for dette.  De beskrives som lyse lag med sand og humus. AL88834 iniieholdt

atskillig flere fimn enn AL88797, bl.a.  glass, skifer, slagg, flint, kleberstein, brent leire, jern,

bi.ent og ubrent bein. Det var ikke lett å fa tak på stratigrafien i dette området, men trolig bør

lagene sees i lys av avfallslaget AL85299. Lagene kan være avfallslag som ligger utenfor et

eventuelt telt eller en vindskj erm.

AL81397 kan være nok et utendørs deponert avfallslag relatert til fase 2. Det lå som et

større rektangel over AL88834 også kant i kant med aktivitetslaget AL82178 vest for dette.

Laget inneholdt hovedsakelig sand og i tillegg noe humus, trekull og grus. Det lå i en grunn

fordypning.

Ovei. AL81397 med omtrent samme utsti.ekning i fordypningen ble et nytt avfallslag,

AL78393,  registrert.  Laget bestod  av  store  deler  sand,  men  også  en  del  humus  og  større

trekullbiter som ga et fettet preg.

Et  smalt  og  avlangt  lite  lag,  AL88996,  ble  undersøkt  langs  parsellskillet  A69890

mellom parsell 2A og 3A. Det lå over planeringssanden AL99889. Laget var mørkt i fargen

og inneholdt sand,  humus, trekull og noe smågrus. I tillegg til brent og ubrent bein ble det

funnet glass, brent leire, slagg og keramikk. Funksjonen til laget er usikkert, men det må trolig

tolkes som et avfallslag.

Over  AL88996,  ble  et  nytt  smalt  og  avlangt  lag,  AL88775,  observert.  Laget  blir

beskrevet som leirholdig, både brent og ubrent, med sand, trekull og noe smågrus. Laget var

forlioldsvis  fiinnrikt  tatt  i  betraktning  liten  utstrekning  med  keramikk,  slagg,  flint,  glass,

skifer, bergkrystall, brent og ubrent bein. Dette er nok et avfallslag.

Det kan nevnes  at tolkningen  av  de  mørke  aktivitetslag fi.a denne fasen  som  avsatt

utendørs  støttes  av  den  geoarkeologiske  rapporten  som  ikke  kan  spore  regulære  golvlag  i

deme fasen.

A76696 -Darsellskillet mellom i]arsell 3A og 38

I fase 1  ble det konstatert at det fantes et mulig skille i fom av en grøft, A101096, som delte

parsell 3 i to. I fase 3 fortoner dette skillet seg som ett lite tråkk og dumpingområde mellom A

og 8 parsellene. Det har vært vanskelig å forstå om dette også har vært tilfelle i fase 2. Det

har ikke vært lett å få tak på stratigrafien da lagene virket nedtrampet og noe omrotet. Dette er

tilfelle spesielt i krysiiingspunktet mellom tråkket A76696 og parsellgrøften A63192. Likevel

kan trolig flere avfallslag relateres til en tidlig fase i skillet mellom parsell 3A og 38.
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AL88041  er  tre  miiidi.e  leii.e-  og  siltflekker  som  ligger  delvis  i,  delvis  utenfor  det

eventuelle  parsellskillet.  Dette  kan  nok tolkes  like  mye  som tilfeldig  dumping  som  et  lag

tilhørende parsellskillet.

Videre   ble   det   undersøkt   et   større   overliggende   lag,   AL86485,   som   bestod

hovedsakelig av sand,  men også grus, humus og trekull.  Det strakk seg fra A69890, skillet

mellom parsell 2 og 3, til omtrent midt på parsell 3 hvor det var ca.  1,50 meter bredt. Laiigs

parsell 2 mot parsell 38 ble laget bredere og det lå kant i kant med et aktivitetslag, AL81762,

relatert til hus  A303  fta fase  2.  Laget hadde  en  lignende  form på parsell 3A mot øst.  Det

inneholdt bryner, slagg, flint, keramikk og brent og ubrent bein.

Over AL86485  ble det gravd et lite leirelag, AL85386. Det lå midt i parsellskillet og

må tolkes som et sekundært deponert avfallslag.

Ett nytt større lag, AL84346, ble så undersøkt. Det strakk seg, med en bredde på ca.

1,50 meter fia parsell 2 inn mot midten av parsell 3.  Hovedkomponentene er forholdsvis lik

AL86485, men med noe mindre sand.

De stratigrafiske relasjonene var videre noe vanskelige å få tak på og AL77741, AL79240 og

AL79892 var ikke lette å fasebestemme. De kan eventuelt knyttes til fase 2 av parsellskillet,

men det er ikke utelukket at de tilhører fase 3.

AL77741   var   en   mindre   tilnærmet   sirkulær   sandflekk   som   lå   omtrent  midt   i

parsellskillet  over  planeringslaget  AL99889.  Laget  inneholdt noe  organisk  materiale,  men

ellers svært fi ftnn.

Videre ble et mindre lag, AL79892, registrert. Det karakteriseres av sand, silt, humus,

trekull og gi.us. Det lå i krysset mellom parsellskillet og pai.sellgrøften A63192.

Ett noe større rektangulært overliggende  lag ble dokumentert, AL79240. Det bestod

hovedsakelig  av  sand,  men  også  av  noe  humus.  Det  lå  også  i  krysningspunktet  mellom

parsellgrøften og parsellskillet under grøftelaget AL71232 fia fase 3. Laget var forholdsvis

funnrikt med spillebrikke  av  horn,  brent  leire,  keramikk,  flint,  glassperler,  skifer,  organisk

materiale og brent og ubrent bein.

Parsell 38

Aktiviteten på parsell  38  skiller  seg ut fta A-parsellen ved  at det blir  oppført en bygning

A303 med ildsted. Som tidligere nevnt ligger B-parsellen delvis utenfor feltkanten og A303 er

ikke blitt undersøkt i hele sin utstrekning.
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GropA84610

A84610  var  en  rektangulær  grop  som  lå  på  tvers  av  parsellskillet A69890  mellom  årets

feltkant og avløpstras6eii. Den var omtrent 2,30 meter lang, 50 cm bred med skrå sider og 30

Cm dyp med rund bunn. Det ble observert ti pelehull rundt kanten av anlegget. Nedgravingen

var delt omtrent på midten av to kantstilte steiner A84747 og A847S9 og firlt med avfallslag.

AL86484, som lå i bunnen lengst syd i anlegget, tolkes som det eldste deponerte laget.

Det bestod hovedsakelig av sand, men også noe humus og grus. Laget innelioldt skjørbrent

stein, flint, keramikk, brent leire, brent og ubrent bein.

Over AL86484 syd for steinene ble AL85221 uiidersøkt. Hovedkomponenten var også

her  saiid,  men  med  en  betydeligere  mengde  humus.  Laget  var  svært  ftnnrikt  med  flint,

keramikk, brent leire, slagg, skifer, glass, smeltedigel, jern og slipestein.

Nord for  steiiiene  er  fiJllmassen  mer  homogen  med  laget AL70681.  Det  er fint og

organisk med silt, litt sand og grus, en del trekull og noe kokstein. Laget var spesielt ftnnrikt

med  stor  spredning  i  materialet;  rav,  flint,  skifer,  organisk  materiale,  glimmer,  keramikk,

glassperle,  brent  leire  (bl.a.  vevtyngdefiagmenter)  og jernnagle.  Det  ble  også  funnet  fire

smeltedigler, støpeavfall av bly, slipeplate av sandstein og slagg.

Figur 4.27. A84610
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Vest   foi.   kuttet   til   anlegget   lå   et   mindre   lag,   AL94476.   Det  kan   trolig   relateres   til

nedgravingen  selv  om  det  ligger  utenfor  gropen.  Laget  bestod  av  silt  og  trekull  og  det

inneholdt  flint,  brent  bein  og jei.n.  Det  lå  over  undergrunnen  som  bar  preg  av  å lia væri

varmepåvirket da den var kompakt og rødlig.

Over dette laget igjen, 1angs kanten av nedgravingen, 1å en forkullet planke eller gren,

A95174. Litt syd igjen ble det funnet en støpeform av kleber til fem ban.er, F1029251.

Ti peler, A84924, A84922, A84920, A84918, A84916, A87241, A87243, A87245, A99413

og A99412 kan relateres til anlegget.  De var omtrent 10  cm dype og hadde  en diameter på

mellom 5 og 10 cm.

Det er vanskelig å fiinksjonsbestemme den opprinnelige bruken av A84610. Den har

tydelig blitt brukt til dumping av avfall. Den store mengden med finsmedrelaterte gjenstander,

som for eksempel smeltedigler, støpeform og støpeavfall, kan tyde på at gropen ble brukt av

en person  som  håndterte  smelting  og  støping  av  metall.  Det er uvisst hvordan  pelene  bør

tolkes,  men  de  kan  eventuelt  være  del  av  et  gjerde  rundt  gropen  eller  kan  knyttes  til  en

struktur som har stått over anlegget.

Det er tilslutt verdt å merke seg at det ble dokumentert en lignende grop, A11958, i

avløpstras6en i 2000 en meter rett vest for A84610. Den har omtrent de samme dimensjonene

og var også BJlt med avfallslag.

Nedgravingen A82649

0ver planeringslaget AL99889 ble det oppdaget en rektangulær nedgraving, A82649, som lå i

det nordvestre hjørnet av parsell 38.  Anlegget var omtrent  1,20 meter langt og 0,70  meter

bredt og orientert vest - øst. Det hadde buete sider og noe ujevn bunn da det dukket opp en

jordfast stein i det sydøstre hjømet. Gropen inneholdt fem forskjellige sekundær deponerte lag

som alle var delt av en dyregang på midten.

AL83461  lå  som  en  avlang,  forholdsvis  brkk  stripe  langs  den  sydlige  kanten  av

gropen. Laget bestod ftrst og fremst av humus, men også av silt, noe fin sand og grov grus.

En del keramikkbiter var synlige i overflaten av laget, samt en vevbrngde.  Det ble  i tillegg

funnet noe bark. Over AL83461  lå en mindre sirkulær flekk med et siltholdig lag, AL83660.

Det hadde en fet konsistens og inneholdt en god del finfordelt trekull.

AL83319  lå over store  deler  av  anlegget. Det var et tynt organisk lag med humus,

trekull,    silt    og    fm    til    medium    grov    sand.    Funnspekteret    var    vidt    med    bl.a.

vevtyngdefragmenter, keramikk, trerester og jem.
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I den nordlige halvdelen lå det overliggende laget AL83949 som en avlang stripe. Det

bestod for en stor del av ubrent gul grå leire, men også noe silt og trekull. Ubrent tre var blant

funnene.

AL82827  er det yngste deponerte laget i nedgi.avingen. Det dekket hele gropen. Det

hadde et fett og orgaiiisk preg og bestod hovedsakelig av silt, men i tillegg også noe trekull og

mye brent bein. Btant de mange funnene ble det for eksempel fiiimet ftagmenter av ett brent

trekar.

Felles for lagene i denne nedgravingen er at de var fimnrike, og at de alle kan tolkes

som avfallslag. AL82649 ei. altså benyttet til dumping, men det er usikkert hva dens primære

fiinksjon var.

Figur 4.28. Nedgrcrvinge]i A82649

Utendørs deponerte lag før bygging av hus.

Det ble  observert flere  lag over plaiieringslaget AL99889  i  sentrum  av  parsellen  som kan

relateres til fase 2 på B-parsellen. AL89892 var et ovalt og homogent lag øst på parsell 38,
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som hovedsakelig besto av silt og humus. Det lå omtrent 20-30 nevestore steiner i laget, 6n av

disse en slipestein. Det ble i tillegg til brent og ubrent bein ftnnet skifer, keramikk, flint, rav,

slagg, bergkrystall og bi.ent leii.e. Det er vanskelig å si noe om hvilken bJpe aktivitet laget er et

resultat av, men det er nærliggende å tolke det som et avfallslag.

Vest for AL89892, ble det undersøkt et tilnærmet firkantet lag, AL89420. Laget, med

en  gjennomsnittlig  tykkelse  på  s  cm,  var  mørkt,  godt  sortert  med  hovedvekt  av  silt  og

finfordelt trekull. Det inneholdt brent leire, glassperle, jem, flint, brent leire, brent og ubrent

bein. Det ble i felt tolket som et primært deponert lag. Det er trolig at dette laget har vært et

aktivitetslag, men det er ikke mulig å relatere det til en bygning.

Tre peler, A89145, A89146, A89147, og en stolpe, A89070, kuttet AL89420.

AL88814 1å over AL89420. Det var et forholdsvis b7kt sandlag som var iblandet noe

humus.  Brent  leire,  glass,  flint,  brent bein og jem ble påtruffet i  laget.  Lagets  fimksjon  er

usikker, men det kan virke som om det er blitt brukt for å nivellere før bygging av et hus eller

det kan eventuelt være et tegn på at parsellen har vært ubebodd en stund.

Ett nytt større sand- og gruslag dukket opp over AL88814, nemlig AL82362. Det lå

over  store  deler  av  det  noi.døstlige  hjørnet  til  parsell  38.  Funnspekteret  var  vidt  med

keramikk,  slagg,  skifer,  glassperle,  flint,  bergkrystall,  brent  leire,  brent  og  ubrent  bein.

Funksjonen til 1aget er noe usikker, det kan eventuelt tolkes som et avfallslag. Det er heller

ikke utelukket å se det som et planering§1ag forut for byggingen av huset A303.

Lagene AL89892, AL89420, AL88814 og AL82362 kan tyde på at det har vært en

kortere fase med aktivitet på parsell 38 før det ble oppført en bygning. Det velges likevel å

ikke skille det ut som en egen fase, men sees på som en del av prosessen med klargjøriiig av

parsellen i fase 2.

Huset A303

Etter den første perioden med aktivitet på parsell 38 blir det bygget et hus, A303. Det er klart

definerbart  med  ildsted A79070,  aktivitetslag  A81762  og  gulvlag  A64713.  Det  er  derimot

vanskelig å knytte noen stolper til huset. Da deler av parsellen går utenfor feltkanten er bildet

av dette huset fiagmentarisk, men det ser ut til å ligge omtrent midt på parsellen med åpne

områder  mellom  parsellskillene.  Det  ligger  derimot  helt  inntil  tråkket  som  deler A  og  8

parsellene.
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To mindre kompakte leireflekker kan trolig relateres til A303, AL82410 og AL82349.

Fargen  til  leiren  var  lys  gul  grønn  og  var  iblandet  noe  sand  og  silt.  Det  ble  bare  ftnnet

fiagmenter av brent bein i laget.

Over disse leii.1agene ble det dokumentert et større lag, AL81762, som strakk seg over

det midtre partiet av parsellen med 7,45 m2. Laget var fett og heterogent, med en blanding av

organisk materiale, silt, sand og finfordelt trekull. Funnene i laget ble dominert av brent og

ubrent bein, brent leire og glassperler, men det forekom også flint, skifer, slagg, keramikk og

rav.   Selv   om   laget  tilsynelatende   inneholdt   et  vidt   spekter   av   ftnnkategorier   er   det

nærliggende å tolke laget som et aktivitetslag og ikke et avfallslag. Laget er svært likt yngre

dokumenterte åktivitetslag som AL62023" og det er i kontakt med ildstedet, A79070. Laget

virker tråkket på da det ei. kompakt og trekullet er svært finfordelt.

AL64713  var  et fiagmentarisk  lag som  lå som  fem  forlioldsvis  brnne  flekker  over

aktivitetslaget. Laget bestod av gulgrønn leire iblandet humus og trekull. I tillegg til brent og

ubrent bein ble det fimnet skifer, flint, rav, keramikk, bergkrystall, brent leire og glassperler.

Laget tolkes som et gulvlag da leiren etter all sannsynlighet ikke er primært deponert, men er

blitt påført intensjonelt over aktivitetslaget AL81762. Gulvet har trolig flere steder blitt slitt

ned ettei.som det bare er bevart flekkvis.

Figur 4.29. Prof iilsntft crv A:79070 i profilbemkeii C65147

1°9 se kap. 4.3.3
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Det ble observert en 20-30 mindre peler som kuttet gulvlaget. Det er usikkeit hvoividt disse

kan relateres til fase 2 og huset A303 eller om de ble oversett ved graving av det overliggende

mørke aktivitetslaget AL62023/AL62028 fra fase 3. Fyllmassen i pelene var også svært mørk

og det kan ha vært vanskelig å se deres kutt i det yngre aktivitetslaget.

Ildstedet A79070 ble observert sentralt på parsellen. Det ble gravd i to  omganger da

det   gikk   delvis   im   i   profilbenken   C65147/C97451.   Det   ble   i   2000   i   avløpstras6en

dokumentert et mindre humus-, leire- og sandlag, AL16529. Utstrekningen og komposisjonen

til laget kan tyde på at det bør relateres til ildstedet. Formen til anlegget viste seg etter hvert å

være rektangulær med en orientering NØ-SV. Det var 2 meter langt og 50 centimeter bredt.

Det ble videre konstatert at ildstedet var nedgravd i undergrunnen med ca.  20-30  cm i den

nordlige halvdel og det skrånet så opp mot syd. Her var ildstedet bai.e gravd ned med ett par

centimeter. En større flat skjørbrent stein, A82574, 1å i det nordøstlige hjørnet av ildstedet. I

bunnen av anlegget lå et mørkt særdeles trekullholdig lag, AL84844, som bar preg av å være

varmepåvirket. Det inneholdt i tillegg en del humus, middels grov sand og noe grus, men var

forholdsvis fast. Det ble videre registrert en del lysere godt sorterte linser med en myk aske-

og sandblanding i dette laget. Innholdet i laget var forholdsvis fattig, med fimn av keramikk,

slipeplate, flint, brent leire, brent og til og med noe ubrent bein. Dette kan muligens tyde på at

laget ikke har vært utsatt for en veldig høy varme.

Over AL84844,  i den nordlige  delen,  ble  det påtruffet et meget fast lag med  leire,

AL70777.   Det   fremstod   som   linser   med   forskjellige   farger   avhengig   av   graden   av

varmepåvirkning.  Bunnen  av  dette  omtrent  10  cm brkke  laget virket hardere  brent  da det

hadde en mer homogen farge og var svært kompakt. Det ble ftnnet flint, keramikk, brent og

ubi.ent bein.

AL66069    er    det    siste    varmepåvirkete    lag    som   kan   relateres    til   ildstedet.

Hovedkomponenten var humus  iblandet finfordelt trekull.  Brente  bein var det eneste  laget

imeholdt.

Ildstedet skiller seg ut ffa andre undersøkte ildsted på Kaupang (for eksempel A47445,

A64768) ved å være gravd ned i undergrunnen. Orienteringen er videre utenom det vanlige da

de andre følger lengden på parsellene og ikke bredden. Den store mengden BJllmasse kan tyde

på at det har vært i bruk over en lengre periode.

Det  kan tilslutt nevnes  at nedgravingen A84610  syd  på parsellen  kan  ha vært  i  fiihksjon

samtidig med huset A303 .
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Mellom lius A303 og parsellgrøft A63192.

Det ble  registrert fem mindre  avfallslag  som ]å kant  i kant med  aktivitetslagene  fra huset

A303, langs parsellgrøften A63192. Dette er lag som er vanskelige å plassere stratigrafisk, de

kan høre til fase 2 og aktiviteten knyttet til huset A303.  De kan også relateres til fase 3  og

huset A301. Lagene dekker over avfallsgropen A82649, noe som indikerer at bruken av den

Opphører.

AL73520 var et mindre lag som bestod av liovedsakelig sand, men også humus, grus,

kull og aske. Det lå langs profilbenken og ble kuttet av gropen A43852. Laget karakteriseres

av at det ble fimnet et større antall keramikk fiagmenter av typen Badorf.

Et annet mindre avfallslag AL78522 ble registrert øst for AL73520. Det var en brkk

kompakt sirkulær flekk av brent oransjefai.get leire.

Øst for og over denne leireflekken lå AL78457. Laget bestod av sand, men i tillegg en

del  leire,  brent  og  ubrent.  Det var  forholdsvis  kompakt  og  noe  over  5  cm  tykt.  Lag var

fimnrikt med bl.a. skifer, slagg, keramikk, flint, rav ogjem.

AL73076 var et grått lag som lå over både AL73520 og AL78457. Det bestod av like

mengder silt og humus, men også noe grus, sand og trekull. Laget hadde et svært heterogent

Pre8.

Det  ble  videre  dokumentert  et  avlangt  sandlag  AL72655  som  lå  over  AL73076.  Det

inneholdt fra fin til grov grus, men også fm sand, silt og brent leire. Det er usikkert om laget

må tolkes som et avfallslag eller om det må sees  i lys av at parsellgrøften A631921iar blitt

gravd opp.

Slutten på bruken av hus A303.

Det kan knyttes enkelte lag til perioden hvor huset A303 ikke lenger var i bruk, men før A301

ble by88et.

AL80749 var et tilnærmet avlangt lag med en orientering nord-sør som lå sydøst på

parsell 38. Det var svært organisk og kullholdig og inneholdt jemfragmenter, større kullbiter

og brent leire. Laget lignet et aktivitetslag, men det kan ikke relateres til huset A303  da det

strakk seg utenfor dets vegger. Funksjonen er usikker.

Over  AL80749  var  et  større  lag,  AL70602,  som  hovedsakelig  bestod  av  silt  og

forøvi.ig mye organisk materiale, trekull, noe sand og grus. Laget lå delvis over parsellskillet

mellom parsell 2 og parsell 3. Det er vanskelig å funksjonsbestemme laget, men det må trolig

tolkes som et avfallslag.
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AL67051 bestod først og fremst av silt, men også fin sand, grov saiid, gi.us, litt kull og

noen mindre steiner. Laget var brunt og litt grovt og lå mellom der veggbenken trolig har vært

og parsellgrøften mellom parsell 2 og 3. Det var der veggskillet for huset burde ha vært, men

dette var altså ikke  synlig.  Laget relateres  dermed også til fasen mellom A303  og det nye

huset A301  og sees på som et avfallslag.

OoDsummering av fase 2

Den andre fasen på parsell 3  defineres av økende aktivitet i forhold til fase 1, selv om det er

brdelige forskjeller mellom A og 8 parsellene. De er uansett begge blitt klargjort og ryddet ftr

en mer intens bruk.

Det ser ikke ut til å ha stått noen bygning på parsell 3A, muligens bare ett telt eller en

vindskjem. Dette bekreftes av at det er lite dumping i parsellgrøften.

Det foregår noe aktivitet på parsell 38 før det blir bygget et hus. Dette reflekteres av

enkelte avfallslag og to vanskelig definerbare nedgravinger. Huset A303 på parsell 38 er som

nevnt  bare  delvis  undersøkt,  men  hovedimtrykket  er  at  det  har  vært  en  solid  bygning.

Ildstedet   har   flere   bruksfaser   og   kan   dermed   ha   stått   i   en   lengre   periode.   Ut   ifia

gjenstandsmaterialet er det derimot vanskelig å si noe om huset har hatt en spesiell fimksjon

Er dette et bolighus i eller kan det ha vært en bygning brukt som verksted? Det er ikke mulig å

si noe sikkert.

Parsellskillet  mot  parsell  4  gjennomgår  flere  faser.  Det har  i  perioder  vært QJdelig

markert med kraftige stolper som har stått i noe som ållerede er en .nedgravd grøft. Når A303

blir oppfbrt er ikke lenger tierdet i bruk, men det dumpes avfall i grøften.

4.3.3. Fase 3

Parsellavslutning mot øst.

I  den østlige enden av parsellen ble det i fase 2 registrert en parsellavslutning i form av et

mulig  gjerde,   A99029,   og  to   steinrekker,   A74668,   A74768.   Det  kan  virke   som   disse

konstruksjonene går ut av bruk i fase 3, da de blir dekket til av en rekke avfållslag.

AL74621 var et sekundært deponert lag som bestod av sand, noe humus og finfordelt

trekull. Det lå over en mindre del av steinene.  Over dette laget ble det registrert et nytt løst

sand- og gruslag, AL81667. Det dekket nesten de eldre steinrekkene helt og strakte seg noe

østover. Dette kan være et tråkk, da det ble observert flekker med jemutfelling som kan ligne
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På jemutfellingene  i fotsporene mellom parsell  1  og 11.]]°  Det ble  dei.imot ikke fiiimet klare

Spor ved senere graving. AL74965 lå over disse lagene igjen som flekker med humus. Laget

var mørkt, fiiit og fettete med silt, sand og trekull. Det ble videre innmålt tre gi.us- og sandlag,

AL81553, AL80666 og AL74954, som i ettertid tolkes som det samme laget da de beskrives

på samme måte.  Funnspekteret var svært likt i de fem avfallslagene med bl.a.  en del slagg,

keramikk, flint, bryne-,  smeltedigel-  og vevtyngdefragmenter.  Det ble  i tillegg funnet store

mengder brent og ubrent bein.

Figur 4.30. Utvalgte ele]ne}tie]. tilhørende fiase 3 , pc[rsell 3.

11°  Se kap 4.1.2.
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AL66169  1å over de tre  gmslagene  i sydøst.  Det inneholdt også en  del sand og grus,  men i

tillegg mye stein og noe humus. Laget må trolig tolkes som sekundært deponert, men det er

usikkeit om det kan være et avfallslag.

Videre  fantes  et  overliggende  svart  humuslag,  AL74188.  Det  inneholdt  i  tillegg

organisk materiale og finfordelt trekull. Laget kunne ligne noe et åktivitetslag, men det er mer

rimelig å tolke det som et avfallslag, eventuelt fia huset A302. AL74121 1å som et rektangel

over AL74188  og øst for  lagene  som  lå over steinrekkene  A74668  og  A74768.  Det bestod

hovedsakelig av sand samt silt, grus, organisk materiale og noe finfordelt trekull. Laget tolkes

som   et   heterogent   avfallslag   og   danner   et   eget   dumpingområde   øst   for   parsell   3.

Funnspekteret var vidt med bl.a.  slagg, esseforing, glassperle, skifer og brent leire. Det lå et

mindre sandlag, AL73971, over AL74121  i vest. Det inneholdt også noe oi.ganisk materiale,

men var ellers forholdsvis fimnfattig.

AL68754   lå  som  en  sirkulær  askeflekk  over  AL74121,  uten  fiJsisk  kontakt  til

AL73971. Laget bestod videre av en del trekullbiter og godt bevarte brente og ubrente bein.

Laget kan trolig tolkes som avfall fra et ildsted og bekrefter at dette området først og fi.emst

ble brukt til dumping.

A63192 -i)arsellfføften mellom i)arsell 3 og 4.

Parsellgrøften ble brukt mer intenst i fase 3  og det ble dumpet mange lokale avfållslag som

var forholdsvis ftnnrike. Grøften gjennomgår flere faser med gjenoppgraving og bygging av

gjerder.

Fire  mindre  lag  i  den  østligste  delen  av  grøften,  AL71163,  AL71232,  AL71063,

AL71097, er vanskelige å fåsebestemme da de teoretisk kan knyttes like mye til fåse 2 som til

fase 3. AL71163 var en mindre silt flekk øst for krysset mellom parsellgrøften A63192  og

tråkket A76696. Det inneholdt videre noe fin sand, medium grus og enkelte nevestore steiner.

Laget  ble  dokumentert  over  pelene  og  stolpene  fia  fase  2,  men  det  lå  over  AI,80588,

utendørslaget knyttet til fase 2 på parsell 3A. Over AL79240 fi.a tråkkets fase 2 og AL71163

lå AL71232.  Det ble  dokumentert  som fire  siltflekker  deponert  i  midten  av  grøften  langs

parsell 3A. En mindre overliggende flekk, AL71063, ble undersøkt. Den bestod i hovedsak av

vevbrngdefiagmenter, men også noe silt,  sand og nevestore steiner.  AL71097 var en annen

liten flekk som lå over AL71232. Den inneholdt silt,1ysegul ubrent leire og sand.

Fortsatt  i  den  østlige  halvdelen  av  parsellgrøften  langs  parsell  3  A  ble  AL67635

dokumentert. Det lå over de fire fbrstnevnte lagene. Det var et bJkt (opptil 12 cm) humus-og
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trekullholdig lag som lå fra krysningspunktet mellom tråkket A76696 og grøften A63192 og

nesten helt ned til enden av parsellen. Fuimspekteret var vidt.

AL68504   strakk   seg   fi.a   den   vestlige   feltkanten   og   ned   mot   krysset   mellom

parsellgrøften A63192 og tråkket A76696.  Det var omtrent  1  meter bredt og lå som et brkt

sekundært deponert humuslioldig lag mot bunnen av nedgravingen. I tilknytting til laget ble

det fimnet en brent treplanke. Laget lå under AL71826 fra fase 3 i tråkket A76696.

Over AL68504 lå det nok et avfallslag som strakte seg noe lengre østover, AL68122.

Det bestod av hovedsakelig silt, humus, trekull, fm sand og grov sand. Det beskrives som fett

og organisk. Funnspekteret var bredt, bl.a. slagg, flint og keramikk. Av mer spesielle ftnn kan

nevnes betalingssølv, kameolperle, bearbeidet bein og rav. Laget er et qJpisk eksempel på et

avfallslag.

Fi.a  toppen  og  gjennom  begge  lagene  AL68122  og  AL67635  ble  det  ftmnet  to

forkullete  flettverksgjerder  A66729,  i  syd,  og  A66708,  i  nord,  1angs  kuttet  til  grøften.

Gjerdene fortonte seg som striper med avlange brente trerester. Enkelte steder var pelene også

q,deli8e.

Over AL68122 og flettverket lå det nok et avfallslag, AL63193. Det var et fett mørkt

lag med spetter og bestod hovedsakelig av organisk silt og noe sand. Det strakte seg fi.a den

vestlige feltkanten og halvveis østover i grøften. Det ble bl.a. funnet en del Badorf-keramikk.

I øst på den andre siden av krysningspunktet lå AL64001 som et forholdsvis smalt lag.

Det beskrives  med  de  samme  hovedkomponentene  som  AL63913  og  disse  lagene  regnes

derfor som det samme laget.

AL63299 er et mindre lag som lå langs parsell 3A. Det inneholdt humus, men også en

del sand og smågrus. Over AL63299 igjen ble en mindre kompakt sirkulær silt- og sandflekk,

AL63193, registrert. Lagenes utstrekning gjør at de tolkes som lokal dumping i parsellgrøften.

1 hele grøften ble det så dokumentert et mørkt siltholdig lag AL60864, som også inneholdt

noe organisk materiale og fin sand. Dette var det første laget som ble gravd i parsellgrøften i

2002.

AL41799 og AL45089 ble undersøkt i 2001.]]] De lå som avlange lag på hver sin side

av krysset og ble beskrevet som dårlig sorterte grus- og humuslag.

111  wiker 2001.
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Pal.sell 3A

På parsell 3A fortellei. de mange deponerte lagene at aktiviteten ble mer intens i fase 3. Et hus

med  ildsted  dekket  omtrent hele  parsellen.  Parsellgrøften  ble  brukt mer  intenst og  det ble

dumpet økende mengder avfall. Området øst ned mot sjøen ble også tatt i bruk for dumping.

Hus A302

Hus A302 ble oppført omtrent midt på parsellen. Det lå tett inntil parsellavslutiiingen i øst,

mens  det kan virke  som det var et åpent område mellom veggen til huset i vest og tråkket

A76696. Ett slikt felt fantes også mellom huset, parsellgrøften A63192 i nord og parsellskillet

A69890  i sør. Husets utstrekning har vært omtrent 5,20 x 4,00 meter.  Hvor imgangen har

vært er det ikke mulig å si noe om. En yngre grop, A65446, fra fase 4 var gravd gjennom

deler av huset i sydøst. Likevel ser det ut til å være mulig å dele bruken av huset i to faser, en

med veggbenk (fase a) og en uten (fase b).

AL76555 strakk seg over store deler av liuset, men det hadde en noe uklar avgrensing.

Lagets opprinnelige utstrekning kan være ødelagt av yngre aktivitet. Laget inneholdt først og

fremst humus, og i tillegg noe silt, trekull, og smågrus. Det var forholdsvis fett og organisk

noe som tiorde at laget blir tolket som et aktivitetslag. Det relateres til den første fasen av

huset.

Det ble registrert en mulig veggbenk langs husets nordlige vegg. AL78225, AL78352,

AL78497  og  AL77601  var  trolig  avfallslag  under  en  veggbenkskonstruksjon  i  den  eldste

bruksperioden av huset, fase a.  Lagene lå mer eller mindre kant i kant med aktivitetslaget.

AL78225 var et løst sandlag nordøst i huset. Det lå over lagene relatert til fase 2. Lenger nord

lå et overliggende lag, AL78352. Laget bestod hovedsåklig av humus med innslag av fin sand

og fin til  grov  grus  med trekullbiter.  AL78497  kan trolig tolkes  som  det  samme  laget  da

beskrivelsen er svært lik.  Laget strakk seg som en avlang stripe fi.a AL78352  omtrent 0,60`

meter  i bredden  og  mot vest med omtrent 2 meter.  AL77601  er det yngste  laget som kan

knyttes  til  en  mulig veggbenk.  Massene  bestod  av  sand,  grus  og  småstein.  Det var  svært

funnfattig. Det er vanskelig å si noe om strukturen på veggbenken da det ikke ble funnet noen

konstruksjonselementer, som for eksempel nagler eller peler. Disse har trolig blitt ødelagt av

yngre aktivitet.

Over AL76555 og veggbenklagene ble det dokumentert et lag, AL67217, som hadde

en noe  større  utstrekning.  Det ble beskrevet forholdsvis  likt som AL76555,  men  med mer

organisk materiale. Det kan også relateres til huset A302 som et aktivitetslag, men knyttes til
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fase  b.  Det ble  observert en  del trebiter  i  laget og  de kan muligens  høre til AL74134,  en

Planke som lå over aktivitetslagene i det sørøstre hjørnet.

Det  ble  gjort  en  del  fimn  i  aktivitetslagene,  bl.a.  glassperler,  brent  leire,  keramikkg

fiskesøkke,   bronse,   brent   og   ubrent   bein.   Lagene   inneholdt   videre   et   større   antall

esseforingsfragmenter, smeltedigel og slagg.

AL78005 var en mindre sirkulær flekk som kan være det samme laget som AL67217.

Den lille humusflekken lå nordvest for dette og blir beskrevet likt. AL76661 var ett sirkulært

lag som lå over aktivitetslagene og veggbenklagene i det nordøstre hjømet. Laget var svært

fett og svart og bestod av trekull, sand, silt og noe humus, det ble noe mer sandete og brunere

mot bunnen. Det er usikkert om det kan relateres til huset A302 eller ikke. Laget lå som en
•mindre nedgraving og det kan muligens være en grop knyttet til smedaktivitet. Det ble gjort

en del fimn som gjør at laget kan knyttes til en slik aktivitet, bl.a.  esseforing, slaggpei.1ei. og

slagg.

Delvis  over AL76661  og  aktivitetslaget AL67217  ble  det  dokumentert et avfallslag

AL68717. Laget lå som  en mindre  grop  og bestod hovedsaklig av  lysgrønn  leire,  men var

ganske heterogent med  en del silt,  sand og større  gruspartikler.  Det fremstod som en liten

nedgraving  i  AL  67217.  Laget  inneholdt mye  slagg,  brent  og  ubrent beiii  og  rav.  Det  er

vanskelig å fasebestemme laget, og det kan muligens sees på som et lag knyttet til fasen hvor

huset  A302  ikke  lenger  var  i  bruk.  Trolig  kan  det  relateres  til  fase  3  og  tolkes  som  en

avfallsgrop i huset A302.

Det har  altså ikke vært mulig  å knytte  en veggbenk til  den yngste fasen  av huset,

verken i nord eller i syd.

Ildstedet A64768  med  en  rektangulær  form  lå  omtrent  midt  i  huset A302  med  en

orientering  øst-vest.  Det  var  omtrent  1,50  meter  langt  og  0,60  meter  bredt.   Sidene  var

loddrette  og  bunnen  flat.  Det var  forholdsvis  bJnt  -  i  underkant  av  10  cm.  Anlegget var

forholdsvis enkelt oppbygd. Den lille mengden med deponerte masser kan muligens tyde på at

det  ikke  har  væit  i  bruk  over   en  lengre  periode.   Ildstedet  tolkes   som  samtidig  med

åktivitetslagene AL67217 og AL76555.

AL77718 strakk seg gjennom hele ildstedet og var et humusholdig lag. Det inneholdt

videre  store  mengder  trekull  og noe  grov  sand.  Laget var fast  og  bar  preg  av  å ha vært

varmepåvirket.  Laget  var  forholdsvis  fimnrikt  med  bl.a.  fragmenter  av  esseforing,  slagg,

keramildc og glassproduksjonsavfall. En leirekappe, AL76910, strakk seg over hele anlegget.

Det bestod av gulrød kompakt brent leire med innslag av silt, aske og trekull. Laget skiftet

noe karakter mot bunnen,  det var gi.åere mer ubi.ent leii.e.  Det lå en del nevestore steiner i
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1aget uten at disse kunne forstås som en steinsetting. Det imeholdt både ubrent og brent bein,

men også flint, slagg, glasspei.1e m.m.. Det kan nevnes at det i begge lagene ble fi]met never

som er kjent for å ha blitt brukt til å fiJre opp ildsteder med.

Det er vanskelig å si noe om typen av liuskonstruksjon. Stolpehullene A89762, 89819,

94370 kan høre til huset. Et fierde stolpehull som ville passet inn i stolpesetningen ville i så

fall være fiemet av dreneringsgrøften. Det foreligger ikke stratigrafiske opplysninger om disse

små  stolpehullene,  som  først  ble  konstatert  mot  bunden  av  utgravningen.  Det  er  også

usikkerhetsmomenter forbundet med lengden på bruksperioden, men det enkle ildstedet kan

reflektere en forholdsvis kort fase med aktivitet.

Mellom hus A302, parsellgrøften A63192 og tråkket A76696.

I midtlinjen på parsell 3A, mellom huset A302 og tråkket A76696, ble det undersøkt et større

firkantet leirelag, AL37193 som er det samme som AL78143. Dette laget ble først registrert i

200|]L2  og  det ble  da tolket  som  et  gulvlag med mulig tilknytning til  ildstedet A45774.]]3

Denne hypotesen viste seg å ikke stemme da det her går et tråkk. Laget ble ferdiggravd i 2002

med identen AL78143.  Stratigrafien var noe vanskelig å få tak på, og det er ikke mulig å si

om det ligger over eller under aktivitetslaget AL67217. Trolig må disse lagene sees på som

samtidige   og   AL37193   og   AL78143   kan   muligens   defineres   som   utendørsdeponerte

avfallslag.

Det ble undersøkt et utendørs lag på parsell 3A, AL80588. Laget lå i det nordvestlige

hjørnet   på   parsellen   og   strakte   seg   noe   sydover  langs   A76696.   Det   er   vanskelig   å

fasebestemme  laget  og  det kan  like  gjeme  være  relatert til  fase  2  som til fase  3.  Hoved-

komponenten er humus, men laget består i tillegg av en god del sand og grus. Laget ble i felt

tolket  som  et  mulig  utkastlag  fta  grøften  A63192,  men  kan  også  sees  på  som  et vanlig

avfallslag.

AL77759,  et overliggende lag, ble dokumentert kant i kant med veggbenklagene fra

fase a i hus A302  og aktivitetslaget AL67217  fta fase b mot parsellgrøften A63192. Det lå

som en bred stripe fia øst på parsell 3A til midt på parsell 38. Laget bestod av grusblandet

humus,  og selve  laget varierte  en del i bJkkelse fra øst mot vest.  Det lå mindre tykt i den

sydlige delen av enn mot nord, det vil si ¢kkest mot grøften A63192. Laget kan trolig tolkes

som  et  utkastlag  fia  grøften  i  forbindelse  med  tømmingen  av  denne.  Massene  inneholdt

forholdsvis store mengder med fimn, og det kan nevnes bl.a. slagg, glassperler og keramikk.

il2wiker200l.
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Opphør av aktivitet i A302

En del 1ag represeiiterer opphøret av aktiviteten i huset A302. De ble deponert etter at A302

ikke leiiger var i bruk, trolig etter at bygningen var falt sammen eller fiernet. Felles for lagene

er at de hadde en utstrekning som dekket over deler av lagene relatert til huset.

AL75751  bestod  av  hovedsakelig  sand,  noe  grus,  humus  og  trekull.  Det  lå  over

aktivitetslagene i huset A302 i det sørvestre hjørnet og tolkes som et avfallslag.

AL68986  lå  delvis  over  AL75751,  men  noe  lenger  syd.  Laget  var  gulgrønt  med

sandblandet leire. Lagets opprinnelige utstrekning er ikke kjent da det blir kuttet av en yngre

grop, A65446.

AL65597 var et mindre, avlangt lag som kuttet AL68986 og som også l)1e kuttet av

gropen A65446. Laget var mykt og siltig. Det inneholdt i tillegg mye trekull, 1itt grus og brent

leire.  Massene  var  funnrike  med  bl.a.   gull,  bly,  smeltedigler,  keramikk,  slagg,  jem  og

bergkrystall.

A76696 -tråkket mellom Darsell 3A oE 38.

Tråkket mellom de to parsellene ser ut til å ftingere videre i fase 3. En rekke lag kan relateres

til denne fasen, men stratigrafien var vanskelig å få tak på. Dette var spesielt tilfelle i området

hvor parsellgrøften A63192 og tråkket møttes. Der var det en del større steiner som forstyrret

bildet og relasjonene mellom lagene ble svært diffiise.

AL76697 strakk seg over hele parsell 3 ffa parsell 2 til parsell 4 med nesten 7,5 meter

og i underkant av  1  meter i bredden.  Det regnes  som det eldste laget i  denne fåsen da det

ligger over huslagene, AL81762 og AL64713, i huset A303 fia fåse 2. Laget var sandholdig,

men også humus, silt og en del trekull ble observert. Det var homogent og inneholdt en del

varierte fimn med bl.a. vevtyngder, glassperler, rav, bryne og smeltedigel. Over den sydligste

delen av AL76697 ble det undersøkt et nytt avfållslag, AL76344, som var smalt og avlangt.

Det var et relativt heterogent og spettete  lag med en del organisk materiale, men også silt,

sand, grus og trekull. Det er interessant å notere at det også i dette læet ble fiimet en del rav,

bl.a. perle og produksjonsavfåll. Over den nordlige delen av AL76697  og uten kontakt med

AL76344, 1å et siltholdig lag AL76090. Det strakte seg fia midten av parsellen mot parsell 4

med en lengde på i overkant av 2 meter og med en bredde på 1 meter. Mot vest så laget ut til å

ligge kant i kant med aktivitetslagene fia hus A301  mens det mot øst og parsell 3A var noe

113 Se kap. 4.3.3 om pai.sell 38 og huset A301.
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vanskeligere å få tak på stratigrafien. Det lå en del nevestore steiner i laget i tillegg til typiske

avfallsfimn som for eksempel vevtyngdefragmenter og slagg.

I  krysset  mellom  parsellgrøften  A63192  og  tråkket  A76696  ble  det  registrert  et

humuslag, AL71826, som lå over AL76090. Laget imeholdt mye stein fra nevestore til 15-20

cm  i  størrelse  noe  som hemmet forståelsen  av  de  stratigrafiske  relasjonene  med  omkring-

liggende lag. Det ble bl.a. funnet konsentrasjoner av vevbrngder og fi.agmenter av en avlstein

og en slipeplate. AL68028 var en mindre sand- og grusflekk som også ble undersøkt i krysset

over  AL71826.  Det  inneholdt  småstein  og  nevestore  steiner.  Det  må  nevnes  at  det  ble

registrert en del yngre lag i parsellgrøften A63192 som gikk over AL71826 og AL68028. Det

er  usikkert  om  disse  reelt  har  ligget  over  da  det  i  krysset  var  vanskelig  å  erkjenne  de

stratigrafiske forhold.

Da A76696 blir tolket som et tråkk og ikke en grøft må det ha vært en måte å komme

seg fra parsell 3 over den større parsellgrøften A63192 til parsell 4. Her har det trolig vært en

konstruksjon som dessven.e ikke er blitt bevart. Det lå en del steiner i dette skillet og det er

mulig  man  har brukt  dem til  å gå på.  Det  er  også tenkelig  at det har  ligget planker  over

steinene. En annen mulighet kan ha vært en struktur i form av en noe oppbygget treplattform i

krysset.

Parsell 38

I fase 3 på parsell 38 ble det bygget et nytt hus over A303 fia fase 2. Aktiviteten er fortsatt

intens og dette reflekteres bl.a. i økt mengde med dumping i parsellgrøften A63192. Huset ser

ut til å ha samme utstrekning som det eldste bygget, men det har skjedd enkelte forandringer i

konstruksjonselementene.  Ildstedet  er  av  en  annen  type  og  det  finnes  ikke  rester  etter  ett

gulvlag som AL64713 .

Hus A301

Hus A301 strakk seg fia kanten av tråkket A76696 og vestover inn i feltkanten. Det ser ut til å

ligge omtrent midt på parsellen med en lengde nord-sør på ca. 4,40 meter. Det ble påbegynt

undersøkt i 2001. Det kuttes i det nordvestlige hjømet av en yngre grop A43852. Bygningen

består  av  et  rektangulært  ildsted,  aktivitetslag  og  veggbenker.  Husstrukturen  som  vegger,

stolper og peler var det derimot vanskelig å få tak på. Da dette huset lå over hus A303 fia fase

2 var det enkelte vanskeligheter med å forstå de stratigrafiske relasjonene og å skille lagene

fi.a de to husene.
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Undei.søkelsen av ildstedet A47445 ble påbegynt i 2001.']4 Det var rektangulært med

dimensjonene  1,70 x 0,80 meter og kantsatt med steiner. En større varmepåvirket helle i det

nordvestre hjørnet kan i.elateres til ildstedet. Det ble registreri utkastlag i foi.m av leire og aske

både i vest og i øst. Ildstedet var ikke nedgravd som A79070 fta fase 2, men lå likevel noe ned

i omkringliggende lag med skrå sider og flat bunn.

I buimen av anlegget ble det målt inn et qJkt grålig ubrent leirelag, AL64672, som lå

under steinhellen, A65292. Det inneholdt også noe trekull, silt og fin sand. Laget tolkes som et

fiJllag ved ildstedets konstruksjon, skapt for å lage en flate steinene i nordvestre ende kuniie

ligge i.

Over steinhellen og leirelaget lå et forholdsvis siltholdig lag AL62110. Det var mørkt

og spettete med lysere sandpartikler, brente leirebiter og trekull.  Formen var rektangulær og

dekket hele ildstedets utstrekning.

AL64559 var en mindre kompalst silt-og leireflekk som registreres over AL62110. Det

inneholdt i tillegg enkelte brente leirebiter og noe  aske.  En annen svært liten varmepåvirket

leireflekk ble dokumentert, AL64701. AL64517 var et overliggende forholdsvis tynt askelaget

som lå i store deler av ildstedet. Fargen var grå og det inneholdt ellers en del silt og noe fin

8rus.

Det første undersøkte laget i ildstedet i 2002 var AL47045 som var blitt delvis under-

søkt  i  2001.  Det karakteriseres  av  heterogene  kompakte  hardbrente  leireklumper  som  var

mørk røde med brunsorte nyanser. Det lå som en rektangulær leirekappe over hele ildstedet.

En mindi.e nedgraving ble observert i midten av anlegget, AL46869. Laget var mørkt

og bestod av humus, aske, trekull og silt. Det ble i 2001 tolket som en trolig askegrop relatert

til ildstedet.

Øst for ildstedet ble et leireholdig lag dokumentert, AL61151. Laget bestod av både

brent og ubrent leire, også noe sand og det lå i tilknytting til lagene i anlegget. Det kan trolig

tolkes som et utkastlag fi.a ildstedet.

Gjennom hele prosessen med graving av ildstedet og aktivitetslagene ble det konstatert

at lagene overlappet hverandre.  Stratigrafien var til tider vanskelig å få tak på noe som tyder

på at lagene ble akkumulert sammen og de kan demed tolkes som samtidige.

Det ble registrert en rekke aktivitetslag som kunne relateres til bygningen A301; AL62023,

AL70696, AL66085, AL64192 og AL62068.  AL620231å syd for ildstedet A47445 og strakk
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seg fi.a  feltkanten  og  østover  i  en  avlang  form  på  ointi.ent  3  meter  i  lengden  og  90  cm  i

bredden. Massen var homogen og fet bestående hovedsakelig av silt og svæit finfordelt trekull

med lite sand. Laget var svært kompakt og brkt og måtte derfoi` graves i to sjikt, enkelte steder

var laget opptil 12 cm tykt. Det har trolig ,vært flere faser i akkumuleringen av dette laget da

det til tider ble oppdaget flekker med fin grus, som  ikke kunne identifiseres som egne lag.

Laget  ble  mer  sandete  mot  bunnen.  Det  ble  bl.a.  funnet  betalingssølv,  flint,  vevbJngde,

drikkeglass, kleberstein, keramikk, smeltedigel, produksjonsavfall av skifer, glassperle, brent

og ubrent bein.

I syd lå aktivitetslaget kant i kant med noe som trolig er en veggbenkskonstruksjon.

AL65556  1igger  som  et  avlangt  lag  fra feltkanten  og  omtrent 2,30  meter østover  med  en

bredde på i overkant av 70 centimeter. Laget hadde likhetstrekk med aktivitetslaget AL62023,

men alle partiklene var grovere med for eksempel større trekullftagmenter. Funnspekteret var

i tillegg mer variert. Det ble bl.a. ftnnet flere jemnagler og udefinerbart jern som kan bJde på

at benken var naglet sammen.

Over  kontaktpunktet  mellom  AL62023   og  AL65556  ble  det  registrert  to   smale

sandstriper, AL65945 og AL65923. Disse kan trolig relateres til veggbenken, men funksjonen

er usikker.

På den nordlige siden av ildstedet A47445 ble det gjort et forsøk på å skille ut de forskjellige

akkumuleringene  av  åktiviteten i huset.  AL70696 var et forholdsvis tynt sand-, humus-  og

trekullag som hadde en utstrekning omtrent som en L fia tråkket A76696 og opp mot ildstedet

og feltkanten. Det kan muligens tolkes som bunnen av et aktivitetslag. Laget bestod bl.a. av et

biyne, vevbrngde, keramikk, glassperle, brent og ubrent bein. Over AL70696 ble det registret

en middels stor sandlinse, AL71681. Funksjonen er usikker. Det ble bl.a. funnet en jemnagle i

laget.  AL66085 var et overliggende rektangulært lag med en orientering øst-vest på denne

nordlige  siden  av  ildstedet.  Det  hadde  omtrent  den  samme  utstrekningen  som  AL70696.

Beskrivelsen av laget er lik den for andre aktivitetslag, fet homogen masse med mye silt, fm

trekull  og  noe  sand.  Det  inneholdt  for  eksempel  slagg,  brent  leire,  flint,  rav,  smeltedigel,

drikkeglass, produksjonsavfall av glass, brent og ubrent bein.

To mindre aktivitetslag i vest ble dokumentert, AL64192 og laget over, AL62068. Det

er  mulig  disse  representerer  to   akkumuleringer,  men  de  beskrives  forholdsvis  likt.  De

inneholdt  en  del  silt,  finfordelt  trekull   og  sand.   AL64192  hadde  muligens  noe  større

trekullbiter og noe mer sand i seg. I rutene hn mot veggbenken ble det funnet til sammen åtte

nagler i AL62068 og en i AL64192.
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Kant i kant med aktivitetslagene nord foi. disse lå laget AL70806. Det var rektangulært

med en lengde på nær 3 meter og en bredde på i underkant av  1  meter. Hovedkomponenten

Var silt, i tillegg til humus, grus, fin sand, finfordelt trekull og noen nevestore steiner. Laget

blir tolket som firllmasse i en veggbenk i huset A301. Det ble ikke fimnet peler eller litm> ende

som kunne knyttes til en slik konstruksjon, så en flettverksbenk kan trolig utelukkes. Det store

antall jemnagler som ble fiinnet i aktivitetslagene langs veggbenklinjen kan derimot tyde på at

benken var bygget av kantstilte planker som var naglet sammen.

Figur 4.31. Mkromorf iologisk tymslip av aktiyitetslag f i.a his A301.

Den  geoarkeologiske  undersøkelsen  av jordlagene  ffa  denne  fasen kunne påvise  en  mulig

gulvoverflate i toppen av aktivitetslagene.

Stolper og peler knyttet til bygningskonstruksjonen av hus A301.

Det  ble  i  den  nordvestlige  delen  av  ildstedet  observert  en  vanskelig  definerbar  struktur,

A101051 som bestod av tre kantstilte kvemsteinsfiagmenter, A101158, A101165, A101071.

Disse stod som en tilnærmet sirkel rundt en homogen masse, AL101052. Det mest trolige er

at  dette  må  tolkes  som  et  stolpehull  med  steinskoning.  Da  dette  først  ble  oppdaget  ved

fieming av profilbenken er det vanskelig å si noe om stratigrafien og fia hvilket nivå dette

stolpehullet eventuelt skjærer ildstedet. Det er uansett nærliggende å tro at stolpehullet ikke
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har noen ftmksjon i foi.hold til huset A303,  men den kan eventuelt relateres til huset A301.

Stolpen er plassert slik at den muligens kan ha vært brukt som en midtre takbærende stolpe.

Det ble i 2001 ]]5 registrert en mulig stolpe til huset A301, nemlig A45774. Det var en

sirkulær nedgraving øst på parsell 38 langs tråkket A76696.

Det er ellers vanskelig å fime stolper som kan relateres til bygningen A301  og det er

derfor ikke mulig å si noe om huskonstruksjonen.

Mellom hus A301 og parsellgrøft A63192

Det  ble  dokumentert  en  del  avfal]slag  langs  huset  A301,  kant  i  kant med  veggbenklaget

AL70806.  Disse  lå med  overlappende  stratigrafi  med  lagene  fta parsellgrøften A63192  på

parsell 38.  De  sekundært deponerte  lageiie var  av forskjellig karakter og utstrekning,  men

fellesnevneren var det brede ftnnspekteret.

AL72487 vai. et mindre rektangulæri lag som lå over AL72655 i det nordvestre hjømet

av parsell 38 mellom feltkanten og parsellgrøften A63192. I tillegg til humus bestod laget av

grov sand, finfordelt trekull og litt grus. Funnspekteret var vidt med produksjonsavfall av rav,

bergkrystall, vevtyngdefi.agmenter, glassperle, flint, skifer, jemnagle og brent og ubrent bein.

Laget må tolkes som et avfallslag i henhold til den store fimnmengden. Det er vanskelig å

konkludere  om  laget tilhører  fase  2  eller  fase  3.  Noe  lenger  øst  ble  et  annet  mindre  lag

dokumentert, AL71801. Laget inneholdt hovedsakelig sand og humus. Dette er trolig nok et

utendørslag. AL70840 ligger over disse to lagene fi.a feltkanten og østover til tråkket A76696.

Laget bestod av grus i tillegg til silt og humus. Det kan muligens sees i lys av at parsellgrøften

er blitt tømt og de oppgravde massene så er blitt deponert inntil huset. Funnene domineres av

brent og ubi.ent bein, men laget bestod bl.a. også av iioe keramildc. Et mindre lag ble oppdaget

over  AL70840   ved   graving   av  profilbenken,   AL1035630.   Laget  var  humusholdig,   og

inneholdt bl.a. keramikk, brent og ubrent bein.

AL70869 var et overliggende lag som strakte seg fta feltkanten og omtrent 2,30 meter

mot øst. Laget bestod av like mye humus som grus, i tillegg kommer fm sand, silt og noen

nevestore steiner. Det ble fiiimet bl.a. keramikk, flint, bryne og glassperle. Det yngste laget

registrert  i  dette  området  i  2002  var  AL71651.  Det  lå  over  AL70869  som  et  mindre,

rektangulært humusholdig  lag.  Det  inneholdt  videre  en  del  grus,  sand  og  silt.  Laget  var

forholdsvis funnfattig med noe keramikk, slagg og flint.
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Dumpingområdet mellom huset A301  og parsellgrøften A63192 karaktei.iseres av lag

med forholdsvis likt fimninnhold og tolkes dels som avfallslag, dels som utkast fra grøften.

Mellom hus A301  og parsellskille A69890

Det ble registrert en del lag i 2001t]6 og i 2002 som lå mellom huset A301  og delvis  langs

kanten til, delvis over parsellskillet A69890.

AL66841  var  et  større  lag  som var  noe  vanskelig  å forstå.  Det var  heterogent,  og

kjennetegnes  av flekker og linser med sand,  1eire og  grov strandgrus.  Det inneholdt videre

trekull i varierende mengde. Laget er trolig et avfallslag da det var svært fimnrikt. Laget må

trolig tolkes som et sekundært deponert lag som lå langs veggen til huset A301.

De  overliggende  lagene, AL46019,  AL45690  og AL44641  var  forholdsvis  avlange

som  strakte  seg  fra  feltkanten  og  øst  mot  tråkket  A76696.   AL46019  var  et  fett  og

trekullholdig lag med en del fin sand, noe grus og småstein. Det lå en del skjørbrente steiner i

laget  og  det  ble  tolket  som  et  utendørs   deponert  lag.   Over  AL46019   1å  to   grus-   og

humusholdige lag AL44641 og AL45690.

Opphør av aktivitet i hus A301

En rekke lag ble registrert over liuset A301 i den sydlige delen. Det er usikkert hvorvidt disse

kan relateres til fase 3  og opphør av aktiviteten knyttet til A301  eller om de kan relateres til

fase 4. Det er uansett lag som ble  deponert etter at huset ikke lenger var i fi]nksjon da de

dekker over deler av lagene relatert til huset.

AL624111å over veggbenklagene  og  det som tolkes  §om veggrillen til huset A301.

Det bestod av fin sand og silt, men også en del finfordelt trekull og linser med gul leire. Et

mindre,  overliggende  lag AL61041 ble registrert. Laget inneholdt silt,  1eire  og noe grovere

sand, hovedkomponenten var fm sand. Det fantes også enkelte kullbiter på 2-3 cm, men det er

forholdsvis lite organisk materiale.   Tre   mindre   overliggende   lag   ble   undersøkt   i   2001,

AL46883, AL46522, AL45390.] t7 Lagene ble først tolket som mulige veggbenklag, men må

sannsynligvis forstås som utendørs deponerte avfallslag sett i lys av årets undersøkelse.

OoDsummering av fase 3.

Aktiviteten på parsell 3A og 38 er på sitt mest intense i fase 3. Det kan virke som hus A301

har  vært  mer  brukt  og  eventuelt  stått  lenger  enn  A302.  Det  ftrste  husets  ildsted  har  en
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kompleks stratigrafi og er solid oppbygd med flei.e leire-, aske- og kullag.  Aktivitetslagene i

dette  liuset  er  også brkke  og  kompakte.  Dette  er  noe  som  står  i  kontrast til  hva  som  ble

observeri i A302, hvor ildstedet var mindre og lettere.

Huseiie er i.elativt små med en bredde på ca. 4,20 meter. A302 er omtrent 5,30 meter

langt. Begge husene ligger tett inntil parsellavslutningen østover, mens det på parsell 3A er et

åpent  område  vestover.  Det  er  også  åpne  mellomrom  mellom  husene  og  de  langsgående

parsellskillene.  Det er  derimot  uklart hvor  inngangen til  disse to  bygningene  har vært,  på

langsiden eller kortsiden.

Parsellskillene er  i denne fasen klare med en større  langsgående  grøft som man har

måttet spa opp jevnlig ettersom den ble Slt igjen. Ferdselen forenkles av ett mindre tråkk på

tvers av parsellene.

4.3.4. Fase 4

Gropen A43 852

Gropen  A43852  ble  påbegynt  i  2001.]]8  Nedgravingen  ble  oppdaget  ved  fieming  av  et

gammelt dyrkingslag, AL37654. Den lå mellom parsellgrøften A63192 og avløpstras6en fia

2000. Den totale diameter på gropen er 1,60 meter og dybden på ca. 0,90 meter. Anlegget er

gravd ned i blåleiren med omtrent 0,15 meter.

A43852 ser ut til å ha blitt brukt over en lengre periode, stratigrafien er kompleks og

det er fem registreite faser med rienoppgravinger. Det er uvisst om disse fasene ble påkrevd

ved at gropen firlte seg igjen eller om den kan ha vært ute av bruk en periode. I 2002 ble en

del av gropen stående  igjen i profilbenken,  C65147,  og læene ble tilslutt gravd ut som et

mekanisk lag, AL84644.

Det ble  i bunn,  langs  kanten  av  gropen,  undersøkt åtte pelehull,  A88660,  A88589,

A88220, A88221, A88222, A88223, A88224 og A88225. De var alle rammet ned i blåleiren

og var ffa 10 til 16 cm dype med diameter på ca. 4 cm. Flere hadde bevari treverk i fom av

peler med tilhuggete spisser. De kan trolig tolkes som del av en flettverksforing. En tynn ring

av  sand  og  grus  ble  £emet  innenfor  pelene.  AL88350  lå helt  i  bunnen  av  A43852  over

blåleiren.  Det  er usikkert hvordan  denne  strukturen  skal tolkes.  Den kan enten knyttes  til

pelene eller jenspeile en tidligere fase med foring. I midten av gropen fantes et sirkulært av-
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Figur 4.32. Elementer tilhørende fiase 4, parsell 3.

fallslag AL88226. Det ble beskrevet som seig humus med mye trekull. Laget må sees som et

resultat av en neste fase i bruken av gropen da det lå delvis over AL88350. En ny ring ble

påtruffet  over  AL88226,  nemlig  AL87992,  som bestod  av  sand,  men  også  leire,  grus  og

humus.  Den  lå som en noe utflytende ring  (ca.  0,20  meter tykk)  1angs  kuttet av  A43852.

Laget  må  tolkes   som  tetningsmasse  mellom   en  ny   foringskonstruksjon  og  veggene   i

nedgravingen. Det lille sirkulære humuslaget AL87669 kan eventuelt relateres til deme fasen

da det lå innenfor AL87992. Laget var wczfe].JoggecJ, og det ble fimnet godt bevarte trebiter og

noe sammenpresset halm i det.
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Figur 4.33. A43852 etter tømming

AL87626  og  AL87427  var fiiktige  heterogene  leirelag  som består  av varierende  mengder

sand og humus. De var tilnærmet sirkulære og deponert i midten av A43852. De lå over både

AL87669 og AL87992, noe som tyder på at foringen knyttet til AL87299 ikke lenger var i

bruk. Det ser så ut til at anlegget ble tømt igjen med en utvidelse på i gjennomsnitt 20 cm i

diameter. Rundt kuttet til gropen ble det observert en ytre ring, AL62471, på mellom 5 og 10

cm i brkkelse. Laget bestod hovedsåkelig av silt med noe grov sand og grus. Det skråner noe

innover mot bunnen av gropen. Etter fieming av ringen kom stratigrafien rundt brdelig fi.em.

Det var dermed mulig å se hvilke lag som ble skåret av anlegget og det er ingen tvil om at

AL43 852 var gravd ned fra dette nivået i husene A303 og A301.

Det ble videre undersøkt en midtre kompakt ring, AL61411, på mellom 2 og 15 cm i

brkkelse.  Hovedkomponenten  var  leire,  ubrent  og  brent,  men  det  var  også  innslag  av

småstein, grov grus og sand. Laget skilte seg qrdelig fi.a den ytre ringen ved å være lysere i



fargen med en del beige spetter i. Det ble gravd nedover i ca. 25-35 cm. Denne midtre ringen

er likeledes AL62471 et resultat av en tidligere gjenoppgraving.

Det ble videre målt inn en indre ring, AL60829, på 3 til 15 cm tykkelse. Laget var silt-

og  humusholdig  med  noe  fin  sand.  Beskrivelsen  sammenfaller  med  den  gitt  for  ringen

AL45943 i 2001, og lagene bør trolig tolkes som det samme. Laget er et resultat av at gropen

nok  en  gang  har vært gravd  opp  igjen  og  at  det har blitt satt ned  en  ny  flettverksforing.

AL60829  er  så blitt brukt til  å DJlle  igjen tomrommet  mellom kuttet  og konstruksjonen  i

anlegget.

AL61237 og AL61140 var forholdsvis tykke avfallslag undersøkt i midten av gropen

(til sammen ca. 25-30 cm). De var begge leireholdige, fete og seige lag med noen nevestore

steiner. De ble i felt tolket som liggende under ringen AL60829, men dette er usikkert da de

etter innmålingene ikke så ut til å bli skåret av det. Det virker mest rimelig å forstå dem som

dumping innenfor den siste foringen.

16  avfallslag av varierende utbredelse ble Sernet i 2001. AL45943 regnes som sagt

som identisk med AL60829. AL45874, AL45649, AL45465, AL45515, AL45216, AL45199,

AL45145, AL44998, AL44465, AL44924, AL44942, AL44695 og AL44137 var alle mindre

avfallslag med skiftende komponenter deponert i midten av gropen over AL61140. AL43854

og AL41172 lå over disse lagene undersøkt i 2001. De var sirkulære sekundært deponerte lag

som   strakk   seg   utover   den   siste   ringen  AL60829/AL45943.   AL41172   var   det   eldste

undersøkte laget i gropen A43 852.

Funnspekteret i lagene var vidt og av varierende karakter, men ble dominert av brent

og  ubrent  bein.  Det  ble  ellers  fimnet  brent  leire,  jem,  slagg,  bergkrystall,  flint,  organisk

materiale, skifer, smeltedigler, kleberstein, glass, rav og keramikk.

Anleggets opprinnelige fimksjon er usikker. Avslutningsvis kan det ha blitt anvendt til

oppsamling av  avfall.  Det er vanskelig å si noe  om hvordan de suksessive periodene med

foringsstrukturer skal tolkes. Nedgravingen går ikke svært dypt ned i blåleiren.

AL43852s ytterste kutt skjærer brdelig både hus A303 og hus A301. Anlegget kan ha

ødelagt  en  mindre  eldre  grop  som  ikke  nødvendigvis  gjorde  det,  slik  situasjonen  var  på

Parsell 1, fase 2.119
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Gi.open A65446

Grop  A65446  kom  til  syne  ved  Eeming  av  ett  yngre  dyi.kingslag,  AL64838t2°.  Den  var

nedgravd i sørøst på parsell 3 og kuttet delvis huset A302. Formen var sirkulær med diameter

på ca.  1,80 meter og en dybde på ca. 0,40 meter. Gropen bestod av fire distinkte firllmasser,

AL83799, AL66211, AL65447, AL65995.

Figiir 4.34. A65446 etter tømming

Etter at gropen var gravd ble det dumpet et brkkere (ca. 12 cm) heterogent lag, AL83799. Det

defineres  av  en blanding  av  leire  og humus,  men  også sand og smågrus.  Laget inneholdt

ellers en del skjørbrent stein. Det ble også ftinnet brent og ubrent bein, slagg, jem, flint og

brent leire. En fragmentert underligger til en dreiekvem A83583, lå på toppen av laget. Den

er ca. 49 cm i diameter.

12° Tf. kap. 4.5.1

120



Figiir 4.35. Kyernsteinen AN835 83

AL66211 var en ring på mellom 5 og 30 cm i ¢kkelse som lå rundt hele kanten av gropen og

over AL83799.  Dette  er et resultat av  at det har vært konstruert en  indre sirkulær foring i

gropen i form av flettverkskurv eller lignende. Laget er følgelig tetningsmassen mellom denne

strukturen og veggen til anlegget. Massene var svært heterogene med humus, sand, grus og

steiner. Det var et vidt spekter av ftnn, karakteristisk for slike avfallslag.

Fyllmassen, AL65447, i den indre strukturen bestod av et grågrønt leirelag på ca. 40

cm brkkelse.  Laget var  svært homogent og  det kan  indikere  at  det har  blitt  dumpet  i  6n

handling.  Det  lå  en  del  nevestore  steiner  i  laget.  Det ble  i tillegg  giort noen  fimn  av  for

eksempel organisk materiale, slagg og jem. Laget strakk seg over AL66211, noe som tyder på

at den indre foringen ikke lenger er i bruk.

Det resterende laget, AL65995, lå som en mindre sirkulær fleldc i midten av anlegget.

Det bestod i stor del av humus, men med noe sand og større gruspartikler. I tillegg til brent og

ubrent bein, ble det fiinnet slagg, jem, kleber§tein, brent leire og glass.

A65446  skiller seg ut fra tidligere undersøkte  groper ved å være forholdsvis  grunn.

Den har ingen karakteristiske latrine- eller brønnlag, men består utelukkende av avfallslag. På

bakgrunn av fimnmaterialet og lagtypene kan derfor A65446 tolkes som en ren dumpinggrop.

Lag, steinpakninger

Det ble registrert to  små steinpakninger, A64731  og A64750, på østre del av parsell 3  ved

fieming av AL45018, et gammelt dyrkingslag. De tolkes som yngre enn husfasen,  da de lå

over strukturer knyttet til hus A302.

AL73897  var  et heterogent  organisk  lag  med  sand  og  mye  oppknust  stein.  Det  lå

delvis over A65446. Det kume ikke identifiseres som del av det ovei.liggende dyrkingslaget
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AL64838.  Det  relateres  til  fase  4  selv  om  det  er  usikkerhetsmomenter  knyttet til  denne

tolkningen. Laget er sannsynligvis et avfallslag.

ODDsummerim av fase 4

Det er usikkert hvordan bruken av parsell 3 kan defineres i fase 4. Det er ikke registrert noen

aktivitetslag,  bare nedgravinger.  Betyr  dette  at en yngre  dyrkingsfåse har ødelagt slike  lag

eller blir parsellen delvis forlatt og aktiviteten flyttet til et amet område?

Det  blir  gravd  to  groper  på  parsell  3.  En  brukes  som  avfållsgrop,  en  annen  blir

sannsynligvis benyttet som både avfållsgrop og latrine. Det er enkelte usikkerhetsmomenter

knyttet til A43 852 og dens stratigrafiske relasjoner. Gropen er blitt gjenoppgravd suksessivt

over tid og størrelsen på det eldste anlegget er ukjent. Bildet av relasjonene til tidligere anlegg

som hus A303 og A301 er derfor forstyrret.

Det er registrert steinpakninger og avfållslag i denne fasen som ikke kan knyttes til

noen strukturer.

4.3 .5 . Området mellom dreneringsfføftene T14859 og T14863

Det ble undersøkt flere lag i området mellom dreneringsgrøftene T14859 og T14863 som skar

parsell  3A  i  syd.  De  ble  påbegynt  i  2001]2t.  Disse  lagene,  som  lå  vest  for  steinrekkene

A74668 og A74768, er vanskelige å relatere til aktiviteten på parsellen og behandles derfor

for seg.

AL100636 tolkes som det eldste deponerte laget i dette området. Det bestod av sand,

humus og grus og hadde et heterogent preg. Det var lite fimn i laget og det dukket opp en del

peler under det. Laget lå under avfållslaget AL74945 fta fase 3 i øst.

I vest ble et mindre lag, AL75001, registrert over AL100636. Laget lå delvis over der

skillet mellom parsell 2 og parsell 3  antas å ha gått. Det var et humuslag med litt småstein,

grus og sand. Laget inneholdt også silt, trekull og en del flekker med aske.

Over AL75001  lå AL48076. Laget bestod av humus, medium sand blandet med grov

sand og grus (opptil 2 -4 mm). Steiner i de fleste størrelser var også representert (opptil 7 - 10

cm).

121  Wiker 2001.
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Undersøkelsen av parsell 3 viser at den går gjennom en lengre prosess. Parsellen utvikles fi.a å

være  et strandområde med eiikel  aktivitet, til  så å bli brukt mer  inteiist med flere faser av

husbygging. Yngre faser er ødelagt av dyrking og bare groper gjenstår. Parsell 3 fikk tidlig en

parsellinndeling med grøfter eller gjerder som forble mer eller mindre uendret gjennom de fire

undersøkte fasene.

Den første fasen av parsell 3 karakteriseres av utendørs aktivitet som trolig har vært

sesongpreget.  Parsellen kan  allerede  i  denne  eldste  fasen  ha vært  delt  i  to  mindre  under-

parseller med et markert skille imellom. Dette tyder på at bruken av området var godt organi-

sert og planlagt.

Feltet ble så i fase 2 ryddet og planert. Det ble foreløpig ikke bygget på parsell 3A,

men det stod trolig en lett konstruksjon der som et telt eller en vindskjerm. Avslutningen av

tomten i øst var tydelig markert med et gjerde og skjørbrent stein. På parsell 38 ble aktiviteten

mer  permanent  da  det  ble  oppført  et  hus  med  ildsted.  Det  ble  dumpet  mer  avfall  i  de

langsgående parsellskillene som gjennomgikk flere konstruksjonsfaser.

I den tredje fasen bærer begge parsellene preg av intens bruk. Det ble bygget et hus

med ildsted på den østlige parsellen. På parsell 38 ble det oppført et nytt hus som kan ha vært

i bruk i en lengre periode enn huset på parsell 3A. Parsellskillene er forholdsvis klare.med

blant annet grøfter som måtte spas opp jevnlig.

Den  siste  kjente  fasen  på parsell  3  indikerer  fiaflytting.  Husene  ble  samsynligvis

forlatt  og  det  ble  istedenfor  gravd  to  groper.  Det  er  ikke  registrert  noen  annen  form  for

aktivitet på parsell 3 i fase 4.
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4.4. Øvrige deler av hovedfeltet

1  områdene  som  omtales  i  dette  underkapittelet  ble  det  kun  gravd  i  2000  og/eller  2001,

bortsett fra i dumpingområdet (se kap. 4.4.4).

Figur 4.36. Områder som omtales i dette kapittelet angitt med kapittd-undernummer.

4.4.1. Området rett nord for iJarsell 111

0mrådet nord  for parsell  111  deler  seg naturlig  i to  mindre  arealer,  fordi det  går et  skille,

sannsynligvis et parsellskille ca. 6 m nord for parsellgrøften mellom parsell 3 og 4. Nord for

dette skille ble det ikke gravd særlig mye i intakte iqg.t22

I området nord for det samsynlige parsellskille er det flere større og mindre groper, og

diffise  kulturlag.  Området  viser  spor  etter  smykkeproduksjon  i  form  av  avfåll,  men  noe

egentlig verksted er ikke avdekket. Et område i nordkant av feltet og vest for A20665 hadde

mye brent leire og trekull, men her er det altså ikke gravd.

t22  Dette underkapittelet bygger i stor grad på Gry  Wikers  innberetning fra hovedundersøkelsen 2001  (Wiker

2001).

124



Figur 4.37. Utvalgte A-objekter i området nord f ior dei scmnsynlige parsellsktile.

En stor grop A1035711 ble påbegynt tømt. Kun sekundært deponerte lag ble gravd. Gropen

liar et tverrmål på ca. 3 m. Måling av dybde med sonderbor viser at gropen er mer enn 1  m

dyp, og at det er anaerobe og meget våte forhold lengre nede i den. Øverst i gropen lå det to

lag med særlig mye fiJnn etter smykkeproduksjon (AL43104 og AL47563). De fire innmålte

lagene lengre nede (AL45849, AL46109, AL46309, AL47054) representerer nok en identisk

stratigrafisk situasjon. Funnene er generelt av veldig forskjelligartet karakter, hvilket indikerer

at de representerer gjenfirlling. Gropen er vanskelig å plassere stratigrafisk, siden det verken

den   eller   lagene   rundt   den   er   gravd   ferdig.   Gropen   er   for   øvrig   godt   synlig   på

fluxgategradiometer-kartet (se fig. 4.3 8).

Figur  4.38.  Gropen  A1035711,  ina].kert  av  sine  lag,  viser  seg  som  en mørk sbgge  på flmgate-
gradiometer kartet.

125



Øvrige  lag som ble gravd i denne  delen av feltet er AL40423,  som var et lite lag i lijømet

øverst i feltet, trolig deponert som fiJllmasse i anlegg. Laget er gravd gjemom AL40514, som

har relativt mye funn av digelfragmenter og brent leii.e. Det siste laget som ble undersøkt her

var  AL43552,  et  hardt  lagt  med  brent  leire  (deriblant  støpefomsffagmenter),  slaggperler,

sølv, og et smykke av sølv med pålagt gull.

I tillegg til de her omtalte A-objekter kunne det både i felt og på flyfoto observeres

flere  mulige  groper  (se  fig.  4.38,  4.39).  Disse  gropene  ble  sjekket  med jordbor  i  2002-

sesongen. Alle viste seg å være dype nedgravinger - ned mot 1  m eller mer. Disse er markert

som "mulige groper" på fig. 4.37.

Figur 4.39. Samsynlig pcwsellsktile, mæ.kert ved mørk stripe i kulturlagene.

Området fta nord for parsellgrøften til parsell 3 og frem til det sannsynlige parsellskille er kalt

parsell  4.  Parsellskillet  er  synlig  på  flyfoto  og  under  opptørking.  Det  ble  gravd  en  liten

prøvesjakt her i 2002, men det kunne ikke påvises en grøft her.  Skillet skyldes derfor mest

sannsynlig ulike lag på hver side av parsellskillet. Dette parsellskille har fått identen A500200

I katen av feltet og innover dette mulige parsellskille ble det undersøkt fire små lag

(AL44177, AL44405, AL45053, AL45070).  De  inneholdt mye funn, men virker å være av
"dumping"-karakter.  Verdt å merke  seg  er fimn av vevbrngdefragmenter, noe  som i 2002-

sesongen ofte ble ftmnet i tilknytning til parsellgrøften mellom parsell 3 og 4 (A17735).

Parsell  4  virker  å  være  delt  opp  i  en  østre  og  en  vestre  parsell,  slik  som  parsell  1-3.

Eksistensen av et skille er sbJrket av observasjoner ved graving av parsellgrøften A63192, på
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det Punktet hvor skillet mellom A og 8 pai.sellen møter denne grøften. Her er det spor etter en

grøft videre mot iiord på motsatt siden av grøften. I denne gjennomgangen anvendes derfor et

skille mellom parsell 4A (øst) og 48 (vest)

På parsell 4A kunne det observeres  et lag, som antagelig er et aktivitetslag.  Det var

også flere mulige stolpehuller. Det ble imidlertid ikke gravd på denne parsellen, bortsett fi.a i

to  groper.  Gropen  A40814,  ime  på  parsellen,  fikk  fiernet  tre  lag  (AL40816,  AL41983,

AL42161), som alle stammer fia gjenfirllingsmassen. En sjekk med jordbor bekreftet at dette

er  en  grop.  Også  lielt  i  østenden  av  parsell  4A  befinner  det  seg  en  grop.  Denne  er  ikke

undersøkt, men viser seg brdelig i form av en mørkfarging, og økt fi]ktighet i dette område.

Sjeldc med jordbor bekrefter at dette er en grop. Parsellavslutningen i øst viste seg i form av

en markert grense mellom et område med bevart kulturlag i vest og et område uten i øst. I

gi.enseområdet kan det ses en del stein. Grensen sammenfaller omtrent med beliggenheten av

østenden av parsell 3A.

I  grensen  til  parsell  48  ligger  en  grop  A1035712  ved  en  jordfast  stein.  Det  er

undersøkt ett lag (AL41939 - fi71lmasse) i gropen. Ved sjekk med jordbor viste gropen seg å

Være dypere em 8o cm.123

På underparsell  48  er  det målt  inn  mange  små  lag,  og  det  er vanskelig  å fa noen

ove.rsikt  over  området.  De  yngste  intakte  lagene  på  underparsellen  48  er  AL41366  og

AL42101, to mindre, grusholdige humuslag. I AL42101 var det mye brent leire. Sør for disse

lagene  kom  det  ftem  to  lag:  AL42042  og  AL42561.  AL42042  1å  delvis  over  AL42561.

AL42561 kan best beskrives som et aktivitetslag, da det var fett og mørkt. Laget bar preg av å

være akkumulert Det var delt i to av et parti med ikke-trekullholdige masser. Begge lagene

inneholdt en del Tating-keramikk, en keramikkbrpe som ellers ikke er så vanlig på Kaupang.

Det  var  mye  brent  leire  i  AL42561.  En  rimelig  tolkning  er  at  AL42561  representerer  et

aktivitetslag i et hus, mens AL42042 representerer et rivingslag.

Stratigrafi§k eldre enn lag AL41366 var følgende tre lag AL44711 (et lite liumuslag),

AL45476  (et  humuslag,  sannsynligvis  aktivitetslag)  og  AL46337  (et  humuslag)  samt  en

steinsamling AL46609.  Særlig bemerkelsesverdig er fimnet av en frankisk sølvmynt i laget

AL45476. Mynten er slått av Ludvig den Fromme (814-840). Denne typen mynter kom neppe

til Skandinavia etter 840, p.g.a. po|itiske forho|d.L24

]23 Det ble målt im en rekke mulige stolpehuller på parsell 48: A47430, A47447, A47457, A47468, A47480,

A47490, A47760. Disse ble ikke undersøkt, og vil ikke bli nærmei.e omtalt her, da 2002-sesongen viste at det var
nesten umulig å avgiøre hva som var stolpehuller eller ikke uten en utgraving av anlegget.
124 B|ackbume, pers. komm.
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Stratigrafisk   eldre   em   AL46337   og   AL46579   var   følgende  tre   lag:   AL46595

(sandlinse?), AL46579 (sandlinse?) og AL46995  (humus og grus, avfallslag med mye bein).

Under det sistnevnte laget lå AL47590, et ganske fett, trekullholdig lag med i.elativt mye ftinn.

Dette kan være et aktivitetslag -trolig samtidig med aktivitetslaget AL42561.

Figur 4.40. Parsell 48. De viktigste undersøkte lag og anlegg.

4.4.2. Området nordøst for Darsell 111

I  det  nordøstre  hjøme  av  feltet var  det  ikke  bevari verken  intakte  kulturlqg  eller  et  eldre

dyrkingslag.  Det ble  avdekket  en  buet  grøft  (A20665),  to  brdelig  stolpehuller,  en  mulig

parsellavslutning og en rekke pelehuller.

Grøften A20665 strak seg i en bue gjemom den nordøstre del av feltet. Massen i den

var av dumpingkaråkter, og særlig var det mye større ubrente steiner og mye ubrent bein. I

grøften var det flere dype stolpehuller av samme karakter som i parsellgrøften mellom parsell

3  og 4, særlig i den nordre delen. I sør delte grøften seg opp i tre "fingre". Grøften har ikke

stratigrafisk kontakt med kulturlagene i nordvest.  Cropmcmk videre nordover viser at grøften

har fortsatt et stykke mot nord. En tolkning som parsellgrøft virker rimelig. Denne har da en

annen  orientering  enn  de  øvrige  som peker mot stranden.  Dette  kan ha sin  bakgrunn  i  de

topografiske   forhold,   da   terrenget   her   hever   seg   i   en   bue   mot   knausene   sentralt   i

bosetningsområdet.

128



Figur 4.41. Grøf ten A20665 og nærliggende strukturer.

Øst for A20665 ble det fiimet to klare stolpehuller A20921 og A20937 (se fig. 4.41). Disse

stolpehullene var omtrent like  dype  (ca.  30  cm),  og er de  eneste klare stolpehuller  i  dette

område. De er derfor rimeligvis sammenhørende. De kan være de siste rester av en bygning,

for eksempel takbærende stolpepar nærmest stranden. Avstanden mellom dem er 2,9 m, og de

ligger i en høyde av 4,7 m.o.h. I hus A200 er avstanden i stolpeparet nærmest stranden 2,7 m

og høyden 4,8 m.o.h. Bygningen må i så fall ha vært av begrenset lengde, da grøften A20665

svinger nordøstover.

I overgangen til søkesjakten ble det fiinnet en smal grøft (A24298),  som kan tolkes

som en parsellavslutning mot stranden.  Grøften har sammenfallende  orientering med de to

stolpehulleiie.

4.4.3. Området sør for Darsell I

1 området sør for parsell  1  (i teksten noen ganger omtalt som parsell 0) ble det kun foretatt

avrensinger (AL19243, AL29000)  av  de avdekkete kulturlagene,  ingen regulær utgravning.
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Det eneste uniitak var gropen A1019170 som ble undersøkt i august 2000. En miljøprøve fi.a

denne    brønnen    er    blitt    undersøkt    ved    Miljøarkeologisk    Laboi.atorium    ved    Umeå

Universitet.t25 Analysen av en prøve (PM24231) fi`a 4.46 m.o.h. viste at materialet fra avsatt i

brakvann. Om dette skyldes generelt brakke forhold så høyt (p.g.a. kapillæreffekten), eller en

springflo  er ikke klart,  men resultatet samsvarer med prøver fta andre lavtliggende  groper.

Gropen kan derfor neppe vært anvendt som drikkevannskilde.

Figur 4.42. Området sør fior parsell 1.

I det avdekkete område sør for parsell 1 kunne et observeres tydelig kulturlag, steinrekker, en

rekke med pelehull og en god del pelehull uten system. Uten undersøkelse er det imidlertid

ikke mulig å fastslå hva disse sporene er rester etter. Funn av stolpehuller i avløpstras6en rett

vest for deme delen av feltet viser imidlertid at det sannsynligvis har stått bygninger her.

125 Buck|and et al. 2001.
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4i4.D_unpingomi.ådet
1 den østlige del av hovedfeltet - i området ned mot vikingtidens straiid - ble det avdekket og

delvis  undersøkt  et  område  med  dumpinglag  (AL  39208,  AL40597,  AL43881,  AL45160,

AL45328,  AL45499,  AL68495,  AL97192).  Dette  laget  grenset  helt  opp  mot  de  bebygde

Parsellene. Dumpingområdet kunne vises  å tilhøre fasen med bygninger, hvilket er naturlig

nok, da en fast bebyggelse må ha ført til betydelig avfallsproduksjon.

Figur 4.43. Flyf ioto civ utgravningsf ieltet (2001) , som viser lagsk{ller i dumpingområdet.

Det kunne konstateres at det var lagskiller i dumpingområdet, omtrent der hvor retningen på

parsellskillene lenger vest var. Det var naturlig nok tydeligst ved passasjen mellom parsell 1

og 2 som stråk §eg ned i dumpingområdet, men også mellom parsell 2 og 3 kume det sees en

viss  lagforskjell.  Dette brder på at eiendomsgrensene for parsellene har strukket seg videre
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mot øst fra husene  og ned mot straiiden.  Det ble  derimot ikke  påvist noen  sikre  spor  ettei.

bygniiiger i dette område, og det er derfor rimelig at det utf}rlte område ned mot stranden har

fungert som en aktivitetssone i forkant av bebyggelsen. Det kan dog ikke helt utelukkes at det

kan ha stått bygninger her i yngre, nå bortpløyde faser.

Derimot kan fraværet av pelehull i en ca.  1 m bred sone rett øst for bebyggelsen på A-

parsellene brde på at det har vært et tråkk i forkant av husene her.

4.4.5 . Søkesi akten øst for hovedfeltet

I 2000 ble det gravd en 36 m lang og 2 m bred søkesjdst fi.a den nordøstlige delen av feltet og

sørøstover  (se  fig.  4.44).   Sjåkten  fllgte  orienteringen  til  2x2  m  pløyelagsrutene  i  dette

område, og dermed samtidig kanten på det leide arealet.

Figur 4.44. Søkesjakten øst f ior hovedf teltel.
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Forinålet  med  sjakten  var  tosidig:   for  det  første   å  skaffe   informasjon  om  kulturlags-

forekomsten og -karakteren i dette område, og for det andre å berede grunnen for anleggelsen

av en stor såldekum.

Etter fiemingen av pløyelaget ble det avdekket et kulturlag i den nordvestlige delen av

sjakten (12 m av sjaktens lengde) -A15342 (se fig. 4.44). Dette kulturlaget ble vurdert å være

et dumpinglag og ble gravd i de vanlige lxl m ruter og mekanisk i 5  cm sjikt (i alt 3 sjikt).

Nederst i avsetningene skiftet laget karåkter fia å være et forholdsvis fett kulturlag til å bli

sjiktet  med  lokale  sandhorisonter.  Dette  skjedde  omtrent  på  nivå  3.8-4.0  m.o.h.,  hvilket

indikerer at en lier er nær vikingtidens havnivå. I forbindelse med disse sjiktningene ble det

også dokumentert en rekke pelehull, samt en lav grøft øverst i grøften (se kap. 4.4.2).

Særskilt verdt å legge merke til  er en større konsentrasjon av mikroperler,  som ble

fumet i et lite område i rutene R15394 og R 15397, samt i en tilstøtende dreneringsgrøft. I

R15397 ble det funnet mikroperler i alle tre undersøkte sjikt (antall regnet ffa toppen 25, 27

og 45). Dette bekrefter at laget A15342 må være dumpet, ikke akkumulert.

Bortsett fta at laget var litt fetere enn de under§økte dumpinglag i hovedfeltet (se kap.

4.4.4), er forholdene helt parallelle til disse:  Øverst et dumpinglag, under dette tynne sand-

/siltlag (mest nærmest sjøen) med pelehull.

Det kan også nevnes at det ble gravd en smal avrenningsgrøft nedenfor såldekummen i

2001.  Her  ble  det  påvist  et  lag  med  organisk bevaring.  Dette  ligger  på  ca.  2.0  m.o.h.  og

opptrer akkurat der, hvor det er et signalskille på fluxgate-gradiometer kartleggiiigen. Dette

skillet markerer da rimeligvis kanten på det organiske laget.

4.5. Eldre dyrkingslag og forstyrrelser

Som det har fi.emgått av kapittel 4.1-4.3  har jordbruksmessige aktiviteter ført til betydelige

skader  på  de   opprinnelige  restene  etter  vikingtidsbebyggelsen  på  Kaupang.  Foreløpige

resultater fra en pollenanalytisk undersøkelse  i Kilen]26 btder på at området begynte  å gro

igjen etter at den bymessige bebyggelse opphørte, men at jordbruket snart begynte i området,

og har fortsatt kontinuerlig opp til vår tid. Kaupang gård er nevnt som driftsenhet i 1401.]27

Sporene  etter jordbruk kan  deles  opp  i to  - den  eldre  dyrkingen  (kap.  4.5)  og  den

modeme  dyrkingen  med  dreneringsgrøfter  (kap  4.6).  Stratigrafisk  sett  utgjør  begge  disse

delene samme fasen, nemlig en yiigre omroting av kulturlagene. De er likevel delt her, dels

i26 Høeg 2002.
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foi.di  det  eldre  dyrkingslaget  ikke  inneholder  ftm  fi.a  nyere  tid,  og  dels  foi.di  de  eldre

dyrkingsmetoder antagelig har ført til en miiidi.e uttalt deplassei.ing av fi]mene enn den tunge

maskiiielle pløyingen i moderne tid.

4.5 .1. Eldre dvrkingslag

Over de intakte kulturlag og under det modeme pløyelaget var det et opptil  10 cm tykt lag,

hovedsaklig bestående  av humus  og  grus.  Dette  laget fikk under gravingen en rekke ulike

nr.,]28  da  det  først  et  sbrkke  ut  i  2001-sesongen  ble  klari  at  det  dreide  seg  om  ulike

manifestasjoner  av  samme  fenomen - nemlig  et  gammelt  dyrkingslag.  Laget var  bevari  i

særlig i den vestlige delen, men også delvis i den østlige. Måten laget er bevari på brder på at

det har vært heldekkende,  men er blitt delvis fiemet ved nyere tids dyrking.  Samtidig med

læet er en langstrakt forsenkning (se kap. 4.5.2).

Figur 4.4 5. Det bevarte eldre dyrkingslaget, veien og dreneringsgrøf tene.

Karakteristisk for det eldre dyrkingslaget var at det var omtrent som det ble trukket et teppe

av kulturlagene når det ble fiernet. Tydelig lag og anlegg kom fiem under det omrotete laget.

i27 DN V:290.
t28 Den eldre dyrkingshorisonten består av følgende lag: AL21197, AL21283, AL23074, AL23154, AL24461,

AL36228,  AL36882,  AL37654,  AL38223,  AL38842,  AL39332,  AL40514,  AL40816,  AL40854,  AL42776,
AL42884,  AL43092,  AL43333,  AL43403,  AL43747,  AL44246,  AL44641,  AL44883,  AL45018,  AL45266,
AL48335, AL48459, AL49152, AL49753, AL49986, AL6483 8, AL67920, AL68058, AL73939
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Under  laget ble  det  dessuten  fuiinet pløyespoi.,  noe  som  bekrefter  at det  dreier  seg om  et

dyi.kingsiag.129

Laget  ble  også  påvist  i  imsunket  tilstand  i  toppen  av  alle  støiTe  groper  som  ble

undersøkt. Dette kan tyde på at det eldre dyrkingslaget er av en viss alder. Sammensynkingen

av gropene har nok vært større jo tidligere i tiden etter Kaupangs fiaflytting en befinner seg.

Det  ble  heller  ikke  fimnet  etterrefomatoriske  tienstander  i  laget,  men  derimot  enkelte

gj enstander fra middelalder, slik som bakstehelle.

Figur 4.46. Pløyespor på pc[rsell 38

Laget tilsvarer de øverste sjiktene i AL100 i avløpstras6en. Avgrensingen ned mot de intakte

kulturlagene  var  vanskelig  å  se  i  avløpstras6en,  p.g.a.  den  smale  sjakten.  Laget  tilsvarer

sannsynligvis også det såkalte "Svartjordslaget" fia Blindheims undersøkelse. Dette laget er

beskieNst som "tett, mork og svart. Den hadde varierende tilblandinger, men var i hovedsak

temmelig f inkornet og ensartet over større områder "L3°

4.5.2. "Veien"

I det eldre dyrkingslaget var det nedskåret et grusaktig område som inneholdt mye smieslagg.

Det  var  dette  laget  som  var  opphavet  til  smieslaggkonsentrasjonen,  som  ble. konstatert  i

pløyelaget her.  Laget ble tolket  som  Sllmasse  i  en  vei  A407  (se  fig.  4.15).  Området ble

t29 Disse ble i noen tilfeller i 2000-sesongen forvekslet med Spor etter grunne dreneringsgrøfter.
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oppdelt i  fire  ulike  lag  under  gravingen  (AL36615, AL46011, AL48076,  AL64646),  men

disse representerer nok ulike uttrykk for samme aktivitet. Det er imidlertid verdt å merke seg

det nok ble gått litt dypt under graving av AL48076 (som var det underste av disse).  Dette

skyldtes   at   lagene   rundt   er   nokså   like.   Funnsammensetningen,   med   bl.a.   spinnehjul,

vevtyngdefi.agmenter og tre vektlodd, tyder også på en sammenblanding med andre lag.

4.6. Moderne dyrkingslag og dreneringsgrøfter

Hele det undersøkte område var dekket av et 20-25 cm brkt pløyelag (AL 15467[3') som måtte

fiemes. Dette ble  som nevnt i kap.  3.2 fjemet maskinelt,  i 2x2 m ruter.  35  %  av  laget ble

såldet, hvilket skulle utÆøre en representativ del av lagets masse, også fordi den undersøkte

delen av massen er noenlunde jevnt fordelt over feltet (se fig. 4.47.).

Pløyelaget  lå  dels  over  det  eldre  dyrkingslaget  og  dels  rett på undergrunnen.  I  de

sistnevnte tilfellene kan en regne med at den modeme dyrkingen har fiemet alle spor etter

eldre kulturlag, og kun de nederste delene av nedgravde anlegg er bevart.

Figur 4.47. Sdldete dder cN pløyelaget.

Pløyelaget  representerer  en  sammenblanding  av  det  eldre  dyrkingslaget  og  kulturlag  fia

vikingtidsbebyggelsen,   samt   tilførte   nyere   masser,   særlig   mødding.   I   tillegg   har   det

sannsynligvis  skjedd en viss  deplassering av ftnnmaterialet,  selv om denne nok  ikke  er så

uttalt i utgravingsområdet, da det er forholdsvis slakt terreng her. Fumene fta pløyelaget hai.

13° To|lnes 1998:12.
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derfor en begi.enset vei.di når det gjelder forståelsen av aktivitetene i selve utgravingsområdet.

Imidlertid  vil  ftnnene  fra  de  yngste  fasene  av  bebyggelsen,   som  nå  kun  foreliggei.  i

Pløyelaget,  kunne  gi  en  fej.7nr.#3Å§ posf øt/eJ#  datering  for  bebyggelsen.  Dette  gjelder  særlig

metallfiinn,  og  spesielt mynter.  Dette  spørsmålet vil bli  nærmere  behandlet  i  den  samlede

PublikasjonenavfeltarbeidetpåKaupang.]32

Det hadde vært interessant dersom fimnmengden i pløyelaget kume antydet noe om

hvor tykke  de  nå ødelagte kulturavsetningene  hadde  vært.  Dette  er  imidlertid  vanskelig  å

anslå  av  flere  grunner.  Dyrkingen  ødelegger  en  rekke  gjenstandsgrupper  (for  eksempel

vevlodd), slik at det blir vanskelig å sammenligne deres forekomst i urørte og omrotete lag.

En må da ta utgangspunkt i hva som er noenlunde jevnt representert i de intakte kulturlagene,

og  hvilke  av  disse  artefiktene  som  har  en  viss  motstandskraft mot pløying.  Det  er  også

problematisk at det kan være tilførtjord etc.

En gjenstandsgruppe som burde kunne egne seg til en slik analyse er flint, som kun i

mindre grad brytes ned i pløyelaget -brent flint holder seg dog ikke så godt. Hvis en/or fÆe

scrÆG  o/ #ie  crJ.gcf77ie#f godtar at flintmengden  er stabil i bosetningsperioden,  skulle en kunne

sammenligne  vektmengden  flint  pr.  volumenhet  i  intakte  kulturlag  med  tilsvarende  tall  i

pløyelaget. Det er imidlertid grunn til å tro at flintmengden har vært økende over tid, da flint

er tilført utenfi.a, og mengden derfor nok har økt etter hvert. En annen fimngruppe som med

flere forbehold kan anvendes i en slik analyse er keramikk, da pløyingen fører til en viss total

ødeleggelse av keramikk.

Massen som er tatt ut av hver kontekst er notert. Det er derfor forholdsvis enkelt å lage

en   oversikt  over  flint  og  keramikk  pr.   volumenhet]33.   Basert  på   10  tilfeldig  utvalgte

kontekster]34 kan tallene 0,34 g flinvliter og 0,22 g keramikk/liter regnes ut.

Det er i alt såldet 95 m3 av pløyelaget. Dette tilsvarer ca.  ii4 m3 oppgravd masset35,

eller 114.0001iter. Fra denne konteksten er det samlet inn 2049 g keramikk og 19512 g flint.

Dette tilsvarer 0,02 g keramikk og 0,17g flint pr.1iter masse. Det er altså kun halvparten så

mye flint i pløyelaget som i kulturlagene og kun en tiendedel av keramikkmengden. Det siste

kan  forklares  med  dyrkningens  ødeleggende virkning,  men  det første  bør bygge  på reelle

forhold.  Selv  om noe brent flint kan ha gått i  oppløsning i pløyelaget, tyder forholdstallet

]3] Følgende mindre lag representerer også det modeme pløyelaget: AL41306, 42479.
" Pilø og Skre i.np/.ep.
133 Det er her valgt forholdsvis store lag.
t34 AL60592, AL64001, AL65125,  AL67217, AL75579,  AL76697, AL77201, AL81667, AL81762, AL88965.

Samlet masse 50761iter,1737,9 g flint og 1134,3 g keramikk.
'35 Det er regnet 20% utvidelse av massen ved oppgravin8.
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1ikevel  på  at  det  ikke  ei.  pløyd  i  stykker  bJkke  kulturlag  i  bosetningsområdet.  Pløyelaget

tilsvarer kanskje omtrent det ødelagte kulturlags brkkelse, hvis en korrigerer for nedbrytingen

av brent flint.

I tillegg til de skader som er oppstått ved pløying er det også gravd en rekke dreneringsgrøfter

fra  1800-tallet  og  fiemover  (se  fig.  4.48).  Disse  grøftene  har  ført til  total  ødeleggelse  av

lagene lokalt,  og også til en forverret bevaringstilstand p.g.a.  uttørking.  Det var kun  en  av

grøftene (T14859), som fortsatt var vannførende. Dreneringsgrøftene ble tømt etter fiemingen

av pløyelaget, men innen gravingen av det eldre dyrkingslaget. De ble gjen$1t manuelt etter

sesongene 2000 og 2001 for å unngå sammenrasing mellom sesongene. Under utgravningens

gang  raste  sidene  noe  ut  som  følge  av  tråkking.  Som  nevnt tidligere  har  dette  ført  til  at

dreneringsgrøftene opptrer som bredere objekter på dypere nivå i utgravningen.

Det ble i ca. fem tilfeller ftnnet spor etter dyreganger. Disse viste seg som langstrakte, men

smale pløyelagsforekomster som ikke fulgte stratigrafiske "kjøreregler", men i stedet befant

seg for eksempel både over og under samme lag -altså tunneler.

Figur 4.48. Dreneringsgrøf ter
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4.7. Overordnet faseinndeling, aktiviteter og datering

Det er kun på de totalundersøkte parseller  1-3  at det er mulig å fa egentlig infomasjon om

den  overordnete  faseinndelingen.  Hovedproblemet  i  forhold  til  denne  faseinndelingen  er

imidlertid at selv om det er mulig å faseinndele de individuelle parsellene, er det vanskelig å

samkjøre  fasene  mellom parsellene.  Dette  er  et velkjent fenomen fta bygi.avinger,  men  er

særlig bJdelig på Kaupang,  hvor en  i tillegg til problemene med gjenoppgraving,  serier av

gjerder og tråkking i parsellskiller også sliter med vanskelig definerbare lag.

Imidlertid kan en se at de samme prosessene har foregått på alle de total undersøkte

parsellene,   men   ikke   nødvendigvis   samtidig.   Undersøkelsen   har  vist   at   den   tidligste

bosetningen  fant  sted  rett  på  strandavsetningen  langs  med  sjøen.  Det  er  svake  spor  etter

tidligere aktiviteter på stedet i form av enkelte små humuslinser og litt ubrent bein, men disse

synes ikke å ha noe å gjøre med handelsplassen.

Den  detaljerte  beskrivelsen  av  faseinndelingen  vil  bli  foretatt  i  publikasjonen  av

feltarbeidet. I denne innberetningen vil det kun bli gitt en generell beskrivelse av de viktigste

elementer  i  faseinndelingen.  I  utgravningsdatabasen  er  det  opprettet  arkeologiske  objekter

med lavt nr.  som angir faser på de ulike parsellene.  Arkeologiske objekter,  særlig lag, som

kan  faserelateres   er  relatert  til  disse   faseobjektene.   Stolpehuller  og  pelehuller  som   er

vanskeligere å relatere stratigrafisk er ikke gruppert her.

Parsell Fase Intrasisld

1 1 110

1 2 120

1 3 130

2 1 210

2 2 220

2 3 230

2 4 240

3 1 319

3 2 320

3 3 330

3 4 340 Tabe[1 4.1. Intrasisld på fiaser
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Allerede i forbindelse ined den tidligste bosetningen opptrer det parsellering. I iioen tilfeller er

det foretatt litt påfirlling av masse forut for parselleringen. Forekomsten av håndverksavfall i

det øverste av planei.ingslagene mellom parsell 1  og 2 tyder på at planeringen, parselleringen

og   igangsetting   av   liåndverksproduksjon   har   foregått   som   6n   prosess.    Den   eldste

parselleringen synes å ha bestått av østvest-gående rekker av stolper - som antagelig har stått i

en forin for gjerde. Mot sjøen var parsellene avgrenset av en rekke av peler, antagelig fra et

flett`rerksgjerde.  Inntil  dette  gjerdet,  på  utsiden  av  parsellen,  ble  det  delvis  lagt  og  delvis

dumpet stein. Det er ikke spor etter bygninger på parsellene i denne tidligste fasen. Derimot er

det påvist aktivitetslag. Det er mulig at det kan knyttes telt eller vindskjemer til disse lagene,

men dette er vanskelig å si med sikkerhet p.g.a. det høye antall pelehuller. I denne fasen er det

påvist spor etter perleproduksjon på parsell lA. På parsell 3A er det spor etter metallstøping

og perleproduksjon et stykke inn i fasen som går forut for byggingen av hus på parsellen.

Dateringen og lengden på den eldste fasen hviler i sin helhet på gjenstandsdateringer,

da det ikke er materiale for dendrodatering i denne fasen,  og  14C-dateriiig har vist seg lite

anvendelig (se kap. 6.3). Det er imidlertid lite nærmere daterbart materiale blant fimnene. En

måte  å  næme  seg  problemstillingen  på  er  å  se  på  forekomsten  av  visse  snevert  daterte

perletyper.  Problemet  med  enkeltperler  er  at  de  kan  opptre  i  seinere  kontekster.  Det  er

imidlertid mulig å kombinere dette med en analyse av sammensetningen av perler i de eldste

lagene.   Perlesammensetningen  kan  da  sammenlignes  med  bedre  daterte  kontekster,  for

eksempel i Ribe.]36 Foreløpige analyser brder på at de eldste lagene på Kaupang stammer fi.a

perioden 780-820.

Det foreligger dendrodateringer et annet sted på Kaupang som kan belyse spørsmålet

om tidspunktet for  den  eldste  bebyggelsen.  Fire  prøver  av  peler  med bevart barkring,  fta

området nedenfor hus 1 på Blindheims felt, er alle felt sommeren AD 803. Tre av prøvene kan

kontekstualiseres.    De   stammer   alle   fta   kraftige   nedrammede   stolper   rett   nedenfor

parsellavgrensingen  (EII,  EHI,  g11),  markert  ved  en  gjerdekonstruksjon  med  en  innvendig

langsgående  konsentrasjon  av  skjørbrent  stein.  I  alle  fall  EIl  og EIIl  kan  med  rimelighet

relateres  til  stein-  og  tierdekonstruksjonene  i  den  eldste  fasen  hos  Blindheim - eller  mer

presist: de forholder seg til denne konstruksjonen. Det foreligger dessuten en prøve datert til

AD  797-802,  men uten bark.  Denne  stammer fta en  av plankene rundt stolpene  i b-serien

(bv]37),  delvis  under  den  indre  rekken  av  større  ubreiit  steiner.  Konstruksjonssporene  i

136 Fevei|e & Jensen 2000:22f.
]37 På dokumentasjonslappen tilhørende treverket er det angitt bll, men dette er siden rettet til bv. bll er en liten

nedgraving som ikke kan ha imeholdt dette treverket.
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Blindlieims fe]t har klare  likhetstrekk med sporene i fase  1  i hovedfeltet,  og dette støtter en

samtidighets hypotese. Det er mulig at de kraftige nedrammede stolpene har vært anvendt i en

trebrygge -  det er  vanskelig  å  se  hvilken  fimksjon  de  ellers  skulle  ha hatt.  En  så kraftig

konstruksjon virker det mest rimelig å henføre til fasen med bygninger, og året AD 803 kan

slik datere starten på den faste bebyggelsen.

Den  absolutte  tidslengden  for  den  iniiledende  fasen  uten  bygninger  er  vanskelig  å

anslå, men det trenger ikke om å dreie seg om mer 6n sommersesong, kanskje mindre.

I den neste fasen skjer det en gradvis bygging av hus på fem av de seks undersøkte parseller

(ikke påvist på parsell lb). På parsell 38 er det påvist to bygninger, ellers er det kun ett hus

som er påvist på de ulike parsellene. Husene er dårlig bevart, og de bærende konstruksjoner er

usikre. De brdeligste elementene er det sentrale ildstedet og husenes aktivitetslag.

Ildstedet består i to tilfeller av en nedgravd, oftest lpgstrakt grop, firlt med aske og

brent leire. Kanten av gropen er steinsatt. I ett tilfelle var ildstedet mer rundaktig.

Rundt   ildstedet   var   det   sotete   jordgulv.   Parallelt   med   husets    og   parsellens

lengderetning var det  spor etter  et  skille  mellom  midtskipet på huset,  og to  sideskip,  som

muligens har hatt karakter av benker.

Det er fimnet spor av reisverk i to av bygningene og begge disse synes å ha hatt to par

med indre takbærende stolper. Det ble ikke ftnnet stolpehuller til bygningene på parsell 38,

hvis ikke de kraftige stolpehullene A5827   og A5840 i avløpstras5en hører til den yngste av

hustomtene.  Det  ble  fiimet  rester  av  en  takbærende  stolpe  (eik)  i  anlegg  A48474,  en

takbærende  stolpe  til  hus  A200.  Denne  hadde  et  beskjedent tvensnitt (10xl5  cm)  og  kan

neppe ha holdt en kraftig takkonstruksjon, for eksempel et torvtak.

På  grunn  av  de  dårlige  bevaringsforhold  kunne  det  heller  ikke  påvises  spor  etter

verken  innganger,  gavlkonstruksjon eller yttervegger (med et mulig umtak for den sørlige

veggen   i   hustomten  på   parsell   2).   Det   er   heller   ikke   fimnet   sikker   leirklining   fi.a

flettverksvegger - ett trekk Kaupang for øvrig deler med vikingtidsbebyggelsen i Dublin og

York.

I  ingen  tilfeller  er  altså ftnnet sikre  avgrensinger  av  husene,  og  deres  størrelse  er

derfor usikker. Et anslag kan ta utgangspunlst i at husene nødvendigvis må ha vært litt mindre

enn parsellene. En får da en maksimal bredde på husene på ca. 5- 5,5 m på parsell 3 . Huset på

parsell  1A har sannsynligvis  hatt  en lengde på ca.11  m,  og  en tilsvarende  bredde  som på

parsell 3.  Siden parsellene i regelen ikke er så lange som 11  m, er dette huset nok noe lenger

erinvanlig.
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Figur 4.50. Fase 2
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Ser  en  alle  sporene  etter  bygninger  i  sammenheng  kan  en  si  at  det  brpiske  Kaupanghus

saimsynligvis hadde et indre reisverk bestående av to stolpepar. Sentralt i bygningen var et lett

nedgravd og steinsatt ildsted. Husene hadde jordgulv, og i de fleste tilfeller var det sidebenker

langs  veggene.  Taket  bør  ha  vært  av  en  lett  konstruksjon,  for  eksempel  halvkløyvinger.

Husene kan ha hatt flettverksvegger, men disse var i så fall ikke leirklinte.

Det  er  ikke  gjort sikre  funksjonsindikerende  funn  i  aktivitetslagene  i  husene.  I  hus

A200 er fimnet en god del rav. Den mikromorfologiske studie av et snitt av aktivitetslaget i

det  yngste  hus  på  parsell  38  tyder  på  at  det  har  vært  et  bolighus.  Her  pågår  for  tiden

ytterligere   analyser.   Ellers   kan   en   merke   seg   at  visse   gjenstandsgrupper   som   perler,

digelftagmenter, slagg, flint og keramikk går igjen som en slags "bakgrunnsstøy" i de fleste

kontekster uten at dette i seg selv kun nyttes til fimksjonsbestemming av disse kontekstene.

Siden  det kun  er undersøkt  3  hele  og  3  halve  parseller  er  grunnlaget for  å  si noe

generelt  om  størrelsen  på parsellene  noe  spinkelt.  Parsellskillene  utvikler  seg  fta mer  eller

mindre enkle tierder av stolper og peler i den innledende fasen til grøfter og passasjer i fasen

med hus.  Dette  fører til at  den anvendbare  del  av parsellene  blir  noe  mindre  i fasen  med

grøfter og passasjer. Parsell 38 som nok er den best bevarte parsellen, men som kun er delvis

undersøkt, hadde en bredde på 7 m i den eldste fasen, men måler kun 6 m fra kant til kant når

grøftene kommer til. Parsell 3A kan antas å ha hatt omtrent samme bredden, men måler i den

eldste fasen kun 6,5 m i lengden. Denne parsellen utvides raskt utover i strandsonen. Parsell

2A  måler  6,5  m  i  bredden og  11  m  i  lengden,  men her  er  det lite  dokumentasjon på den

nordlige avgrensing mot 3A. Parsell 1A avviker fta disse med å være 9,5 m bred i eldste fase,

men blir ca.1  m smalere når passasjen blir etablert.  Denne parsellen er ca.11  m lang i sin

yngste fase, hvor den er utvidet ca.  1  m mot strandsonen. Parsell 48 kan anslås til ca.  8 m i

lengde ut fra den foreliggende dokumentasjon.

De aller fleste groper som ble påvist under utgravningen kunne på et tidlig stadium

sees å tilhøre yngre faser enn de som var bevart på feltet nå. Undersøkelsene av gropene viste

imidlertid at de som regel var gjenoppgravd flere ganger, og at de i sine tidligste faser i noen

tilfeller kunne tilhøre faser med bevarte kulturlag. Funksjonen til gropene er under analyse i

form av pågående undersøkelser ved hjelp av GBA på Universibr of York.

I nedkant av parsellene  og husene ble  det påvist et dumpingområde  for  avfall.  Det

meste av materialet her stammer fta ildsteder, og kan stratigrafisk relateres til fasen med hus. I

dumpingområdet er det fumet små konsentrasjonei. med avfall ffa håndverksproduksjon, for

eksempel skifer fia produksj on av bryner.
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Det er ikke noen på|iteiig s|uttdatering av kulturlagene i noen av de undersøkte parseller. Det

er imidlertid noen indikasjoner på at de bevarte lagene ikke kan være særlig yngre enn 840.

For det føi.ste  er det ftiimet en  mynt av Ludvig den Fromme  (814-40)  i det øverst bevarte

gulvlaget på parsell 4A. Denne mynten er neppe kommet til Norge etter 840. For det andre er

to gi.oper som er yngre enn kulturlagene i avløpstras6en dendrodatert til henholdsvis AD 850

og AD 863 (eller yngre).

Lengden på de ulike fasene, både inter- og intraparsell er som nevnt tidligere vanskelig

å anslå. Ut fia fimnsammensetningen og volumet på de  avsatte  lagene kan mye brde på at

parsell 3, fase 1  er meget kort. Denne parsellens fase  1  og 2 antas å tilsvare parsell 1, fase 1.

Parsell 2, fase 1 kan antas å vare noe lengre enn disse. Lengden på fasene med hus er meget

vanskelig å anslå, da en ikke vet hvor mye som er fiemet ved dyrking, og heller ikke kjenner

deii absolutte datering av de eldste bygningene nærmere enn med 10-30 års margin.



5. FUNN

5.1. OWRSIKT

Som det fremgår av tabell 5.1. har forskningsutgravningene på Kaupang fra 2000 til 2002 gitt

en rekke gjenstandsfimn og et svært omfattende avfallsmateriale. Fumene er katalogisert med

31606 undemummer i UKMs digitale stenstandsbase, under museumsnummer C52519.

E2D CO0 r® g1 OJe1 t== Gnå,= 51 E:®
C„5: tbt= ®å, 5 >= I

gå
= = E] E-=CL'=. * ELå= ?i.= Cr®=a= F 0,Cn CrCJ-®i&®=.=Oa =å a,=

kg 213,9 138,8 108,7 86,0 67'7 60,8 26,8 23,3 22,8 18,9 3,8 1,4 1,3 3,2 777,4

Tabell 5.1. Oversikt over fum f i^a f iorskningsuigravringen 2000~2002 (C 52 519).

Materialet  angitt  i  tabell  5.1  er  dels  fi.a  vikingtids  kulturlag  og  dels  fra  yngre  omrotede

dyrkningslag   med   sammenblanding   av   vikingtids   og   postvikingtids   imslag.   Det   er

problematisk  å  fastslå  hvorvidt  ikke-daterbare  fimn  fi.a  dyrkningslagene   er  resultat  av

vikingtidsaktiviteten på Kaupang.

5.2. FUNNINNSAmlNG

Fra pløyelaget ble det ikke samlet inn ubearbeidet bein. Konserveringsmessige hensyn lå bak

en restriktiv innsamling av jem fra pløyelaget, begrenset til gjenstander med relativ sikker før-

reformatorisk datering. For funngrupper som krever liten eller ingen konservering, som glass

og bergkrystall, ble det derimot lagt vekt på å inkludere selv svært usikre fiagmenter, under

forutsetning av at dette materialet blir vurdert i løpet av analysefasen 2003-2006.

Funn ble bare unntaksvis målt direkte inn i felt. De er i all hovedsak fremkommet ved

sålding  av  masse  fia  A-objekter  (se  kap  3.3.3)  og  først relatert til  en  innmålt kontekst  i

fimnbrakka  ved  registrering  i  lntrasis  ut  fra  opplysninger  på  funnpose  og  medfølgende

skjema. I lntrasis er fimnene registrert som funnenheter, slik at f.eks. samtlige glassperler fta

6n  kontekst har samme  ID.  Ved registrei.ing  i  UKMs  gjenstandsbase  ble  funnenheter  som
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f.eks. inneholdt ulike per|etyper splittet i hvert sitt undemummer. Minimum 20 % av massen

fta  undei`søkte  kultui.lag  b|e  såldet  med  2  mm  maskevidde,  resten  ble  såldet  med  5  mm

maskevidde.]38 Ved ftimregistrering i lntrasis ble andelen glassperler og bein i henholdsvis 2

mm og 5 mm registrert, slik at effekten av såldingen kan bereemes.

Figiir 5.1. I funnbrak:ka på Kaupang. Foto: M. Ralcke.

De tørre  kulturlagene  på Kaupang  er  lite  fordelaktige  for bevaring  av  organisk  materiale.

Utgravningen  viste   at  bevaringsforholdene  for  metaller  til  dels   er  svært  dårlige  og  at

gjenstander av brent leire tidvis  gikk i oppløsning ved fremgravning. Under utgravning ble

slike  fimn  forsøkt  bevart  ved  å  ta  gjenstander  opp  på  preparat  eller  ved  å  konsolidere

gjenstander  av  brent  leire  med  lim.  Kaupang-undersøkelsen  har  hatt  en  prosjektansatt

konservator siden mars 2001, og to fi.a februar 2002. Konservatorene var ikke med ut i felt,

men sørget for opplæring av fimnstaben og kom ut i felt ved særskilt behov.

" Se kap. 3.3.3.
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5.3. KONSERVERING

Gjenstandei.  av jern,  sølv  og kobberlegei.ing  er  i  mange  tilfeller svært kon.odert.  Uvaiilige

korrosjonsprodukter gir store urirdringer ved konservering og fører til at det må legges ned

mye tid på å få ftem dekor og detaljer. Katalogen fra utgravningen ble avsluttet i oktobei. 2003

mens   konserveringen   av   funnene   vil   pågå   ut  2006.   Klassifikasjon   og  beskrivelse   av

metallgjenstander er i  all hovedsak foretatt før gjenstandene var ferdig konservert og til en

stor  del  før  de  var  renset.  Katalogiseringen  av  jem  hviler  svært  tungt  på  tolkning  av

røntgenbilder.  Det  er  derfor  svært  sannsynlig  at  opplysninger  om  metallgjenstandene  kan

utdypes og i.evideres etter hvert som gjenstandene blii. ferdig konseivert.

5.4. EDELMETALL

Utgravningene  ga  ni  gtf/Jfunn.  Tre  hele  filigi.ansarbeider  og  et  lite  fiagment  av  et ijerde

representerei. spesialisert gullsmedarbeid. For øvrig er det fiinnet et lite uidentifisert fragment,

to mulige hemper og to fragmenter av stenger fi.a mulige arm- eller halsi`inger. Det er mulig at

gullfragmentene  kan  knyttes  til  metallstøping,  sett  i  lys  av  gullrester  på  smeltedigler  og

støpefomer, samt smeltedråper fimnet under forvaltningsutgravningene i 2000. "

Figur 5.2. Gullsmylcke medf iligran (C52519/18608). Foto: M. Riakke.

Gjenstandsbasen omfattei.102 poster registrert som sØJv. En av 13 sølvmyntfi.agmenter er en

fiankisk denar, de øvrige myntene er kufiske dirhemer. Under utgravningen ble det fiinnet 27

fi.agmenter  av  betalingssølv.  Hakksølvet  består  av  ulike  armbåndsfragmenter  og  biter  av

"  pilø (red) 2000.
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barrer og stengei`. Et sammenk|emt amibånd med stempelomamentikk kan trolig også regnes

Som  betalingssølv.  En  sølvbe|agt  kule  er  dekorert  med  en  ringkjede  i  Borrestil.  Den  lille

knoppen er ikke sikkeit funksjonsbestemt, men en avbrutt jemstang i den ene enden kan qrde

På at den er et håndtak eller liknende. Blamt identifiserte sølvgjenstander er det en spiralformet

Sølvperle,   et  fragment  av  en  mulig  likearmet  spenne,   en  hempe/lukkemekanisme  til  et

Smykke,  et rembeslag belagt med kobberlegering, to barrer og tre støpeavfallsfiagmenter. I

tillegg kommer en rekke mindre sølvffagmenter. Noen helt enkle,  andre,  som et lite stykke

med båndfletting, kobberlegering og forgylning, er uidentifiserte smykker eller beslag. Det er

mulig at enkelte av sølvfragmentene skal settes i sammenheng med støpeavfallet og regnes

som råmateriale for støping. Flere fiagmenter er i dårlig forfatning. Ved en rekke tilfeller ble

det oppdaget sølv  under utgravning som var så korrodert at det nærmest var i oppløsning.

Sølvet ble tatt inn på preparat eller samlet inn så godt det lot §eg gjøre, vurdert av konservator

og røntgenfotografert  i  de tilfeller hvor  det var noe  å fotografere.  I 23  tilfeller var  sølvet

fiillstendig mineralisert. Siden røntgenbildene ikke kunne gi noen ytterligere opplysninger ble

materialet kassert, men ftnnene er registrert som kassert sølv i databasene.

Figur 5.3. Ruridspeme (C52519/15574). Foto: E.1. Jolmsen, UKM.

Blant 248  poster  i  databasen  med ftnn  av  ÆobzJerJegerz.ng er  det  6n  romersk mynt.  Av  11

spenner  er  det to  halve  likearmede  spenner,  to  runde  spenner,  to  fiagmenter  av  treflikede

spenner, to fragmenter fia ringspenner, en spenne med korsform,  en korsfomet spenne fra

folkevandringstid  og  et  uidentifisert  spennefragment.  Det  er  flere  bpiske  skandinaviske

spenner med flettebåndsmønster eller dyrestil, som den runde spennen på figur 5.3. En spenne
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som for øvrig er svært lik en spenne ftmnet i en grav på Birka. Et hengesmykke (som Petersen

1928: 159) ei. også et skandinavisk arbeid. Dette smykket i Bonestil har blant annet paralleller

i  norske  gravfiim  og  i  den  svenske  Våi.by-skatten.   Spennen  med  korsfom  ei.  derimot

frankisk, det samme er en liten hekte, eller en såkalt ÆgffGj?ScÆjji€icÆ#.Æge7` (se figur 5.4.), som

er kjent fra graver i dagens Frankrike]4°.

Figur 5.4. Frankjsk hekte (C52519/28305). Foto: E.1. Johnsen, UKM.

Blant de øvrige identifiserte gjenstandene av kobberlegering er det en forgylt spenne(?)knopp,

et   forgylt   fmkløverformet  beslag,   en   remspenne   med  punktdekor,   et   fiagment   av   et

gjennombrutt håndtåk til en nøkkel, 10 ftagmenter av nåler,  10 vektlodd og 22 mulige barrer

eller   barreftagmenter.   Vektloddene   domineres   av   en   kubooktaedrisk  brpe   (som   Rygh

1885:479).  Barrematerialet  er  mer  variert med  hensyn til  utforming,  men  det finnes  flere

barrer  med  D-formet  tverrsnitt  og  flere   stangformede  barrer.   I   likhet  med  250   gram

støpeavfall   og   seks    støpekjegler   kan   muligens   barrene   settes   i   sammenheng   med

bronsestøping.  Det synes likeledes rimelig å betrakte ødelagte og fragmenterte smykker som

mulig  råmateriale  til  metallstøping.   108   poster  med   ikke-identifiserte   kobberlegerings-

fiagmenter kan  også ha vært  slikt råmateriale.  En  rekke  gjenstander  av  kobberlegering  er

svært  korroderte.  Under  utgravningen  ble  det  oppdaget  svært  korroderte  kobberlegerings-

rester.  Restene ble  samlet inn og røntgenfotografert,  men i seks tilfeller  ga røntgenbildene

ingen ny  infomasjon om  opprinnelig form og de mineraliserte restene ble  deretter kassert,

men funnene er registrert i databasene.

i40 Hubner 1971.
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Under utgravningen b|e det fimnet 3,8 kg 67y. Fem blymodellei. utgjør en spesiell fiimgruppe

Som  kan   settes   i   sammenheng   med   metallstøping.   De   har   fiingert   som   modeller   for

Støpeformer i  leii.e.  Støpemodellene er til  en rem6nde  dekorert med gripedyr i Borrestil,  en

enkel knopp til en ringspenne og en tungeformet spenne. De to siste er ftagmenter, muligens

til  1ikearmede  spemer.  En  annen  gruppe  blygjenstander  som  peker  seg  ut  er  fem  runde

blyskiver,  alle med  et korsformet motiv på den  ene  siden (se figur  5.5.).  Fire har identisk

motiv, men noe ulik størrelse. Den ene har bevart støpekanal med et giennomboret hull, slik at

den kan ha blitt benyttet som et hengesmykke. Ytterligere 6n har sammenklemt støpekanal og

kan  ha  fiingert  på  liknende  måte,  på  de  to  siste  er  støpekanalen  avbrutt,  den  ene  ved

fremgravning.  Den  siste  skiven,  som  er  noe  ¢kkere  og  grovere  enn  de  øvrige,  har  en

hempeliknende arm, men armen er ikke gjennomboret og skiven kan ikke ha blitt båret som et

hengesmykke.  Blyskivene med identisk mønster har  en parallell i Ribe og en støpefom til

slike  skiver  er  fimnet  i  Birka.  Fibulaer  og  ringer  med  liknende  motiv  har  blitt  funnet  på

kontinentet.141

Figur 5.5. Blysldwer med korsmotiv. Foto: E. 1. Johnsen, UKM`

]4] Wamers 1994:Abb. 27, 54.
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Av andre identifiserte blygjenstander er det ett ai.mbånd, et mulig beslag, en knapp, ett mulig

snøresøkke,   ni  spiniiehjul,   12  mulige  barrer  og  to  barrefragmenter,   samt  76  vektlodd.

Spinnehjulene   er   koniske,   sylindriske   eller   halvkuleformede,   barrene   har   mer   variert

utforming. Det finnes bl.a. ulike firkantede barrer, stangfomede barrer og avlange barrer med

trekantet tverrsnitt. De fleste vektloddene har enkel utforming og er uten dekor.  Over 60 °/o

har sylindrisk form, forøvrig er materialet fordelt på en rekke ulike brper. Enkelte vektlodd er

dekorerte,  et  lite,  konisk  vektlodd  har  innlagt  lys  grønt  glass  i  toppflaten,  et  sylindrisk

vektlodd har dekor i form av to kryss, mens ytterligere to vektlodd har punktmarkeringer.

Samlet  er  det  1  kg  støpeavfall  av  bly  fra  utgravningen.  En  uformelig  blyklump  og  tre

fragmenter av flate plater kan ha vært råmateriale for støping. Blant 69 fragmenter av bly er

det diverse flathamrede flagmenter som det virker rimelig å knytte til metallbearbeiding. Det

er mulig at denne siste griippen som helhet kan regnes som produksjonsavfall eller råmateriale

for støpin8.

5.5. JERN

Blant 86,0 kg jem kan det skilles ut en rekke ulike redskaper. Våpen er representert med tre

deler ffa sverd, blant annet en trekantet sverdknapp (som på Petersens (1919) sverd av brpe H

og  1).  Knappen har  innlagt metalltråd  av  kobberlegering  i tette  parallelle  linjer.  Rester  av

liknende dekor finnes også på et underhjalt (som på Petersen 1919:fig.76). Det er og§å funnet

en enkel D.-formet sverdknapp. To mulige små pilspisser kan også tilhøre gruppen av våpen.

En stor øks  (med form som Petersen (1919) bJpe A),  er en mulig våpenøks,  de øvrige fire

øksene  fimnet under utgravningen kan betraktes  som arbeidsøkser.  Den ene  er  en tverrøks

(som Petersen 1951 : 119), de to andre små redskapsøkser.

En meisel er et mulig smed- eller snekkerredskap. 21 mulige kniver og ftagmenter av

kniver  kan  regnes  som  snekkerredskap  eller  personlig  utstyr.  Knivene  er  Æennomgående

svært  små  og  nedslitte.  Fiske  er representert  med tre  enkle  fiskekroker  med  mothake.  Et

skjeliknende   redskap   er   et   mulig   tekstilredskap,   nemlig   en   vevreell   (som   Petersen

1951:fig.162). Kjøkkenredskaper forekommer også i fom av en stekegaffel med tre temer

(som  Blindheim  &  Heyerdahl-Larsen   1995:P1.49:b),   fire   ildstål  (med  form  som  Rygh

1885:426)  og  seks  mulige  hankefester,  trolig  til  klebersteinskar  eller jemkjeler.  Kanskje

tilhører en rekke korroderte fi.agmenter av platei. også gruppen av kjøkkenutstyr. Platene kan
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Væi.e fra jei.iigrytei..  Røntgenbilden viser at flere av plateiie har regelmessige i.unde hull eller

klinknagler.

To mulige beltespenner og en pinsett (som Arbman 1940:Taf.171 :12) kan reomes som

Personlig utsbJr. Pinsetten har en ring i håndtaksenden slik at den kan henge ned fta et belte.

Jernftimene omfatter også en mulig nøkkel og en lås. Låsen er imidlertid fimnet i pløyelaget

og kan også være fia middelalder.   Av andre redskaper er det identifisert seks isbrodder, som

kan knyttes til vinteraktivitet på Kaupang. Kjøp og salg med vektutstyr og betalingssølv kan

være  representert  ved  to  kuleformede  vektlodd  av jem  med  flattrykte  poler  (som  Rygh

1885:478). Det er foreløpig usikkert om vektloddene har den kobberlegeringskappen som ofte

karakteriserer vektlodd  av  denne typen.  En sylindrisk skive  er  et tredje  mulig vektlodd  av

jem.  Nagler  er  den  ftnngruppen  som  uten  tvil  dominerer jernmaterialet.  Så  langt  er  det

identifisert 2677  nagler, medregnet naglebrett og naglepiper. Blant naglene er det en rekke

kliiikemagler  (som  Rygli  1885:421),  men  for  øvrig  er  det  stor variasjon  i  utforming,  Det

finnes nagler med kvadratiske, rombiske og runde naglebrett og noen små nagler til kammer.

Naglene  er  foreløpig  ikke  renset  eller  konservert,  og  de  fleste  var  svært  korrodert  ved

registrering.  I  overkant  av  20  °/o  av  naglene  er  identifisert  på  grunnlag  av  tolkning  av

røntgenbilder. I et par tilfeller tyder røntgenbildene på at to og to naglebrett henger sammen.

Det er mulig at disse funnene kan peke mot lokal produksjon av nagler.

På Kaupang er det særdeles dårlige bevaringsforhold for jem og materialet var tildels svært

korrodert og nedbrutt ved fremgravning.  Stekegaffelen kunne reddes ved å bli tatt inn som

prepai.at.  Røntgenfotografering  har  vært  et  viktig  hjelpemiddel,  som  et  eksempel  kan  det

nevnes at på tross av at det gjentatte ganger under utgravningen ble uftrykt ønske om å finne

et ildstål ble samtlige fire ildstål først identifisert ut ffa iøntgenfoto. I 2000 ble alt jem samlet

inn og deretter røntgenfotografert. Røntgenbildene bekreftet at jem som så helt nedbrutt ut,

som nærmest var porøst og svært lett, heller ikke hadde bevart jernkjerne  og  dermed  ikke

kunne  identifiseres  ved  hjelp  av  røntgen.  For  å kanalisere  ressursene  mot  de  best bevarte

gjenstandene, valgte vi deretter å sortere og prioritere jemet i felt. Identifiserbare eller antatte

gjenstander, med unntak av nagler, ble sortert ut som den høyest prioritert gruppen (A-jern).

Samtlige identifiserbare nagler, spiker og stifter ble sortert ut som den nest høyest prioriterte

gruppen @-jem). Uidentifiserte ftagmenter ble samlet i en egen gruppe (C-jem) som deretter

ble røntgenfotografert. Det nedbrutte, lette jernet ble sortert ut som en egen gruppe (D-jem),

registrert med velcst i databasen og deretter kassert i felt.
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C-jernet  ble  senei.e  sorteit  på  grunnlag  av  røntgeiibilder.  Soiteringen  ble  utført  i

samarbeid  inellom  arkeolog  og  konservator.  Arkeologen tok hovedansvaret for  å kikke  på

stenstandene  og  konservatoi.en  tok liovedansvaret  for  å  tolke  røntgenbildene.  Identifiserte

i.edskaper og fragmenter av redskaper ble overført til A- eller B-gruppen. Nedbrutt jem og

fragmenter vi ikke kunne  identifisere og som ikke kunne gi ytterligere informasjon ut over

røntgenbildets ble satt til kassering. Dette matei.ialet vil oppbevares ut prosjektperioden i 2006

og deretter kasseres. Prioriteringspolitikken resulterte i at ble det kassert 21,5 kg jem, fordelt

på 8,5 kg i felt og 13,2 kg etter i.øntgenfotografering.

5.6. RAV OG HALVEDELSTEINER

Blant totalt 580 poster med rczv gjør en liten fot (se figur 5.6)  seg spesielt bemerket. Ravfoten

har trolig vært brukt som en amulett og er polert og detaljrikt utskåret. Materialet omfatter

også  et  trapesformet  hengesmykke,  en  liten  spillebrikke,  et  mulig  ambåndsfragment,  to

mulige  smykkeinnlegg  og  61  perler.  Perlematerialet er variert både  med  hensyn  til  form,

farge, størrelse og overflatebehandling. Enkelte perler er glaqJolerie og fasetterte, andre svært

grovt beai.beidet. Sett i sammenheng med det øvrige matei.iale synes det rimelig å knytte den

siste gruppen til ravperlepi.oduksjon på Kaupang. Blant ravfimnene er det også 17 påbegynte

ravperler, blant annet flere med påbegynt, men ikke gjennomboret hull. Noen av ffagmentene

har åpenbart blitt kassert etter at de ble ødelagt ved boring av hullet. Blant pi.oduksjonsavfallet

er det også to trapesfomede ftagmenter som sannsynligvis  ei. påbegynte hengesmykker av

samme  type  som  det  ferdige  smykket.  Ravmaterialet  kjennetegnes  imidlertid  av  mindre

fragmenter,  mange  svært små.    En  dominerende  andel  av  ffagmentene  er  bearbeidet,  men

særlig når det gjelder de aller minste fragmentene har det vært vanskelig å vui.dere hva som er

bearbeidet og  ikke.  En  samling  ubearbeidede  stykker  av  en viss  størrelse  kan regnes  som

råemner.

Figur 5.6. R!avf iot (C52519/15942). Foto: E.1. Johnsen, UKM.
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Totalt  16 fimn,  blant annet syv arinbåndsfiagmenter, et fi.agment av eii mulig fingerring og

fire pei.1ei.,  er av /.e£ ellei. jetliknende materiale (se figu  5.7).  Den  ene perlen ei. forholdsvis

stor og kan muligens også være et fi.agment av et spimelijul. En sylindrisk, forholdsvis gi.ovt

bearbeidet skive er en mulig spillebrikke ellei. en mulig påbegynt pei.1e. To grovt bearbeidede

ftagmentei. av jet kan regiies  som produksjonsavfall og b7der på jetgjenstander kan ha blitt

produseri på Kaupang.

Figur 5.7. Jetperle(?) og bea].beidetjeftagmem (C52519/19807 & C52519/18605).

Det ble ftnnet 23 perler av Z7ergb);sfcrJJ under utgravningen. Det ei. særlig mange kulefomede

perler, men også ulike typer med fasetterte flater. To perler skiller seg ut fia de øvrige, den

ene er snarere kvarts eller bi.ent bergkiystall. Perlen har et mye støiTe hull enn de øvrige og

ser ut til å være en naturlig krystall delt på tvei.s. Den andre er en halv perle med et tilsvarende

tykt  hull  boret  fi.a begge  sider,  men  hullet  er ikke  helt  gjennomgående.  Den  ellers  grovt

bearbeidede perlen ser ut til å ha sprukket under boring av hullet. Det er mulig at perlene kan

være produseit på Kaupang, fimnene må imidlertid underkastes en mer detaljert analyse for å
'

vurdere lokal produksj on. Under utgravningene ble det samlet inn bergkrystallfi.agmentei. som

kunne  være  mulig  avfall  fia  perleproduksjon.  Totalt  utgjør  dette  materialet  !/2  kg,  men

fi.at,mientene er gjennomgående svært små, sannsynligvis vil det til en stor del vise seg å væi.e

naturlig foi.ekommende bei.gkiystall.
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Gi`uppen av lialvedelsteiner omfatter også 12 Æc7"eo/perlei. av ulike bJper. Det er både runde

perler og perler med fasetterte flater, men en ovei.vekt av fasetterte bJpei.. Flere perler bærer

preg av å ha blitt sekundært brent.  Det er videre åtte fiinn av c]#7eD;§j, syv pei.ler og ett mindre

fragment, med noe vai`iasjon i både i brper og farger.

I  all hovedsak kan halvedelsteinene betraktes  som importert materiale.  Rav kom til

Kaupang fi.a Baltikum eller Danmark, jet fra de Britiske  Øyer, kameol fta lran eller lndia,

ametyst fra Vest-Europa og bergkrystallperler fra Vest- eller Syd-Asia. ]42

5.7. GLASS       i

Under  utgravningene  ble  det  funnet  251   mulige  Æ#Jg/crssÆår.   Ca  150  skåi.  er  foreløpig

identifisert som fra vikingtidsdrikkebegre. 40 °/o av disse skårene har dekor i fom av pålagte

glasstråder, både ensfargede tråder og reticellakabler. Ett bunnfiagment er fra et traktbeger (se

figur 5.8), en typebestemmelse av de øvrige skårene krever mer inngående studier. Materialet

domineres av gjennomsiktige, klare eller lys grønnlige skår, men også røde skår forekommer

forholdsvis hyppig. Det er en betydelig variasjon av ulike skår, men det synes samtidig å være

en klar tendens til at det er flere liknende skår fi.a samme type beger, kanskje også fta samme

beger?  Gjemomgående  reflekterer  glassmaterialet  problematikken  med  ikke  umiddelbart

daterbare fimn fia pløyelaget. Av hulglasset som foreløpig ikke  er identifisert som skår fia

drikkebeger er  86  °/o  fra kontekster med postvikingtids  innslag.  Dette materialet kan delvis

være etterreformatorisk.

142 cai|mer 1977:99.
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Figur   5.8.   Bumskår  fta  et
traktbeger(C52519/17215).



De  2639  g/c7§spcj.Je7æ   som  ble  funnet  under  utgraviiingen  kan  dei.imot  i  all  hovedsak

identifiseres  som  sikre  vikingtidstypei..  Det  er  stor  variasjon  i  perlenes  utfoming,  men

materialet dominei.es av skiveformede perlei., nær halvpaiten ei. av demie Wpen, forøvrig er

det 26 % i.ingformede perler og 17 % setm,qmenterte perler. I ovei.kant av 45  °/o av pei.1ene er

ensfargede blå, 1 1  % ei. ensfargede grønne, 9 °/o er ensfargede hvite, 9 °/o er gullfargede og s
°/o   er  ensfargede  gule.   5   °/o   av  pei.lene   er  dekorert  med  pålagt  glasstråd   og  3   °/o   er

mosaikkpei.lei.. I flere ulike kontekster ble det fimnet samlingei. av perler, opptil 69 perler er

fiinnet inneiifor den samme graveerieten. En foreløpig gjennomgang viser at majoriteten av

glassperlene  er  importert  til  Kaupang]43,  som  vepseperler  med  mu|ig  opphav  i  Ribe'44,

mosaikkøyeperler  med  produksjonsområde   sentralt  i  kalifatet,   øyeperler,   hulglassperlei.,

segmenterte    pei.lei`    og    skivefomede    perler    som    kan    stamme    fta    det  `østlige

middelliavsområdet.145

Figur 5.9. Importerte glassperler: vepseperler og mosaikkøyeperler. Foto : E.1. Johnsen, UKM.

Deler av  glassperlematerialet er imidlertid produseft  lokalt.  En rekke ulike  fimn vitner  om

glassperleproduksjon på Kaupang i vikingtid. De 211  gJc7ssJe7?gg77e  er sentrale i diskusjonen

av hvilke glassperlebrper som ble produsert på Kaupang. Samlet peker materialet særlig mot

produksjon av ensfargede ringformede perler. Stengene er i hovedsak ensfargede, men om lag

i43 wiker 2003.
" Feveile og Jensen 2000.
145 ca||mei` 1977.
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4 % er flei`fargede og 6n har pålagt glass. Halvparten av stengene er hvite,15 % er blå og  13
°/o gi.ønne. Over 60 °/o av glasstengene er snodd. Foi.øvrig ble det fimnet 137 fi.agmenter med

andre ulike  fomer for p7.od€/Æ:s/.o77scn/crJJ,  som består av helt og delvis  smeltet glass  i ulike

former. Det mest spesielle funnet, en flattrykt og noe deformeri hvit "glassperle" snodd rundt

et fi.agment av en jemtein (se figur 5.10), gjenspeiler perleproduksjonsprosessen hvor smeltet

glass ble spunnet rundt en tynn jernstang. Den mislykkede perlen ble funnet sammen med en

støri.e samling av glassperleproduksjonsavfall og perler, som særlig karakteriseres av blått og

hvitt glass. Innenfor gruppen av produksjonsavfall finnes det foi.øvrig en rekke smeltedråper

og ftagmenter med mulige tangmerker. 31  °/o av avfallet er grønt, 25  °/o er blått og  12 % er

hvitt.

g&ffi#            #

£æ
Figur S.10. Glassbti med jerntein (nede t{l høyre), annet perleprodiiksjonscNfiall og lokal prodLiserte
glassperler. Foto: E.1. Jolmsen, UKM.

77 glassfi.agmenter er regnet som mulig råg/crs§ for perleproduksjon. Det samme gjelder seks

mosaikkstifter i ulike fa.rger. Utgravningene i Ribe har vist at slike stifter forekommer i store

mengder  i  samband  med  glassperleproduksjonsavfall."  Råmaterialet  domineres  av  gi.ønt

glass   (38   %),   etterfiilgt   av   gulbrunt   (27   %)   og   blått   glass   (14   %).   I   likhet   med

hulglassmatei.ialet er dette et vanskelig daterbart materiale og % må regnes som usikkert. Før

en  mer  detaljert  studie  er  foretatt  bør  fordelingen  på  farger  brukes  med  forsiktighet.

146 Tensen 1991 :37.
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Skandinaviske  i.åglassfunn  fra vikingtid betraLftes  som  importeite.  Mosaikkstiftene  kan  ha

kommetfi.adagensitaiia.]47

En syvende inosaikkstift skal  neppe betraktes som i.åglass.  Den lille stiften har rester av et

tynt gullblikk på den ene siden, dekket av et tynt lag med glass. Kanskje den lille biten har

beholdt  sin  tiltenkte  ftinksjon  som  utsmykning.  Tre  små  plane  glasskår  er  sannsynligvis

innleggsglass.  To  er  runde  og  grønne,  det  tredje  trapesformet  og  rødt.  Alle  tre  har  fint

bearbeidete kantei.. De små glassbitene kan ha væit innlegg i smykker eller beslag. Sett i lys

av det lille vektloddet med innlagt glass er det kanskje mulig at også disse funiiene kan settes i

sammenheng  med  håndverksaktivitet  på  Kaupang.   Tilslutt  kommer   en  gi.uppe  på  121

fiagmenter  av  glass,  for  det  meste  små,  som  så  langt  ikke  har  latt  seg  ¢pebestemmes

nærmere. Vel 40 °/o av deime gruppen har usikker datering.

5.8. KERAn4IK

Blant  3426  keramikkskår  utgjør  keramikk  av  rcrfz.#g-Ope77  den  mest  særegne  og  minste

gruppen,  med  bare  53   skår.  Andre  utgravninger  har  vist  at  denne  keramikkbrpen  i  all

hovedsak ei. representert med kanner,  som kannen ftnnet under Blindheims  utgravning på

Kaupang." Ett av to randskår og ytterligere 14 andre skår har bevarte rester av dekor i form

av tinnfolie.  På enkelte  av  skårene kan det karakteristiske mønsteret med romber og linjei.

gjenkjemes.

147 ]ensen  1991 :37.
148 se B|indheim og Tollnes 1972:fig 49.
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Figur     5.11.     Kerc[milckskår     og
fi.agmenter  cN  drikkebegre.  Foto:
E. 1. Jolmsen, UKM.



149 skåi. er fra såkalt 7jJz/s/J.7]gg7`!/sÆgrc7JJzz.Æk,  en keramikktype magret med skjell. På Kaupang

har de oppknuste skjellfragmentene forvitret bort slik at skårene ftemstår med karakteristiske

åpne porer. For øvrig er 30 °/o av skårene av Bcrc7or/-4pe7]. Denne keramikken skiller seg klart

fi.a den øvrige som finkomet og godt brent, med lys, skittengul farge. Funnene omfatter en tutj

tre hanker og 30 randskår. 36 % av skårene av Badorf-typen har dekor, to skår er malt med

rustrød farge,  de øvrige  skårene  har  enten  stempeldekor  eller pålagte relieffbånd.  Både  de

pålagte relieffbåndene og stempeldekoren kjennetegnes av rektangulære stempelinntrykk i 6n

eller flere rader.

På   grunnlag   av   den   karakteristiske   kamstrek-   og   bølgebåndsdekoren   (som   Hougen

1993:Pl.10,  Pl.15:5)  kan  en  gruppe  på 209  skår  skilles  ut  som  såkalt s/crv;.sk kerc}#!7.Æk.  En

mindre gruppe på 20 skår har stempeldekor som den såkalte No7.c7s/.øÆgrc7n#.kke#.t49 Foreløpig

har det ikke vært mulig skille klart mellom ulike brper i det omfattende matei.ialet med andre

udekorerte  skår.  Det  er  imidlertid  åpenbart  at det finnes  en rekke ulike bJper keramikk av

svært ulik kvalitet. Materialet omfatter en gruppe skår med svært finkomet magring, skår med

mellomgrovkomet magring og en gruppe skår med svært grovkomet magring. Av det totale

keramikkmaterialet har nær 500 skår mulig matskorpe.

Vikingtidskeramikk  i  Norge  regnes  i  all  hovedsak  som  importert.  Badorf-keramikken  er

produsert i Rhinen-området, Tating-keramikken er fiankisk, Østersjø-keramikken regnes som

slavisk, Nordsjø-keramikk og muslinggruskeramikk er produsert i kystområdene fta Belgia til

Jyllands  vestkyst.]5° Det  er foreløpig  ikke  mulig  å vurdere  om noe  av keramikken som  er

funnet på Kaupang er lokalt produseri.

5.9. KLEBERSTEIN

22,8 kg med kleberstein omfatter 19 §pz.7?7}e/j3fJ og et emne til spinnehjul. Gruppen utgjør 30

°/o  av  alle  spinnehjul  og  viser  stor  variasjon  med  hensyn  til  utfoming  og  omfatter  både

spinnehjul med polert overflate og grovt bearbeidede eksemplarer. Et lite trapesformet anheng

med hull har mer usikker fiinksjon. Det er bare 1,2 cm langt, kanskje har det vært brukt som et

lite hengesmykke? Det er to fiskesøkker av kleber, ett lite, pærefomet og grovt bearbeidet og

ett  med  en  mer  spesiell  utforming.  Det  flate,  avlange  søkket  med  konvekse  sider har tre

149Hougen1993.
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8jennomgående hull for snører, på midten og i begge ender. Mellom de tre hullene går det en

langsgående  fordypning.  I  tilegg  til  de  to  fiskesøkkene  fimes  det  en  mer  uregelmessig

utformet tyngde med usikker funksjon.

Blant  klebersteinsfimnene   er   det  ni   støpeformer.   Fem   støpeformer   kan   sikkert

identifiseres som til baiTer og har former til mellom 6n og fem barrer hver. Det er former til

barrer med D-formet tverrsnitt og til firkantede barrer. Gulldråper i den ene støpeformen (se

figur 5.12) viser at den har vært brukt ved støping i gull.18 mulige avlsteinsfi.agmenter kan i

likhet med barrene knyttes til metallhåndverk. To fiagmenter er nær halve og har bevart deler

av et rundt hull. Det ene er ikke synlig vamepåvirket, de øvrige fiagmentene er til dels svært

varmepåvirket.

Figur 5.12. Støpefiorm med gulldråper. Foto: E.1. Jolmsen, UKM.

357 skår fta gryter utgjør den desidert største gruppen av klebersteinsfimn. Omkring 15 °/o kan

identifiseres  som randskår.  Ett  skår  har  bevart hankefeste  av jern  og  flere  andre  skår har

jemnagler eller jemrester. I tilegg kommer 221 ftagmenter, for det meste små, flere med klare

bearbeidingsspor.  Det  er  mulig  at  enkelte  av  disse  også  er  fi.a  klebersteinsgryter.  Flere

spinnehjul og støpeformer peker mot gjenbruk av gryteskår, de minste fiagmentene kan være

avfall fi.a en slik bearbeiding. Små klebersteinsfragmenter uten bJdelig bearbeidede flater kan

imidlertid være noe underrepresenteit i materialet, da det krever en viss erfaring for å oppdage

slike  mindre  ftagmenter  i  såldet.  Kleberstein  finnes  ikke  lokalt  og  er  brakt  til  Kaupang.

]5° Hougen 1993:9-13.
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Avfallet pekei. ikke mot oinfattende produksjon av klebergryter, så grytene liar nok kommet

som ferdige gjenstander. Det er så langt ikke foretatt analyser som kan vise hvoi. klebersteinen

kommer fta, men det synes foreløpig rimelig å anta at den kan være fi.a brudd i Sør-Noi`ge.

5.10 LEIRE

Under utgravningen ble det samlet inn  107 kg brent leire og 1,4 kg ubrent eller svært dårlig

brent  leire.  Nær  3  kg  s77!e/fecJz.gJeJ.  av  brent  leire  er  i  all  liovedsak  et  svært  fragmentert

materiale med 1548 skåi.. Det er imidlertid bevart fire hele eller nær hele digler og ytterligere

to  som  er  fragmenterte,  men  som  samlet  utgjør  hver  sin  digel.  De  hele  diglene  er  alle

fingerbølformede, men varierer ellers både i form og støiTelse. Den ene digelen er nærmest

fiJlt av bronse og yttei.ligere 5n hel digel har synlige bronserester. Fire skår har en liten hank

eller  rester  etter  et  liåndtak,  ytterligei.e  to  skår  har  mulige  rester  etter  hank.  En  rekke

smeltedigelskår har synlige metallrester (se figur 5..13.). Det er mulige giillrester i en håndfi]1l

skår,   et  tilsvarende   antall  med  mulige   sølvrester,   og  en  noe   større   gi.uppe   skår  med

kobberlegeringsrester.  Om  lag  13  °/o  av  skårene  er  randskår  og  fem  ei.  identifisert  som

bunnskår.
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Hele 35,5  kg brent leire er vevlodd, eller snarere vevloddftagmenter. Dette ei. også et svært

knust materiale, med bare syv hele og tre halve vevlodd. Tre av de liele vevloddene var dårlig

brent og ble tatt opp som preparat. Ni vevloddfragmenter har stempeldekoi., fia et helt enkelt

hesteskoformet avtrykk til  mer forseggjorte  mønstre.  Tre  fragmenter har næmest identisk

dekor.  Ytterligei.e  fire  ffagmenter har  kamstikkdekor.  Det  er  mulig  at  fmgermerkene  som

finnes  på  åtte  andre  fragmenter  også  skal  betraktes  som  dekor.  Et tett rutemønster på  ett

flagment synes dei.imot å være tekstilavftykk.  Tekstilredskaper er også representert med 28

spinnehjul av brent leire. Disse utgjør den største gruppen av de totalt 62 spinnehjulene fia

undersøkelsen.  Av  spinnehjulene  i  brent  leire  er  over  halvparten  koniske  (som  Petersen

1951:fig.165), en type som skiller seg ut blant spinnehjulene som svært enhetlig. For øvrig er

det en bebJdelig variasjon i utforming. Noen spinnehjul synes, som vevloddene, å være dårlig

brellt.

3 kg støpefomsffagmenter av brent leire ble skilt ut på grunnlag av den karakteristiske leiren

støpeformene er laget av. Størsteparten av materialet kan ikke identifiseres nærmere, men det

er foreløpig identifisert en håndfi]11 fragmenter til ulike typer spenner. En annen gruppe med

rødbrent   og   delvis   smeltet   leire   skiller   seg   også  fta  den   øvrige  brente   leiren.   Disse

ftagmentene er så hardt brent at de må knyttes til esser, enten som avlsteinsfragmenter eller

esseforingsftagmenter.  På enkelte ftagmenter kan man ane hullet til avlsteinen.  61  kg brent

leire, til en stor grad små ftagmenter, er ikke identifisert næmere.

5.11. SEmER

Av skifer er det 20 hele bryner og 707 brynefragmenter. Materialet består dels av en gruppe

med mørk til lilla, svært finkomet skifer og dels av lys, noe mer grovkomet skifer. Den svært

finkomede skiferen er trolig fta kaledonske formasjoner i Sydvest-Norge, mens den lyse kan

være  fra  Eidsborg-området  i  Telemark.]5]  I  overkant  av  10  %  av  brynene  er  av  mulig

Eidsborg-skifer. Blant brynematerialet er det 17 hengebryner eller fiagmenter av hengebryner.

En har en fiire i den ene enden til oppheng,  de øvrige har hull.  8 råemner, de fleste av den

mørke,  finkornede  skiferen,  viser at det  ikke bare kom ferdige bryner til Kaupang.  6,3  kg

fragmenter av skifer uten slipeflater kan settes i sammenheng med lokal bearbeidelse. Vurdert

etter vekt er i underkant av 20 °/o av dette materialet av den lyse, mulige Eidsborg-skiferen. To

151  Resi  1990.

163



små skiferplater,  den  ene  med  et hull  til  oppheng  er trolig  prøvesten  (eller toiichstone)  til

vurdering av metall. Blant andre gjenstander av skifer er det tre tyngder, tre slipeplater og 6n

slipestein.  14  fi.agmenter  fra baksteheller,  er  alle  fia  eldi.e  dyrkningslag  eller  det moderne

pløyelag og regnes som middelalderinnslag. Det samme er tilfelle for seks grifler.

..t

Figur  5.14.  Hengebryner,  bryner,  råmateriale  av  skifier  og  crvfiall fira  brynetilvirlting.  Foto:  E.  1.
Johnsen, UKM.

5.12. BERGART

Av ulike andre bergartsfimn er en støpeform av krittstein det mest spesielle (se figur 5.15).

Støpeformen er til en rund skive av liknende type som blyskivene i figur 5.5., men med annen

dekor. Den klart største gjenstanden som ble fimnet under utgravningen er en hel kvemstein

som foreligger i tre ftagmenter. Det finnes ytterligere tre ftagmenter av liknende kvernsteiner.

20 poster med mulig Rhinsk basalt, blant annet to sikkert identifiserte fiagmenter fta samme

kvemstein,  viser  i  likhet  med  skifer  og  kleber  at  det  ikke  bare  var  luksusvarer  som  ble

importert til Kaupang.
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Sandstein er representert med 25 kg slipeplater, blant annet fire råemner og to hele plater. Det

fmnes også 19 bryner eller brynefragmenter, tre slipestein, to spinnehjul, ett spinnehjulsemne

og 6n støpefom. Av ulike bergartstyper finnes det en støpeform til barrer, et halvt spinnehjul,

fire  bryneffagmenter,  fem  fiagmenter  av  slipeplater  og 22  slipesteiner  eller  ftagmenter  av

slipesteiner.  Utover  de  nevnte flskesøkkene  i  kleber finnes  ytterligere  åtte  fiskesøkker.  To

skiller seg ut ved å være sekundært brukt som slipestein (se figur 5 .16).
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Figur  5.16.  Fiskesølcker  sekwr
dært      brukt      som      slipestein
(C52519/22677        &       C52519/
22767).    Foto:    E.    1.    Johnsen,
UKM.



5.13. ORGANISK I\ÆATERIALE

Under utgravningene ble det fiinnet 306 gram med bearbeidet bein og hom, blant annet en hel

spillebrikke. Vel 10 °/o er identifisert som sannsynlige fiagmenter fra kammer, i tillegg er det

identifisert fragmenter fra to nålei..  I all hovedsak er materialet svært smått og vanskelig  å

identifisere, 80 °/o av de uidentifiserte fragmentene har en eller annen form for dekor, en rekke

av disse kan også være kamfragmenter.  Utgravningene ga ellers  et samlet beinmateriale på

138,8 kg, fordelt på 68,9 kg brent bein og 69,9 kg ubrent bein. Materialet omfatter ulike bJper

dyrebein, se kap. 6.1. Av andre fimn av organisk materiale er det en bebrdelig mengde hassel-

nøttskall  og  enkelte  mindre  korn.   En  håndfiill  små  lærffagmenter  ble  oppdaget  under

utgravningen,  to  med små bronsestifter.  Begge  de  siste  er imidlertid fta pløyelaget og kan

være fra middelalder eller nyere tid.

5.14. SLAGG

Som  det fremgår av tabell  5.1.  utÆør 214 kg med slagg  den klart største  fimngruppen fra

utgravningen.  En bebJdelig andel av dette materialet er imidlertid fimnet i veien A407,  det

middelalderske pløyelaget eller dagens pløyelag og stammer sannsynligvis fra middelalder.

Under utgravningen ble det ikke ftnnet noen bevart esse, men en rekke større slaggkaker er

rester fi.a esser til jemsmiing. De bebrdelige mengdene med slagg utgjør en svært heterogen

gruppe og er så langt ikke kjemisk analysert. På rent visueft grunnlag er det mulig å skille ut

noen  få  ftagmenter  med  bronseslagg,  slaggperler  og  enkelte  glødeskall.  En  større  del  av

materialet registrert som slagg er i realiteten sterkt brent leire, leire som er så smeltet at det

forutsetter en blåsebelg.

5.15. DATERENDE FUNN

Sølvmyntene   gir   et   godt   utgangspunkt   for   å   diskutere   dateringen   av   aktiviteten   i

boplassområdet. Myntene er fta 700-tallet og tidlig 800-tall, tre er myntet i perioden 698-750,

ytterligere tre før 790, to innen 820 og de tre siste før 860. Det er imidlertid sannsynlig at det

tok noe tid før  de  arabiske  myntene  havnet i jorda på Kaupang.  Åtte vektlodd har  en noe
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senere datering og er fra etter ca 880.]52 0gså muslinggruskeramikken tilliører hovedsakelig

SIutten av 800-ta||et og tidiig goo.taii .153

Metallsmykkene tilliører i all hovedsak tidlig vikingtid. En foreløpig stennomgang av de ikke-

skandinaviske  smykkene viser at noen kan være fra 700-tallet, men ingen er senere enn ca

900.]54 De runde blyskivene har paralleller på kontinentet som dateres til 800-og 900-tallet.

Skiver med korsformet motiv kan tilhøre tidlig 800-tall.]55 Funnene i Borrestil peker derimot

til andre halvdel av 800-tallet og tidlig 900-tall.

Perlematerialet  viser  liknende  tendenser,  mens  amebrstperlene  tilhører  perioden  før  885,

regnes  kameolperler  som   senere  enn   820  og  bergkrystallperler  som  senere  enn   860.'56

Sammenliknes  glasspei.lesammensetningen  på Kaupaiig  med  Ribest57  er  fi.avæi.et  av  tidlig

700-talls  perletyper  påfallende.  Fra  denne  utgravningen  på  Kaupang  er  det  verken  blå

melonformede perler eller blå perler med pålagt hvit og rød glasstråd, som kjennetegner den

første halvdelen av 700-tallet i Ribe. De førstnevnte finnes ikke i Ribe etter 780. Kaupang har

videre bare enkelte blå polyedriske perler, som er særlig hyppige i Ribe 725-760, men som

forekommer  enkeltvis  ftem  til  790.  Det  finnes  enkelte  vepseperler  fta  utgravningen  på

Kaupang,  slike  perler  finnes  i  Ribe  fia  725,  men  de  er  særlig  hyppige  fra  780  til  790.

Segmenterte perler derimot, som utgjør en av de store gruppene på Kaupang, opptrer i Ribe

fia 780-850, men er særlig hyppig i perioden 790 til 820. De skiveformede perlene som er den

desidert stør§te  gruppen på Kaupang finnes  på Ribe  fi.a 790,  men  opptrer særlig  820-850.

Skandinaviske  ftnn  fta  vikingtid  viser  at  skiveformede  pei.ler  er  særlig  hyppige  fra  845-

860.]58 Den største gruppen segmenterte perler fta utgravningen, som omfatter gullfolierte og

blå  perler,  opptrer  i  Skandinavia  fiem  til  860.  En  annen  liten  gruppe  segmenterte  perler

tilhører derimot en langt senere horisont, og finnes først på 900-tallet, flere av typene først fta

950 og utover.159

152 steuer 1997:320.
153 Hougen 1993:12.
154 Wamers pers. medd.
155 Wamers  1994:89.
156 cai|mer 1977:91.
157 Fevei|e & Jensen 2000.
158 caiimer 1977:89.
159 Ca||mer 1977:88-89.
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Det er noen få eldre funn fra utgi.avningen. Blant myntene er det en romersk bronsemynt fra

tidlig 300-tall og blant smykkene en korsformet spenne fra folkevandringstid og en forgylt

spennekiiopp som kan tilhøre en ryggknappspenne fra merovingertid. Materialet er imidlertid

lite og uensartet og danner foreløpig ikke grunnlag for å anta at aktiviteten i boplassområdet

går lengre bakover i tid. Flere keramikkskår reflekterer postvikingtids aktivitet på Kaupang.

To  skår  kan  dateres  til  middelalder,   og  elleve  skår  er  enten  fia  senmiddelalder  eller

renessansen. Samtlige av disse skårene er fta pløyelag eller fia middelalderske dyrkningslag.

Samlet  tyder  gjenstandsfimnene  på  intens  aktivitet  på  Kaupang  fra  sent  700-tall  og  opp

gjennom 800-tall ftem til ca. 900. Enkelte fimn peker imidlertid mot en viss aktivitet på stedet

og tilgang til importerte gjenstander også utover på 900-tallet.

5.16. OPPSUMMERING

Funnene ffa utgravningen fiemstår i høy grad som et boplassmateriale og domineres av avfall

og ødelagte gjenstander.  Samlet gir materialet inntrykk av mangesidig og intens aktivitet på

Kaupang  i  tidlig  vikingtid.  Grovt  sett  kan  de  langt  fleste  funn  betraktes  som  resultat  av

husholdningsaktivitet,   håndverksproduksjon   eller   utveksling.   Blant   håndverkene   er   det

j ernsmiing, metallstøping, glassperleproduksj on, ravbearbeiding og tekstilhåndverk som gjør

seg    gjeldende.    Et    variert    importert    materiale    omfatter    masseproduserte    smykker,

luksusstenstander  og  nyttegjenstander.  Betalingssølv,  oppsbrkket  mynt  og  vektlodd  kan

knyttes  til utvekslingen  på Kaupang.  Gjenstander kom til  Kaupang  dels  fra fjemtliggende

områder  som  Vest-Asia,  Midtøsten  og  Middelhavsområdet  og  dels  fra  mer  nærliggende

områder som Jylland, Østersjøens sydkyst, Vestlandet, Telemark og Rhin-området.
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6. NATURVITENSKAPELIGE UNDERS ØFÆLSER

6.1. Miljøarkeologiske analyser

De miljøarkeologiske analysene er utført ved forskere ved Ce77f7`e /or Æw77icm PcrJc7eoecoJog)/,

UJ7z.ver§J.o; o/ yo7.Æ ved James Barrett. Det er i fi3rste omgang foretatt en såkalt c}ssess777eJ?f av

materialet. Dette gjelder særlig det paleoentomologiske og paleobotaniske materiale, mens det

zooarkeologiske  materiale  er  grundigere  bearbeidet.  I  neste  omgang  skal  det  foretas  en

kvantifisering  av   det  paleoentomologiske  og  paleobotaniske  materiale  og  en  utdypende

analyse  av  utvalgte  GBA-prøver,  samt  noen  ytterligere  analyser  av  det  zooarkeologiske

materiale.  Dette  arbeid  vil  bli  påbegynt  ved  utgangen  av  2003,  og  rapport  vil  foreligge

sommei.en  2004.  4ssess77!e77f-rappoiteii  fi.a  Univei.sity  of York  foreligger  som  vedlegg  til

denne innberetningen. Det vises til denne for kvantitative beskrivelser av materialet.

Det ble fimnet rester av planter  og  invertebrater (særlig biller)  i en rekke  av  GBA-

prøvene.t6° I noen av prøvene var det gode bevaringsforhold, og det ble dokumentert planter

som kan  antas  å ha vært til nytte for beboerne på Kaupang:  hamp,  humle,  vaid,  lin,  eple,

jordbær og bygg. I en av prøvene ble det ftnnet sammenpresset halm,  antagelig fta et fiøs,

som hadde blitt deponert før det var begynt å forråtne. De fleste av BS-prøvene inneholdt kun

trekull med meget små forekomster av forkullet bygg, liasselnøtt, 1itt tang og noen få andre

rester.

Insektrestene fia GBA prøvene inneholdt et variert antall arter som er assosiert med

bebyggelse, men .deres forekomst var mindre markert enn på andre lignende bebyggelser fia

samme tidsrom. Disse prøvene stammer fia yngre groper.

Det  zooarkeologiske  materialet  ble  innsamlet  gjennom  en  omfattende  vannsålding.

Dessvene  er  det  dårlig  bevart,  med  unntak for  noen  få  kontekster.  74  °/o  av  beinene  fia

pattedyr  og  63  °/o  av  beinene  fra fi]gl var brente.  Det meste  av  fiskebeinene  stammer  fra

groper, men også her var 27 °/o brent. I alt er det bestemt 67873 bein til klasse (pattedyr 6658,

fisk 1265 og fiigl 27), men bare 1416 av disse kunne bestemmes til art.

På tross  av  de  dårlige  bevaringsforhold  har  det  zooarkeologiske  materiale  likevel

kunne   gi   betydelig   informasjon   om   bebyggelsens   økonomi   og   karakter.   Den   høye

forekomsten   av   gris   og   sild   har   paralleller   med   andre   urbane   sentra   fta   vikingtid.

Kombinasjonen av torsk, sei og lange, gjeme i stor størrelse, er brpisk for samlinger av norske

]6° Ca. 2 kg av den enkelte GBA.prøven er flottert.
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og nordatlantiske fiskebein. De er  ikke ftinnet spor  etter utnyttelse av pelsdyr,  slik som på

Birka,  og  slik  det  indikeres  av  Ottars  beretning  fra  slutten  av  9.århundre.  Kun  katt  og

muligens  liare  ble  flådd.  Det  er  heller  ikke  spor  etter  importert  tørrfisk.  Det  er  mulig  at

bebyggelsen fikk forsyninger av husdyr fra omlandet. Fugler er sjeldne, men tamftigl er mest

vanlig blant disse. Forekomsten av hvitkinngås og ringgås kan indikere vinterbosetning.

6.2. Geoarkeologiske analyser

Det   er   utført   geoarkeologiske   analyser   ved   77!e    CÆcr7./es   A4lcBt/r#G);   £czZpoJ.czfo7y   For

Geoc}7.cJ?czeoJog)/   ved   University    of   Cambridge   (omtalt   i   kap.    3.3.4).    Ansvarlig   for

undersøkelsene var Charly French og Karen Milek.

6 .3 .1. Mikromorfolo ri

Rapport fta  disse  analysene  forelå ved  årsskiftet  2002Æ2003  og finnes  blant vedleggene  til

denne inhberetningen. Resultatene er omtalt i de enkelte avsnitt i kap. 4.

Evåluering  av  resultatene  fi.a  de  mikromorfologiske  analysene  viste  at  det  er  et

potensial her, både med hensyn til layout og ftnksjonstolkning av bygninger og med hensyn

til uavhengig input til vår tolkning av de undersøkte lag. Det er av denne grunn besluttet å

videreføre de mikromorfologiske undersøkelsene, hovedsaklig på parsell 3. Rapport fta denne

undersøkelsen skal  etter planen foreligge sommeren 2004.  Resultatene vil bli inkorporert  i

Pilø & Skre j7,PJ,qp.

6.3 .2. Mutielement analvse

Rapport fta disse analysene forelå i begynnelsen av juni 2002 og fimes blant vedleggene til

denne innberetningen. Multielement-analysen brakte ikke noen avgjørende nye moment inn i

tolkningen av lag og anlegg, men ga støtte til de foreliggende tolkninger, og supplerte disse på

noen punkter.

6.3. 14C-datering

Det ble  foretatt en  14C-datering  av prøven P100714 fia laget AL100702,  som er et av  de

eldste  lagene  på  parsell  2A.   14C-dateringen  ble   1215+-40  BP  (Tua-3821)  -  en  så  vid
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datei.ingsramme, at det ikke gir noe ny informasjon m.h.t. til datering av de eldste lagene (se

flg. 6.1).

\i,Ø_PLw"L|mJ!:=Sh]..„'Pt!ffiL±|Cd_,}-`Bo.4F:]q,;or-®„).aÅ'r4'd_lå±!LflJ|Ldl:!:::!
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Figur 6.1. Oxcal f temstilling cN 14C-datering f i.a AL100702

6.4. Dendrokronologi

Det  er  foretatt  en  rekke  dendrokronologiske  dateringer  i  forbindelse  med  feltarbeidet  på

Kaupang. Kun 5n av disse er imidlertid foretatt i hovedundersøkelsens felt (se vedlegg). Det

dreier  seg  om  en  dendrokronologisk  datering  av  en  bevart  trestolpe  av  eik  i  stolpehullet

A48474,  et mulig  stolpehull til hustomt A200.  Denne  stolpen hadde  dessverre  ikke bevart

splintved. Yngste bevarte årring er dannet i AD 706. Med tillegg for manglende splintved er

fellingstidspunktet beregnet til etter ca. AD 722.
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7. KONKLUSJON
Ut fta resultatene fi.a hovedundersøkelsen og andre delundersøkelser kan følgende mer eller

mindre sikre konklusj oner trekkes :

•    Basert på perlematerialet ble bebyggelsen på Kaupang ble etablert påjomfruelig grunn

i perioden 780-820. En vet imidlertid fi.a undersøkelsene i avløpstras6en at det finnes

dendrokronologiske  dateringer  av  anlegg tilhørende  handelsplassen til  AD  808  og  i

Blindheims felt tilbake til AD 803. Bebyggelsen bør derfor være etablert seinest da og

helst noe før. Forekomsten av en håndfiill graver som er datert til slutten av 700-tallet

kan  tyde  på  at  handelsplassen  kan  ha  vært  etablert  før  800.  Derimot  har  plassen

sannsynligvis ikke eksistert før ca. 780, da eldre brper glassperler mangler i materialet.

•    Den eldste bruken av området synes å ha vært uten bygninger, men deme fasen kan

være kort - for eksempel den første sommersesongen, eller et fatall år. Det reises etter

hvert bygninger på de fleste av de undersøkte parsellene, og dette viser at bosetningen

blir fast.

•     Ser en alle sporene etter bygninger i sammenheng kan en si at det typiske Kaupanghus

sannsynligvis hadde et indre reisverk bestående av to stolpepar.  Sentralt i bygningen

var et lett nedgravd og steinsatt ildsted. Husene hadde jordgulv, og i de fleste tilfeller

var  det  sidebenker  langs  veggene.  Taket  bør  ha vært  av  en  lett  konstruksjon,  for

eksempel halvkløyvinger. Husene kan ha hatt flettverksvegger, men disse var i så fall

ikke leirklinte. Om dette er bolighus eller verksteder kan ikke fastslås med sikkerhet ut

fi.a det foreliggende materiale, men bolighus er den mest sannsynlige tolkningen.

•    Det er  lite  sølv  og kun  6n mynt  fi.a de  intakte  kulturlagene.  Dirhem  opptrer kun  i

pløyelaget og i det eldre  dyrkingslaget.  Det er heller ikke ftmnet dirhem i de yngre

8ropene.

•     Fra  de  yngre  faser  av  bebyggelsen  er  det  kun  bevart  groper.  Disse  har  de  yngste

dendrodateringer på Kaupang, ffem til ca.  AD  860. Det er ikke klart om det var en

permanent    bebyggelse    på    Kaupang    på    dette    tidspunktet.    Beregninger    av

oldsaksinnholdet i de omrotete lagene kan tyde på begrenset aktivitet, men gravfeltene

tyder på mer omfattende aktivitet, så dette spørsmålet står foreløpig åpent.

•    Relativt  kort  tid   etter   bebyggelsens   opphør   overtar   landbruket   området.   Dette

manifesterer  seg  i  dag  i  form  av  et homogent  dyrkningslag  (svartjord)  som  dekket
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delei' av hovedfeltet. Fi.avæi.et av gjenstander fi.a nyere tid i dette dyrkningslaget, og et

begi.enset innslag av middelaldermateriale tyder på at dyrkningen tok til i middelaldei.,

kanskje  den  tidlige  delen  (følge  pollenanalysen).  I  de  beste  bevarte  områdene  har

svartjordslaget fi.a denne dyrkingsfasen en tykkelse på 10-15 cm.

•    I   nyere   tid   har   tung   mekanisk   dyi.kniiig   ført   til   omfattende   ødeleggelse   av

kultui`1agsavsetningene på Kaupang. I hovedfeltet vai. svartj ordslaget Semet over store

deler av feltet, og plogen hadde skåret seg rett ned i de bevarte avsetningene og fiemet

dem over deler av feltet.
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