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FORORD
De  arkeologiske undersøkelsene som denne innberetningen  omfatter er foretatt i  tidsrommet

2/5  til 29/9  2000  av Kaupang-undersøkelsen ved IAKK, Universitetet i  Oslo på oppdrag fra

Universitetets  Kulturhistoriske Museer (UKM).  Tiltakshaver for de  arbeidene  det dreier seg

om,  avløpsledning  og  gang-/sykkelveg,  er  Larvik  Kommune,  som  i  henhold  til  Lov  om

Kultuminner   har   finansiert   utgravningene.   Denne   innberetningen   omfatter   bare   disse

arbeidene. For Kaupang-undersøkelsens egne utgravninger skrives en egen innberetning.

Budsjett  og  vilkår  for  utgravningene  er  utarbeidet  av  UKM  og  akseptert  av  Larvik

Kommune. Avtale om gjennomføringen er inngått mellom UKM og Kaupang-undersøkelsen.

I tillegg er  det inngått en  avtale  mellom Kaupang-undersøkelsen  og Larvik Kommune  om

tjenester  kommunen   skal   yte  til  prosjektet  fram  til  2002.  Larvik  Ko.mmune  oppnår  en

innsparing i utgiftene til de arkeologiske undersøkelsene gjennom at Kaupang-undersøkelsen

legger inn ressurser som tilsvarer verdien av de tjenestene kommunen yter til prosjektet.

Denne  konstellasjonen  har  uten  tvil  vært  en  fordel  for  alle  parter.  Siden  Kaupang-

undersøkelsen allerede har en infrastruktur og personale på stedet, har kommunen sluppet de

ekstra utgiftene det ville innebåret å bygge opp slikt selv. Kaupang-undersøkelsen har fått en

betydelig vitenskapelig gevinst av å foreta disse utgravningene. Dette oppveier ulempen ved

a[ prosjekte[, for å kunne gjennomføre utgravningene på en faglig forsvarlig måte, har måttet

legge inn egne ressurser langt ut over det som var forutsatt.

Jeg vil gjeme få takke alle dem som har bidratt til at disse utgravningene fikk et meget

vellykket resultat.  Vi  har hatt et fruktbart og behagelig samarbeide med direktør ved UKM

Egil Mikkelsen, og med UKM's  saksbehandler for Kaupang Jes Martens.  Samarbeidet med

Larvik Kommune  har også  vært meget  godt,  og jeg  vil  spesielt takke Jon Fonkalsrud, Lars

K6hler  og  Elisabeth  Pedersen.  I  Vestfold  Fylkeskommune  har  vi  særlig  samarbeidet  med

Annette Holst Booth, som også skal ha takk.

Vi  har også hatt et utmerket samarbeide med de som har vært involvert i  å ordne alt

det praktiske omkring utgravningen. Særlig vil jeg nevne Berit Broks i Larvik Kommune for

fabelaktig omsorg og velvilje ved organisering av innkvartering.  Grunneieme Marit Kaupang

Aspaas,  Hans Christian Jahnsen og Eli  og Pål Hannemyr,  sam naboene Per Nilsen og Sven





og Eva Svendsen skal også ha takk, og det samme skal folkene til entreprenør Sandnes. Det er

ikke vanskelig å arbeide på et sted når alle viser den velviljen som vi har opplevd.

Endelig  skal  feltmannskapet  ha  en  stor  takk  for  meget  god  innsats  under  stramme

tidsrammer. En fullstendig deltakerliste finnes bakerst i denne innberetningen.

Leder    for    Kaupang-undersøkelsen    Førsteamanuensis    Dagfinn    Skre    hatt    det

overordnete  ansvaret  for  utgravningene.  Utgravningsleder  Lars  Pilø  har  hatt  den  faglige

ledelsen  av  innberetningsarbeidet,  og  har  skrevet  kap.  1,  2,  3,  6,  7  og  8,  samt    produsert

vedlegg  4.   Feltleder  I  Kathrine   Stene   og  Vanja  Tørhaug   samt   vit.ass.   Gry   Wiker  har

bearbeidet dataene og skrevet kap. 4. Tørhaug har skrevet kap. 4.1-4.4, Wiker har skrevet kai).

4.5 og 4.7, mens Stene har skrevet kap. 4.6. Tørhaug og Wiker har dessuten produsert vedlegg

2   og   3,   samt   plantegningene   i   kap.   4.   Vit.   ass.   Unn   Pedersen   har   hatt   ansvaret   for

funnbehandlingen og har skrevet kap.  5. IT-arkeolog Lars Forseth har hatt hovedansvaret på

IT-siden, og har produsert vedlegg 1, 5 og  6.

Denne   utgaven   av   innberetningen   omfatter   bare   den   direkte   informasjonen   fra

feltarbeidet, siden resultatet av naturvitenskapelige undersøkelser samt en endelig funnkatalog

først  vil  foreligge  våren  2001.  Når  disse  resu]tatene  foreligger,  vil  det  bli  produsert  en

oppdatert versjon av innberetningen.

Oslo, den 21/12, 2000

Dagfinn Skre

Førsteamanuensis dr. philos.

Leder for Kaupang-undersøkelsen
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1.INNLEDNING

Deme  innberetningen  inneholder  en  redegjørelse  for  fem  uljke  forvaltningsundersøkelser

utført i bosetningsområdet på Kaupang, Larvik kommune, Vestfold, i perioden 2.5-30. 9.2000.

Undersøkelsene ble gjemomført av Kaupang-undersøkelsen ved hstitutt for arkeologi, kunst-

historie   og  konservering  (IAKK)  ved  Uhiversitetet  i   Oslo   på  vegne   av  Universitetets

Kulturhistoriske Mus6er (UKM). Tiltakshaver for alle mdersøkelsene var Larvik kommune.

Kaupang-undersøkelsen  har  utført  sine  forvåltningsundersøkelser  på  bakgrunn  av

følgende vedtak ffa U":

1.   Dispensasjonsvedtak for avløpsledning, datert 10. februar 2000. Budsjettrammen var kr.

800.000. Undersøkelsen ble utført i perioden 8. mai til 30. juli 2000.

2.   Dispensasjonsvedtåk for  gang-/sykkelvei/fortau,  datert 27.  april  2000.  Buds].ettrammen

var kr.  1.500.000. Undersøkelsen ble utført i perioden 2. mai-16. juni 2000

3.   Dispensasjonsvedtak  for korrigert  avløpstras6,  datert 26. juni.  Budsjettrammen var kr.

125.000. Undersøkelsen ble æemomført i perioden 3. juli-10. juli  2000.

4.   Dispensasjonsvedtak  for  stikkledninger,  datert  28.  juli  2000.  Budsjettrammen  var  kr.

250.000. Undersøkelsene ble gjemomført i periodene  1. august,16-18. august og 21.-23.

august 2000.

5.   Dispensasjonsvedtak for riggegroper, datert 18.september 2000. Budsjettrammen var kr.

100.000. Undersøkelsene ble gjennomført i perioden 20-29.september 2000.

Samlet budsjettramme for undersøkelsene var kr. 2.775.000. I deme innberetning behandles

resultatene ffa undersøkelsene samlet, uavhengig av hvilket vedtak de er finansiert fi.a. Det

vises til fig.1.1.

Rapporten imeholder en redegjørelse  for de  problemstillinger som  lå til  grum for

undersøkelsene, en beskrivelse av metodikk, en presentasjon av de imsamlede data, samt en

drøfting av resultatene i forhold til problemstillingene.  Som vedlegg foreligger en  CD med

lntrasis-data,  plantegninger  over  utgravningsområdene,  en  tabell  over A-objekt  (anlegg  og





lag), rentegnete lengdeprofiler og anleggsprofiler, en CD med funnkatalogen, en CD med foto

og fotokatalog, samt fire rapporter fi.a naturvitenskapelige undersøkelser. t
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Figur 1.1. Oversiktsplan som viser hyilke områder som ble berørt cN vedtakene.

'  Som  nevnt  i  forordet foreligger rapportene  ffa  dendrokronoloS  og  plaeobotanikk/paleoentomologi  ikke  pr.

31.12.2000.   Disse   rapportene   vil   bli   vedlagt   den   endelige   versjonen   av   innberetningen,   sammen   med
fiinnkatalogen.

2





2.  PROBLEMSTILLINGER FOR UNDERSØKELSENE

Problemstillingene    for   forvaltningsundersøkelsene    var   de    samme    som   for   Kaupang-

undersøkelsens forskningsundersøkelser. En Ønsket å belyse spørsmålene om

•   Handelsplassens brukstid

•   Bebyggelsens utstrekning

•   Bebyggelsens intensitet

•   Aktivitetsområder innenfor bosetningsområdet

•   Bebyggelsens struktu

•   Bebyggelsens karakter (pemanent/sesong)

•   Hustyper

2.1.  HANDELSPLASSENS  BRUKSTID

Tidligere   undersøkelser  på  Kaupang2   har  indikert   at   handelsplassens   brukstid  ligger  i

perioden   slutten    av   700-tallet   til    tidlig   900-tall.   Denne    dateringen   baserer   seg   på

boplassundersøkelsen   1956-67  og  gravfunnene.  Det  er  ikke  helt  samsvar  mellom  de  to

kildekategoriene  da  det  er  få  funn  fra  boplassundersøkelsen  som  er  yngre  enn  900,  mens

gravfunnene  fortsetter  frem  til  950,  et  tidspunkt  hvor  gravlegging  med  gravgods  synes  å

opphøre   i   Vestfold.    Særlig   bemerkelsesverdig   er   det   at    alle   daterbare   mynter   fra

bosetningsområdet er eldre enn 900.

Kaupang-undersøkelsen    har    i    perioden     1998-2000    gjennomført    systematiske

avsøkninger av  åkrene i bosetningsoinrådet,  både i fom av  åkervandringer og metallsøking.

Det er samlet inn et betydelig funnmateriale.  Ved metallsøkingen er det innkommet over 30

mynter,  hovedsakelig  arabiske  dirhems.  Alle  disse  er  eldre  enn  900,  og  bekrefter  demed

bildet fra tidligere  undersøkelser. Da 900-tallet ellers  er en periode hvor mengden av  arabisk

sølv er økende i Norge er dette et sterkt indisium på opphør i bruken av handelsplassen. Det er

likevel samlet inn noen få artefakter i det sentrale område, som kan være fra slutten  av 900-

tallet og tidlig middelalder, bl.a. baksteheller og importert keramikk, slik at en begrenset bruk

av området etter hovedopphør av handelsplassen er mulig. En lignende bilde kjenner en bl.a.

3





fra Hedeby. Metallsøkingen frembrakte heller ikke materiale som tyder på at handelsplassen

er eldre enn slutten av 700-tallet.

Forvaltningsundersøkelsene ville kunne bidra med informasjon i forbindelse med dette

spørsmåle[,   særlig   gjennom   innsamling   av   gjenstandsmateriale   j.#  s'z./#.   Dersom   det   kan

påvises  kulturlag med bygningsrester  og spor etter handel  og  håndverk,  som kan  dateres  til

etter  900  vil  en  ha  et  langt  sterkere  grunnlag  for  å  hevde  at  handelsplassen  fortsatt  er  i

funksjon.  Dersom  slike  gjenstander kun  kan  påvises  i  begrenset omfang i  pløyelaget eller i

nedgravninger i eldre kulturlag, står spørsmålet mer åpent.

2.2. BEBYGGELSENS UTSTREKNING

Utstrekningen på handelsplassens bosemingsområde var tidligere estimert på bakgrunn av fire

forhold:  forekomsten av svartjord i pløyelaget, fravær av graver, den stedlige topografi og et

havnivå på 2,5 m over dagens nivå.

Feltarbeid  utført  av  Kaupang-undersøkelsen  i  perioden  1998-2000  samt  studier  av

arkivmateriale tyder på at det kan stilles spørsmål  ved grunnlaget for dette estimatet. Det er

tidligere  gjort  funn  av  typisl( boplassmateriale  nord  for  det  antatte  bosetningsområdet,  i  et

område hvor det også er påvist graver. Det ser ut til at det først har vært bebyggelse i området

og at det deretter er blitt anvendt som gravfelt. I forbindelse med en prøveundersøkelse høsten

1999 ble det påvist kulturlag så langt nord som rett nord for tunet på gnr.  1029/5, men det ble

ikke gjort daterende funn.

Sør  for  det  antatte  bosetningsområdet  ble  det  påvist  mulige  bebyggelsesspor  ved

prøvesjakting  for sykkel-/gangveien  høsten  1999. Det kan følgel,ig se  ut  til  at området med

svartjord i  pløyelaget  kun  utgjør en  sentral  del  av  bosetningsområdet.  Anslaget  på  havnivå

kan  også synes noe lavt. Det er beregnet på bakgrunn  av dagens landheving, og ekstrapolert

bakover  i  tid  som  en  rett  linje.  Imidlertid  er  landhevingstakten  avtakende  over  tid,  s]ik  at

denne ekstrapoleringen bør foregå utfra en kurve. Etter en  slik korigering virker et havnivå

på ca. 3.5 m over dagens nivå mer sannsynlig.

Forvaltningsundersøkelsene  ville  kunne  bidra  med  vesentlig  ny  infomasjon  med

hensyn  til  bosetningsområdets  utstrekning.  I  forbindelse  med  gang-/sykkelveien  skulle  det

sjaktes nord for Lamøyaveien, i området hvor det var antatt at det kan ha vært bebyggelse i en

tidlig   fase   av   handelsplassens   brukstid.   Sør   for   Lamøyaveien   går   tras6en   for   sykkel-

2   En   komplett   oversikt   over   litteratur   som   omhandler   de   tidligere   under§økelser   på   Kaupang   finnes   på
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/gangveien så lavt som 3 m.o.h., og en ville her kunne få en kontroll  av havnivået i vikingtid

dersom det her ble funnet vannavsatte lag. Sør for veien til Huestranda var det mulighet for å

fånæmere innblikk i karakteren på de bebyggelsesspor som var påvist her.

2.3.  BEBYGGELSENS INTENSITET

Spørsmålet  om  det  kunne  spores  ulik  intensite[  i  bebyggelsen  innenfor  bosetningsområdet

kunne ikke belyses utfra de tidligere undersøkelser, som kun foregikk i en mindre del av det

nordlige  bosetningsområdet.  For  å  belyse  dette  spørsmålet  har  Kaupang-undersøkelsen  i

perioden  1998-2000 foretatt målinger av kulturlagsdybde. Disse målingene har påvist to store

områder med kulturlag:  det ene ligger i forbindelse med utgravningsfeltet fra 1956-67, mens

det  andre  ligger  sentralt  i  bosetningsområdet.3  Systematisk  åkervandring  og  metal]søking

viser at det er godt samsvar mellom områdene med bevarte kulturlag  og områder med høy

funnfrekvens. Kun på høydedraget sentralt i bosetningsområdet er det høy funnfrekvens uten

tilsvarende  bevarte  kulturlag  under  pløyedybde,  noe  som  kan .skyldes  at  kulturlagene  er

ødelagt ved dyrking p.g.a. sin utsatte beliggenhet. I områder med lys jordfarge og uten bevarte

kulturlag er funnfrekvensen lav.

Forvaltningsundersøkelsene ville kunne bidra ti] å belyse spørsmålet om bebyggelsens

intensitet på to punkt. Det skulle sjaktes i områder med varierende funnfrekvens i pløyelaget,

og under dette  arbeid ville  det være mulig å kontrollere om  det er en  sammenheng mellom

antall funn i pløyelaget og antall bebyggelsesspor under dette. Samtidig ville en få en kontroll

av  hvorvidt  forekomsten  av  kulturlag  er  knyttet  til  stor  bebyggelsesintensitet,  altså  om  de

påviste kulturlag har høy forekomst av anlegg og -funn.

2.4. AKTIVITETSOMRÅDER INNENFOR BOSETNINGSOMRÅDET

Spørsmålet  om  det  kunne  spores  områder  i  bebyggelsen,  hvor  det  kan  påvises  særskilte

håndverksaktiviteter kunne ikke belyses utfra de  tidligere  undersøkelser,  som kun foregikk i

en mindre del av det nordlige bosetningsområdet. For å belyse dette spørsmålet har Kaupang-

undersøkelsen  i  perioden   1998-2000  utført  systematiske  åkervandringer  og  metallsøking.

Disse registreringene viste at det kunne spores noen mønstre i funnspredningen i den sentrale

del av bosetningsområdet, bl.a. var det her en markant forekomst av slagg.

http://www.kaupang.uio.no.
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Siden    tras6en    for    avløp    skulle    gå    i    ytterkant    av    slaggkonsentrasjonen    ville

forvaltningsundersøkelsene kunne bidra til  å belyse  hvorvidt det er en  sammenheng mellom

funnspredning i pløyelaget og aktivitetsmønstre, slik de kan dokumenteres i bevarte kulturlag,

altså hvorvidt funnspredning i pløyelag gir et reelt bilde av vikingtids aktivitet på stedet.

2.5. BEBYGGELSENS STRUKTUR

Et av de viktigste spørsmålene ved de nye undersøkelser på Kaupang er hvorvidt bebyggelsen

er strukturert fra grunnleggelsen ay handelsplassen eller om den er vokst organisk frem, med

andre  ord  om  bebyggelsen  er organisert  i  parseller eller om  den  fremviser et  uregelmessig

mønster. Den tidligere utgravningen foregikk helt i overgangen til havnebassenget, slik at for-

holdene  for  observasjon   av   evt.   pars-eller  ikke  er  de  beste.   Forekomsten  av  parseller  i

vikingtidens byer var også lite kj.ent ved undersøkelsestidspunktet, slik at det ikke falt naturlig

å tolke sporene inn i slike rammer.

Forvaltningsundersøkelsen  skulle  i  større  grad  foregå  på  vikingtidens   tørre  land.

Dersom  bebyggelsen  var  strukturert  i  parseller,  kan  det  antas  at  disse  parsellene  har  gått

vinkehett på det tidligere havnebassenget. Da forvaltningssjaktene skulle gå parallelt med. det

tidligere havnebassenget burde det være mulig å påvise parsellgrøftene i sjaktene.

2.6. BEBYGGELSENS KARAKTER

Dersom en  skal  søke  å besvare spørsmålet om hvorvidt Kaupang kan karakteriseres som en

by, en handelsplass med urbane trekk eller en markedsplass er detf-ved siden av omfanget av

bebyggelsen  og forekomsten  av handel  og håndverk -  av  avgjørende betydning å få fastslått

hvorvidt  bebyggelsen  var  permanent  eller  sesongbetont.  Dataene  fra  den  tidligere  boplass-

utgravningen kan ikke bevare dette spørsmålet, da de avdekkede strukturene som nevnt i stor

grad   knytter   seg   til   havnen   og   strandsonen.   Typisk   vikingtids   urban   bebyggelse   med

stolpegravde  hus  og  ildsteder  for  oppvarming  om  vinteren  er i..}dce  påvist  ved  de  tidligere

undersøkelser. Det store antall graver.på Kaupang indikerer dog noe mer enn en sesongmessig

bebyggelse.

Forvaltningsundersøkelsene  skulle  i  stor  grad  foregå  på  vikingtidens  tørre  land,  og

ville berøre områder med bevarte kulturlag. Det skulle kunne  være en mulighet for å påvise

3 I tillegg kommer avsetninger med organisk materiale i det tidligere havnebassenget.
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s[olpehuller,   ildsteder  og   gulvlag  i   sjaktene,   og   derigjennom  styrke   en   hypotese  om  en

permanent bebyggelse på Kaupang.  Skulle slike spor derimot være fraværende ville det være

vanskeligere å argumentere for pemanent bebyggelse.

2.7.  HUSTYPER

Ved utgravningen  1956-67  ble det påvist murer, nedrammede  stolper og peler,  samt enke]te

stolpehull,  som ble tolket som spor etter bygninger. Det var dog kun mot havnen at det var

bevart murer. Disse bygningene er rekonstruert som nærmest eggfomede bygninger, og er av

en type som kun er påvist på Kaupang. Utgravninger i  andre  av  vikingtidens byer fremviser

derimot et bilde av mindre, rektangulære bygninger med stolpegravde vegger.

Dersom forvaltningsundersøkelsene avdekket bevarte huskonstruksjoner i  andre deler

av  bosetningsområdet  ville  det  være  mulig  å  sammenlikne  disse  med  huskonstruksjoner  i

andre vildngtidsbyer, og dermed få et nytt materiale til å belyse hvorvidt husene på Kaupang

virkelig var særegne, eller om de fåller inn i mønstret fra de andre .byene.
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3.  METODIKK

3.1.  lNTRASIS

Det var innen starten på forvaltningsundersøkelsene tatt en beslutning om å anvende lntrasis

som  den  grunnleggende  dokumentasjonsverktøy  ved forskningsundersøkelsene på Kaupang.

Det ble derfor naturlig også å ta systemet i bruk ved forvaltningsundersøkelsene.

Intrasis (Intra-Site lnfomation System) er et nytt GIS-basert informasjonssystem for å

behandle  arkeologiske  feltdata  og  dokumen[asjon.4  Systemet  er  er  utviklet  av  det  svenske

Riksantikvarieåmbetet UV. Systemet bygger på et eldre system (FFD), som har vært prøvd ut

i 7 år. Siden april 2000 er lntrasis det enerådende systemet med Riksantikvarieåmbetet UV's

• undersøkelser.

I  lntrasis  finnes  grunnleggende  funksjoner  for  å  lagre  og  bearbeide  infomasjon.

Gjennom  et  antall  spesialfunksjoner og  tilleggsmoduler  gir systemet  en  effektiv  GIS-basert

infomasjonsstøtte for arkeologer. Intrasis omfatter en objektorientert modell for å beskrive,

lagre,  behandle  og  presentere  arkeologiske  data.  Intrasis  inneholder  også  en  metode  for  å

gjennomføre og kode innmålinger med totalstasjoner.

Den  sentrale  del  av  systemet  er en  Windowsapplikasjon,  hvor undersøkelsesdataene

administreres,  importeres,   redigeres  og  registreres.   Programvaren   tar  hånd  om   all  data-

behandling og all kommunikasjon med undersøkelsesdatabasen. Dataene håndteres dynamisk

og strukturer, begreper osv. kan endres  av brukeren etter behov. htrasis GIS  er et tillegg til

Arcview GIS, som gjør det enkelt å anvende lntrasis-data i en GIS-miljø.

Kaupang-undersøkelsen har som den eneste ikke-svenske deltaker fått medvirke i ut- .

prøvingen  av  systemet,  bl.a.  fordi  Kaupang  representerer  en  type  lokalitet  som  ikke  var

tilgjengelig  for uttesting  i  Sverige.  Kaupang  utgjør på  flere  måter  en  maksimaltest  av  hva

lntrasis skal kunne håndtere, både m.h.t. kompleksitet og datamengde.

Anvendelsen  av  IT-hjelpemidler  i  utgravningssituasjonen  er  kornmet  mye  lenger  i

Sverige enn i Norge, hvor Pen-Map er det mest avanserte som brukes. Dette førte med seg at

det var et kompetansegap mellom systemets krav og de dokumentasjonsansvarliges forhånds-

kunnskap, som måtte bygges over i begynnelsen av feltsesongen. Dessuten ble det introdusert

en  ny  type  totalstasjon  -  SpecJrcz f'recj.§!.o#  Geodimeter  -  som  det  krevde  tid  å  lære  seg.

Samtidig  var  det et  høyt  arbeidspress,  og  uLq,ravninger over et  stort  område  samtidig.  Sett i
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ettertid  er  det  derfor  ikke  vanskelig  å  se  at  den  riktige  løsningen  ville  ha  vært  bygge  opp

kompetansen   hos   de   dokumentasjonsansvarlige   innen   feltsesongen   starte[   for   å   unngå

opplæring i en periode med sterkt arbeidspress.

Alt dette førte med seg  at systemet kun ble  tatt i  bruk for å lagre basisinfomasjon  i

løpet  av  forvaltningsundersøkelsene.5  Intrasis  sine  analysemuligheter  ble  kun  i  liten  grad

utnyttet. Det viste seg også at anvendelsen  av lntrasis i  særlig kompliserte områder medførte

langsom  fremdrift.  Det  ble  følgelig  av  hensyn  til  fremdriften  gjort  en  del  tradisjonelle  og

enkle løsninger i felt, som det siden har tatt tid å rette opp. Dette har særiig medført problemer

og ekstraarbeid i forbindelse med funnbehandlingen.

Det  viste  seg  også  at  det  var svakheter ved lntrasis  sin  funksjonalitet,  som førte  til

problemer i selve dokumentasjonsprosessen. Dette berører særlig graving i stratigrafiske lag. I

den  aktuelle versjon  av lntrasis lot det seg ikke gjøre å opprette relasjoner mellom et lag og

graveenhetene som tilhørte dette ved selve innmålingen. Dette måtte følgelig gjøres inne ved

PC'en, noe som medførte et betydelig merarbeid.6

Selv om det var forskjellige innkjøringsproblemer ved implementeringen av lntrasis i

forbindelse  med  forvaltningsundersøkelsene,  har lntrasis  likevel  vist  seg  som  et  glimrende

redskap ved denne typen undersøke]ser. Store datamengder foreligger i digital og oversiktlig

fom, det er stor nøyaktighet i dokum.entasjonen,  det er tilrettelagt for bruk av GIS, og ikke

minst:  dataene fra forvaltningsundersøkelsen vil på en enkel måte kunne sammenkobles med

forskningsgravningen, slik at de kan nyttiggjøres direkte i de videre forskningsundersøkelser

på  Kaupang.  Det  er  også  grunn  til  å  vektlegge  at  selv  om  lntrasis  kan  føre  til  en  noe

langsommere fremdrift i deler av utgravningsfasen enn ved en vanlig analog gravning, får en

dette mer enn tilbakebetalt i fom. av at etterarbeidsfasen blir langt mindre arbeidskrevende.

3.2. MASKINELL AVDEKKING

Forut for utgravningen var tras6ene markert med stikker. Kantene på sjaktene ble sprayet opp.

Den  maskinelle flateavdekkingen ble foretatt med en  liten  gravemaskin  med et  1,6  m bredt

rett  skjær.  Samtidig  med  avdekkingen  ble  sjaktene  renset  opp  med  krafse  og  graveskje.

Undergrunnsforholdene var generelt gunstige for flateavdekking rped vekselvis finkomet grus

og  leire.   I  et  mindre  område  oppe  på  det  sentrale   høydedraget   var  det  mye   stein,   og

:!o:rtpt#e:r,::gå::rrte:::oi-:oe:n;Je:k;::v:e,r:::Tn::is,åv:,ts:eåst,r::;,:t:(?,t:|:,:rYeYå,snf,arsaes:s.com
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avdekkingen  her var vanskeligere. I kulturlagsområdet gikk avdekkingen også greit.  Selv om

pløyelaget  er  ganske  mørkt  gikk  det  likevel  lett  å  skille  det  nesten  svarte  kulturlaget  fra

pløyelaget. Det måtte imidlertid legges en del manuelt arbeid i  å rense opp kulturlaget, slik at

alle spor etter pløyelaget var borte.

Oppe på høydedraget kunne det under avdekkingen observeres e[ tynt kulturlag (ca.  1

cm)  i  sonen  mellom pløyelag  og  undergrunn.  Det viste  seg imidlertid  umulig  å bevare  dette

under avdekkingen da det "slapp" undergrunnen under avrensingen.

I forbindelse med  avdekkingen  langs  fylkesvei  Z  154,  rett  øst for gnr.  1029/1,  måtte

det fjemes en del av veiskulderen. Det viste seg da at det var bevarte kulturlag under veien -

kulturlag som var fraværende i de tilstøtende deler av åkeren, antagelig fordi de er pløyd bort.

3.3.  UTGRAVNING AV LAG  OG ANLEGG

lnnen oppstarten av forvaltningsundersøkelsene var det besluttet å anvende sJ.#g/e co7!fe,Tf som

den  grunnleggende  dokumentasjonsmetoden  for  forskningsundersøkelsen.  Denne  metoden

består i  å dokumentere hvert enkelt lag og  anlegg for seg  og  starte med  å  grave  det yngste

først.  Metoden  er utviklet  i  forbindelse  med  utgravninger  i  middelalderbyer.  Den  ble  også

anvendt i forbindelse med forvaltningsundersøkelsene.

3.3.1. Forarbeid

Forut  for   utgravningene   var   hele   dokumentasjonsmaterialet   fra   utgravningene   1956-67

gjennomgått,  med henblikk på å avdekke  hvorvidt en sz.7?gJe  co7!rexr metodikk  ville  støte  på

problemer under implementeringen. Dataene fra den  tidligere undersøkelsen  tydet på at en i

deler av området ville møte et mørkt ikke-stratifiser[ kulturlag. Det ble besluttet å grave slike

kulturlag mekanisk.

Det kunne allerede før undersøkelsene imøteses at det ville bli vanskelig å erkjenne en

del  av anleggene i det mørke kulturlaget. Anleggene  viste seg ved den  gamle undersøkelsen

ofte å være stenfylte med den samme typen kulturlag som de var gravd gjennom, og dermed

ble de først observert ved freinrensing av undergrunnen. Under slike forhold blir en avskåret

fra å samle inn informasjon om hvilket nivå anleggene opprinnelig er gravd ned fra, da disse

nivåene jo er gravd vekk i  en tidligere fase av undersøkelsen. Det eneste andre utgravnings-

metodiske  altemativet  ville  ha vært  å  grave  seg  innover etter lengdeprofiler - for eksempel

stratigrafisk   1   m  av  gangen,  slik  at  en  stadig  hadde  en  profilvegg  å  studere  anleggenes
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stratigrafiske relasjoner i. Konsekvensen av en slik fremgangsmåte vi]le imidlertid ha vært at

en  måtte  oppgi  å  grave  i  flate,  og  dette  ble  vurdert  å  være  en  for  høy  pris  å  betale  for

manglende stra[igrafisk informasjon vedrørende anleggene.

Det sto også klart at det ville bli krevende å imi)lementere en F!.#g/e co#fG,t/-metodikk i

2 meter smale sjakter. Metodikken er bedre eomet for større felt.  Av hensyn til samkjørin.gen

med forskningsgravningen ble sz.77g/e co#/ex/ metodikken likevel foretrukket ved forvaltnings-

undersøkelsen. Dette var også en  av  grunnene  til  at en  valgte å anvende NGO  som basis for

rutenettet, selv om dette lå på skrå i  sjaktene,  og demed var noe tungvint å bruke i felt. En

annen grunn for anvendelsen  av NGO på dette punktet er at dokumentasjonen er GIS-basert.

En  bruk  av  lokale  målesystemer  i  slike  GIS-systemer  er  svært  tungvint,  fordi  de  lokale

dataene må konverteres ti] samme koordinatsystem/datum som de eksteme kartdata, og dette

er ikke alltid mulig.

3.3.2.  Imp[ementering

Utgravningen  i kulturlagsområdet  viste,  mot forventning,  at det  særlig i  de sørlige  deler av

området  kunne  ski]les  ut  en  rekke  forskjellige  stratigrafiske  lag.  I  de  nordlige  delene  av

kulturlagsoinrådet  var kulturlaget  mer  som  forventet,  nemlig  svart  og  tilsynelatende  ikke-

stratifisert.  Det  ble  følgelig  bestemt  at  det  skulle  skiftes  utgravningsmetode,  fra  å  grave

mekanisk  til  å  grave  stratigrafisk  der  det  var  mulig.  Det  medførte  at  rammen  for  under-

søkelsen  av  avløpsledningen  ble  betydelig  overskredet,  både  tidsmessig7  og  Økonomisk,  da

det  er betydelig  mer krevende  å  grave  stratigrafisk.  Den  Økonomiske  biten  ble  løst  ved  at

Kaupang-undersøkelsen gikk inn med egen midler i denne delen av undersøkelsene.

Under gravearbeidet ble det observert at det svarte og tilsynelatende ikke-stratifiseite

kulturlaget  i  nord  likevel  ikke  var homogent,  men  at  det  var  vanskelig  å  se  de  forskjellige

lag/sjiktninger og anlegg. Disse ulike lag/sjiktninger og anlegg kunne imidlertid tydelig sees i

de to lengdeprofilene etter at området var ferdiggravd. Grunnen ti] a[ det var vanskelig å få tak

på stratigrafien  var at lagene/sjiktningene stort sett besto  av de samme komponentene bare i

litt ulike mengdeforhold. Hovedkomponentene i det svarte kulturlaget bestod av humus, sand

og trekull.  Anleggene var også vanskelig å få Øye på i  det svarte kulturlaget, da de inneholdt

den  samme  massen   som   laget.   Hovedparten   av   anleggene  ble  derfor  først  funnet  som

nedskjæringer etter at undergrunnen var fremrenset. De eneste unntakene var anlegg som var

7 Gravningen i avløpstras6en skulle opprinnelig ha vært avsluttet 2.j.uni,   men ble ikke avslutte[ før 30.juli.
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steinfylte. I områder hvor det var mulig å grave stratigrafisk var det tydelige lag/sjiktninger og

anlegg som  inneholdt færre  og  andre  komponenter enn  kull,  humus  og  sand,  slik som reine

kull-og humuslag og dessuten leire og griis. Her var det også le[tere å se anleggene før under-
0

grunnsnlva.

3.3.3. Dokumentasjon av A-objekter

Innmålina

Fremgangsmåten  ved  anvendelse  av  lntrasis er  at  avdekkede  anlegg,  lag  og bevart tre  Qcalt

arkeologiske objekter i lntrasis eller kort A-objekter) måles inn direkte i forhold til NGO med

geodimeteret. Hvert enkelt A-objekt  (A) får en ID-kode som baserer seg på punktnummeret

som innmålingen av objektet er begynt med, for eksempel A1635. A-objekts ID-kode er unik,

men ikke fortløpende nuinmerisk. Til hvert objekt hører et eller flere Geo-objekt ¢eografisk

objekt)  som  viser  den  ytre  avgrensning  av  A-objektet.  Utvalgte  anlegg  ble  fotografert  i

overflaten med digitalt kamera før utgravning.
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Figur 3.1. Oppmåling med Geodimeier.





Objekter som antas å være av nyere dato, for eksempel dreneringsgrøfter, ble vanligvis kodet

som T-objekter (Topografiske objekter).8

Gravina av anleaa

Anleggene ble snittet ved at den ene halvdelen ble utgravd. Utenfor kulturlagsområdet ble det

i noen tilfeller gravd kassesnitt. Dette lot seg ikke gjøre i kultulagsområdet, da dette ville ha

medført inngrep i eldre kulturlag. Profilen ble tegnet på anleggsskjema i  1:20 og beskrevet.9 I

noen  tilfeller  ble  også  overflaten  av  anlegget  tegnet  før  utgravning,  dersom  det  var  inter-

essante detaljer.'° Utvalgte snitt ble fotografert med digitalt kamera. Massene fra de utgravde

delene ble vannsåldet i 5  inm soid. Hvor snittet ble lagt ble bestemt ut fia anleggenes fom.

Dersom det ikke var noen bestemt grunn for å legge snittet en særlig retning ble snittet lagt

øst-vest og den sørlige halvdelen ble gravd ut.. Profilsnittenes geografiske plassering ble målt

inn  qcodet  med  C).  Anlegg  som  var  spesielt  interessante  ble  totalgravd  og  all  masse  ble

vamsåidet.1l

Figur 3.2. Ferdigsnittet anlegg

8 I noen tilfeller er nyere objekter kodet med A. Å endre dette til T er en omfattende prosess, som ikke er gjort i

forbindelse med denne innberetningen.
9 In[rasis håndterer i dag ikke profiltegninger, som følgelig fortsa[t må produseres  manuelt.
'°  Detaljer[e  plan[egninger  produsei.es  fortsatt  også  best  manuelt  i  forhold  til  lntrasis,  selv  om  loddfoto  med

Easspunkter kan anvendes.I utgangspunktet var intensjonen å totalgrave alle anlegg, men dette lot seg ikke  gjøre p.g.a.  tidspress. Det var
derfor hovedsakelig enkelte brønner og en latrine, samt noen få særlig funnrike anlegg som ble to[algmvet.
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Flere av brønnene og de største gropene i den sørlige delen av avløpstras5en ble snittet

maskinelt  både  p.g.a.  tidspress,  og  p.g.a.  problemer  med  å  komme  ned  i  leiren  utenfor

anle88et.

Enkelte brønner og latriner er utgravd etter s!.#g/g co#/e,T/ metoden,  d.v.s.  de er tømt i

stedet  for  snittet.  I  slike  anlegg  er  hvert  stratigrafisk  lag  og  konstruksjonsmessige  detaljer,

som  trebord,  blitt  innmålt  som  henholdsvis  AL-  og  A-objekter.  Lagene  har  blitt  relatert  til

hverandre (stratigrafiske relas].oner) og til anlegget (kontekstuelle relasjoner).

Gravina av laa

Før  gravningen  startet  var  det  som  nevnt  forventet  at  kulturlaget  ikke  var  stratifisert.  I

kultu]agsområdet ble det derfor innledningsvis  gravd mekanisk i  10  cm sjikt. Det viste seg

imidlertid at kultulaget var stratifisert, og strategien ble da endret i de områdene hvor det var

mulig å grave stratigrafisk. Var laget mer em 1 m2 i utstrekning ble det inndelt i graveenheter

(G) som er basert på et rutesystem ® på lxl m's ruter etter NGO. Var laget mindre em 1. m2

ble  det gravd  uten  videre  oppdeling.  Lag  som befant  seg  i  anlegg ble  ikke  delt  opp i  flere

graveenheter.  All masse ble vannsåldet i  5  mm sold. Der det ble funnet mindre  gjenstander

(f.eks. perler), fiskebein eller gjort andre interessante observasjoner under gravningen ble en

del  av massen  såldet i  2 mm sold.  I noen  lag ble  det p.g.a.  tidspress  kun  gravd prøevruter.

Dette gjelder sjaktene rett nord og sør for veien til Huestranda, samt sjakten mellom fylkesvei

Z154 og den modeme bebyggelsen.

Figur 3.3. Vannsålding av oppgrcwd hilturlag. (Fo[o: Morten Rakke)
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Svartiordsbearepet

Begrepet  svartjord  er forskningshistorisk  sett  anvendt  på  Kaupang  i  en  dobbelt  betydning  -

dels om det mørke pløyelaget som finnes i de sentrale deler av bosetningsoinrådet og dels om

de feite svarte kulturlagsavsetningene som finnes bevart under i pløyelaget i noen områder`. På

Birka er   "Svczr/cz/.orcJeJi"-begrepet brukt om selve pløyelaget der kullet er blitt pulverisert og

har farge[ matjorda. All annen jordmasse med spor av menneskelig aktivitet under pløyelaget

biir  ka|t  kulturlag.  [2  Kulturlaget  i  Birka  er  av  hvit  askejord  i  motsetning  til  på  Kaupang.

Kontrasten mellom pløyelaget og kulturlagsavsetningene er altså ikke så markert på Kaupang

som på Birka.

Begrepet svartjord ble brukt på A-objekts-skjemaene som en egen kategori på lik linje

med  for eksempel  humus  og  grus.  Dette  ble  gjort  fordi  en  utfra  de  tidligere  undersøkelser

antok at svartjordslaget under pløyelaget ville skille seg ut som en særegen lagtype, selv om

det i  utgangspunktet er et komposittlag som består av en sammensetning av trekull, nedbrutt

organisk materiale Uumus) og sand/silt. Imidlertid ble betegnelsen svartjord et problematisk

begrep under utgravningen fordi  det var forbundet med vanskelighet i felt entydig å definere

hva  som  var  svartjord,  og  hva  som  for  eksempel  var  et  mørkt  sandholdig  humuslag  med

trekull.  Samtidig Ønsket en  å ved  å  anvende  svartjordsbegrepet  at lagenes  særegne karakter

ble beskrevet på en fyllestgjørende måte. Resultatet ble imidlertid at betegnelsen svartjord ble

brukt på stort sett all jordmasse som inneholdt trekull/sot og derfor hadde en mørk farge (ffa

svart til brun), noe som ikke alltid er like dekkende.

Foreløpig foreligger det ikke noen entydig definisjon av begrepet svartjord, og i denne

innberetningen er begrepet derfor ikke anvendt om kulturlagsavsetningene.

t2   "Når   man   b6rjade   pl6ja   upp   stadsytan   någon   gång   på   looo-talet   pulvriserades   de   st6rre   och   mindre

kolstyckena  i  askan  och  svårtade  denna.  Hela  innehållet  av  sten,  ben  och  f6remål  krossa  på  samma  sått  till
småbitar" (Ambrosiani og Erikson  1991 :68-69).
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4.  INNSAMLEDE DATA

Gjennomgangen  av  de  undersøkte  sjaktene  begynner  i  nord  og  følger  tras6ene  mot  sør.

Gjennomgangen konsentrerer  seg  om  påviste  anlegg  og  lag,  mens  fimnene behandles  mer

surmarisk, da disse er nærmere beskrevet i kap. 5. Gjennomgangen i nord baserer seg på en

oppdeling av sjaktene som skyldtes veier og adkomst til eiendominene, mens imdelingen i

sør hviler på en mer kontekstuell inndeling i områder.

Det vises en gang for alle til lntrasis-dataene i Arc-view-fomat,  plantegningene, A-

obj ektstabellen og profiltegringene i vedleggsseksj onen.

4.1. NORD FOR LAMØYAVEIEN

Figur 4.1. Oversiktsplan over sjaktene nord fior Lamøyaveien.
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Det ble åpnet fire sjakter i  dette området. Disse var adskilt av innkjørslene til bolighusene og

parkeringsplassen. Lengst nord ved siden av den nye parkeringsplassen ble det åpnet en 36 m

lang sjakt i 2 meters bredde som gikk gjennom dyrket mark. Det ble tatt av ca. 20 cm matjord

som   lå   rett   over   sandundergrunn.   Størstedelen   av   denne   sjakten   var   forstyrret   av   en

vannledningsgrøft.

uT`

T
Et

1

Fig. 4.2. Oversikisplan over sjakt ved busslomme.

Neste  grøft  ble  åpnet  inntil  busslommen  og  var  32  m  lang  og  3,5  m  bred.  Det  gikk  en

vannledningsgrøft,   T9635   gjennom   hele   sjakten   med   en   bredde   på   1-1,5   m.   Ingen

bebyggelsesspor  eller  gjenstandsfunn  av  vikingtidstype  ble  påvist  ved  opprensing  i  de  to

sjaktene.

Sør for de  to  øvre  sjaktene  ligger sjakt  1  som  grenser inn  mot  tomt 29/5  (fig 4.3).

Sjakten er 45 m lang og 2-2,5 m bred og ligger i en høyde av 6,8 -8,5  m.o.h. Terrenget stiger

noe mot sør.  Sjakten  var forstyrret  av  en  grøft til  vannledning,  A754.  Bare en  liten flik inn

mot vestre sjaktvegg hadde uforstyrret overflate av undergrunn. Undergrunnen i dette området

besto av sand. Det fantes tre modeme forstyrrelser i fom av en tveiTgående grøft, A861, og to

modeme  nedgravninger,  A908  og  A921.  Bolighuset  på  gården  sto  tidligere  næmere  veien,

noe  som forklarer de  mange  modeme  forstyrrelsene  i  dette  området.  Fyllmassen  i  A908  og
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A921  var ornro[et  og  inneholdt både  funn  fra  vikingtid  og  modeme  tid  slik som  glassperle,

slagg, brent leire, brent bein, samt modeme glass og porselen.

t

F`

T.

Æ

Figur 4.3. Oversik[splcm over sjakt 1.

Anlegg  A937  lå  i  den  nedre  delen  av  sjakten  like  ved  de  modeme  nedgravningene.  Det

avtegnet   seg   i   sanden   som   en   mørk   avlang   nedgravning.   Det   var   noe   forstyrret   av

vannledningsgrøfta i Øst. Nedgravningen var fylt med mørk trekullblandet humus iblandet noe

skjørbrent stein. All massen ble soldet og den inneholdt funn som glasstav, glassperler, glass,

brent  bein,  brent  leire,  slagg  og jem.  Fyllmassen  og  funnene  i  nedgravningen  har  sainme

karakter som kulturlaget i det sentrale kulturlagsområdet i  sør (se kap. 4.6). Det ble åpnet to

små sjakter i forbindelse med nye mastefester for lysstolper. Sjaktene ligger like vest for sjakt

1 og er orientert Øst-vest. Ingen anlegg eller funn ble påvist.
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Figur 4.4. Oversiktsplan over sjaki 2.

Sjakt 2  ligger mellom innkjørselen  til  det nedre  bolighuset til  gnr.  1029/5  og Lamøyaveien

(fig 4.4). Sj.akten er 29 m lang og har en bredde på 2,5 m i den nordlige Øvre del og 5, 5 m i

den sørlige nedre del. Terrenget heller mot sør, fra 6,5 m.o.h i nor'd til 4,5 m.o.h. Matjordlaget

ble fjemet med maskin  og  under dette lå det  et eldre  dyrkningslag som  inneholdt svartjord.

Laget dekket store deler av sjakten og er målt inn som adskilte lag, A1112, A2316, A2283 og

A2270,  fordi   det  var  brutt  av  flere  modeme  grøfter,   blant  annet  en   vannledningsgrøft.

Grøftene  er  A1158,  A2209,  A2220  og  A2238.  Ved  opprensing  av  laget  dukket  det  opp

enkeltfunn som brynefragmenter, keramikk og glass. Det var vanrskelig å bestemme om laget

var forstyrret og det ble derfor gravd noen prøveruter.
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Figur 4.5. Oversiktsplan over den sørlige del av sjakt 2.

Rutene R3027, R3032, R3036 og R3041  lå medjevn avstand i sjakten. Lagets tykkelse var på

10-15 cm og ble gravd mekanisk i 5 cm sjikt. Det ble funnet enkeltskår av modeme porselen

som bekreftet at laget var omrotet. Det ble gjort relativt mange funn. Disse omfatter keramikk

av Østersjø- og Badorftype, brent leire, rav, vektlodd, bryne, råglass, glassperle, jem, slagg og

brent  bein.  Laget  har som tidligere nevnt  vært dyrket  opp.  Som. et resultat  av  pløyningen  i

området har kulturlaget blitt oppblandet, noe som forklarer den trekullholdige svarte jorden og

de fragmenterte funnene. Lengst nord i sjakten ble det påvist et anlegg, A1108. Det ble ikke

avgrenset da det fortsatte  videre inn  i  Østre sjaktvegg.  Fyllmassen i  nedgravningen  inneholdt

mørk trekullblandet sandjord med funn av slagg, jem, brent bein og glasstav. Nedgravningen

er tolket som en grop.
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Figw 4.6. Oversiktbilde over sjakt 2 's sørlige del. Fra sør.

Etter å ha gravd ferdig prøverutene ble dyrkningslaget fjemet maskinelt i den nedre delen av

sjakten.  Her  lå  det  bevart  rester  av  et  kulturlag  og  to  anlegg:  Lag  A4041  var  et  mørkt

trekullholdig koksteinslag oppblandet med sand. Laget hadde en utstrekning på ca  1.2 m2 og

var 5-15 cm tyk[. Det var brutt av modeme grøfter A2220, A4099, A2209 og A2238. Det ble

åpnet  [re  ruter,  R4096,  R4097  og R4098.  Disse  ble  gravd  mekanisk  i  5  cm  sjikt.  Det  var

sparsomt  med  funn  i   laget,   bare  enkeltfunn  av  glassperler,  kleber,  jem,  brent  leire.  og

brent/ubrent bein. Nordøst for dette laget ble det påvist et anlegg, A4020. Det hadde en dybde

på 15 cm og var fylt med trekullholdig sand og skjørbrent stein  av samme karakter som lag

A4041. Dette kan være bunnen av en større grop eller rester av lag A4041. Noe av sanden var

tydelig brent. Sør for A4020 ble det avdekket et anlegg, A4009. Det var 47 cm i diameter og

avtecm,met  seg  tydelig  i   sanden   som  en  mørk  sirkulær  nedgravning.  Fyllmassen  besto  av

trekullholdig sand og skjørbrent stein. Nedgravningen var ca.  30 cm dyp og hadde flat bunn.

Anlegget  er  tolket  som  et  stolpehull.  Under  en  graving  på  tomten  til  gnr.  1029/5  i  1978  i

forbindelse    med    utbygging    av    bolighuset,    ble    det    påvist    et    "svartjordslag"    med

konsentrasjoner av skjørbrent stein og dyrebein. Dette har stor likhet med lag A4041 i sjakt 2.

Resultatet  av  undersøkelsen  i  sjakt  1  og  2  med  påvisning  av  bebyggelsesspor  og  rester  av

kulturlag   er   en   bekreftelse   av   antagelsen   om   bosetningsaktivitet   i   oinrådet   nord   for

Lamøyaveien i vikingtid.
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4.2. ØST FOR KAUPANG NORDRE (BNR.1)

ri

Figur 4.7. Oversiktsplan over sjaktene øst fior Kaupang Nordre, gnr.1.

4.2.1  Sjakt 3

Sjal¢ 3 ligger sør for Lamøyaveien, og like øst for bnr.1. Sjakten er 54 m lang og 3,5 m bred

og går gjennom dyrket mark. Matjordslaget hadde en tykkelse på ca. 20-30 cm og ble fjemet

med maskin. Det rikk et mørkt svartjordslag gjennom  store deler av sjakt 3.  Tykkelsen på

laget og innholdet av svartjord varierte stort. I området lengst sør var laget mørkere og mer

trekullholdig og funnrikt,  mens  innholdet  av  svartjord var nesten  ffaværende  i  den midtre

delen av sjakten.
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Figur 4.8. Oversiktsplan over dyrkingslag A3072 med prøveruter

I noi.døstre  del  av  sjakt 3  var laget brunsort humusholdig blandet med trekull  og noe  sand,

A3072. Under opprensing ble det funnet keramikk, brynestein og brent bein i laget. På grun-n

av usild(erhet om hvorvidt A3072 var forstyrret ble det åpnet tre prøveruter, R3266, R3271 og

R3275. Disse ble gravd mekanisk i 10 cm sjikt og all massen ble soldet. Funn av noe modeme

porselen  og  tegl  (foruten brynestein,  keramikk,  slagg,  glassperle  og  bein)  viste  at laget  var

omrotet. Under A3072 ble det avdekket en steinmur, A3047. Muren var orientert Nø-SV og

var 17 m lang og 80 cm bred. Det ble funnet modeme tegl og spiker i løsmassen til husmuren.

Muren  har tilhørt  en  av  de  tidligere  gårdsbygningene  til  Nordre  Kaupang  som ble revet på

slutten  av  1800-tallet.  Dyrkningslag  A3072  ligger  stratigrafisk  over  A3047  og  kan.  følgelig

dateres til tiden etter rivingen av huset omkring år 1900.

A3072  ble  fjemet  med  maskin  for  å  avdekke  eventuelle  bebyggelsesspor  under.

TeiTenget  heller  noe  mot  sør.  To  små  sirkulære  anlegg  ble  påvist  under  A3072,  A7117  og

A3094. Disse var gravd ned i sandlag A28192 og lå på hver sin side av husmuren i en høyde

av 3,7-3,9 m.o.h. Massen besto av mørk trekullblandet §and. Det ble funnet bein, jem og slagg

i  fyllmassen.  A3094 hadde en  markert  trekullhorisont i  ytterkant og bunn  av nedgravningen.
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Det fantes ingen skjørbrent stein eller stein i fyllmassen.  Gropene kan kanskje ha væri brukt i

forbindelse med smiing jfr. funn av slagg, jem og trekull.

Figur 4.9. Sandlag A28192 og andre anlegg i nordre del av sjakt 3.

Lag A28192 inneholdt fin lysgrå sand med kullstøv og trekullbiter og lå i en høyde av 3,6 -

3,9 m.o.h. Tykkelsen på laget var ca. 15-20 cm. Det ble ikke avgrenset i plan, men den dekket

den  nordre  delen  av  sjakt  3  og  fortsatte  videre  inn  i  sjaktveggen  på  begge  sider.  Uhder

opprensingen ble det funnet store mengder med bein, både hele knokler og fragmenter, samt

enkeltfunn  av slagg, jem, keramikk, bryne,  glass og glassperle. På grunn  av tidsnød ble ikke

laget innmålt eller undersøkt nærmere under gravingen, men det ble dokumentert i profilen av

Øst[e sjaktvegg.  Ved utvidelse av sjakten i forbindelse med gravingen til en riggegrop i høst

ble laget målt inn og en prøverute ble gravd, R28250. Det ble funnet store mengder med bein,

samt noen  slagg og jem i  ruten.  Laget er yngre  enn A28253,  som var et lyst grålig sandlag

iblandet s[ein, skjørbrent stein og noe trekull. Det hadde en tykkelse på ca.15 cm og inneholdt

mye ubrent bein, knokler og enkeltfunn som bronse, jem og slagg. Laget ble påvist i R28250

og lå i en høyde av 3,7 m.o.h. over steril grus-sand. Sandlag A28192 og A28253 er omblandet

strandsand   og  inneholder  innleirede   funn.   Dette   området   har  ligget  innerst   i   havnen   i

vikingtid. Lagene kan enten markere vikingtidens havnivå eller det kan være rester etter over-

svømmelser i forbindelse med springflo.
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Figur 4.10. Matrise for nordre del cw sjakt 3

Sørvest for dyrkningslag A3072 fra ca.  17-29 m ble dyrkningslaget fjemet etter opprensing.

Laget ble ikke målt inn og ingen prøveruter ble gravd. Laget var mørkbrunt humush.oldig og

inneholdt lite trekull. Under opprensing ble det kun gjort funn av to råemner til bryner. Ingen

bebyggelsesspor ble påvist under dyrkningslaget i dette området.

Figur 4.11. Anlegg og hiltiirlag i søndre del cN sjakt 3.

I den nedre delen av sjakten kom flere anlegg og lag til syne under pløyelaget, A3303, A3315

A3289  og  A3350.  Det  var  også  flere  modeme  forstyrrelser  i  området.  Vannledningssgrøft

A3333  kuttet  lag  A3350  og  dreneringsgrøftene  A3369  og  A3281  var  gravd  ned  gjennom
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lagene A3289 og A3350. Terrenget heller mot sør og i søndre halvdel av sjakten lå pløyelaget

re[t over  undergriinnen  som  besto  av  sand.  Det var svært  forvirrende  og  vanskelig  å  grave i

dette området  på  grunn  av  de  mange  usikre  anleggene  og lokale  lagene.  Området ble  gravd

delvis mekanisl( og delvis stratigrafisk. Lagene og anleggene ble forsøkt skilt ut og gravd hver

for seg så snart de ble erkjen[. Det ble satt ut et rutenett og lagene ble gi.avd mekanisk i 5 cm

sjikt. Lag A3350 lå lengst vest i sjakten og dekket et ca.  10 m2 stoit område. Det var forstyrret

i  nordre  del  av  vannledningsgrøft  A3333.  Laget  var  mørkt  brun-svart  og  innholdt  trekull,

brent bein og noe skjørbrent stein. Det hersket usikkerhet om laget var omblandet og det ble

derfor åpnet noen pi-Øveruter, R3786, R3787, R3788 og R4474. Disse ble gravd mekanisk i  5

cm   sjikt.   Funnene   var   fragmenterte   og   relativt   beskjedne   i   antall.   Funnene   omfattet

gjenstander av flere kategorier som rav, slagg, glassperle,  glass,  glasstav, keramildc og brent

leire. Laget var homogent og hadde en tykkelse på 20-25 cm. Ingen modeme funn ble påvist i

A3350, noe som tyder på at laget ikke var omrotet slik som A3072 i nordøstre del av sjakten.

Kulturlag  A3350  er  trolig  redeponert  og  kan  derfor ikke  knyttes  til  bosetningsaktivitet  på

stedet. Resten  av laget ble fjemet med maskin for å avdekke eventuelle bebyggelssespor. En

langsgående smal grøft/renne, A6442 ble påvist under A3350 i en høyde av 3,5 m.o.h... Denne

var  orienter[  NØ-SV  og   var  gravd  ned  i   sandgrunn.   Anlegget  ble  p.g.a.   tidspress  ikke

undersøkt eller avgrenset.  Like  sør for  laget  i  enden  av  sjakten  ble  det  avdekket  et  anlegg,

A7163, i en høyde av 3,3 m.o.h. Den hadde samme orientering som A6442 og fortsatte videre

inn i søndre sjaktvegg. Anlegget ble delvis gravd og er tolket som en grøft. Det ble ikke gjoft

noen funn som daterer grøfta.

Kulturlaget mellom lag A3350 og A3289 ble  ikke målt inn, men dekket området .ved

rutene  R4006,  R4048,  R4118,  R5341,  R4113-4115,  R4476  og  R5343-45.  Laget  inneholdt

brunsvart humus med noe sand og inneholdt mindre trekull enn A3350. Laget var ca.  10 cm

tykt.  Det  ble  funnet  gjenstander  av  flere  kategorier  som  glasstav,  glassperle,  jem,  slagg,

bronse,  keramikk,  kleber og  glass,  samt  brent bein.  Ingen  modeme  gjenstander ble  påvist  i

la8et.
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Figur 4.12. Søndre del av sjakt 3.

27

1         0         1         2   MeteÆ•-=rTT=

Figur 4.13. A 3 315 -steinmur. Fra nord.





Anlegg  A3315  lå  under  kulturlaget  og  var  en  rettgående  røyslignende  steinmur.  Muren  lå

høyest i  terrenget og besto  av  stein  i  størrelsen  30-50 cm.  Steinene  var lagt te[t sammen  etter

hverandre med ti.e stein i bredden, og var påbygd med mindre stein i støiTelsen  15-20 cm som

lå  delvis  over  og  inntil  de  store  (fig.  4.13).  Fyllmassen  mellom  steinene  besto  av  mørk  brun

humus  med  gi.iis,  og  inneholdt  noe  brent  bein  og  enkelte  gjenstandsfimn  som  bryne, jem  og

slagg.  Muren  var 35  cm  bred  og  5,4  m  lang  og  fortsatte  videre  inn  i  nordre sjaktvegg.  Den

hadde en  høyde  på 30-40  cm.  Toppen  på enkelte  av  steinene  lå  tett  opp mot pløyelaget i  en

høyde av ca 4 m.o.h. Muren fortsatte ned i sjikt 2. Det ble satt itien en profilbenk som krysset

s[einmuren i retning noi.d-sør og denne ble tegnet for hånd og dokumentert. Anlegget ble målt

inn i plan digitalt og fotografert i flere nivåer. [3

I sjikt 1  under kultui.laget ble det avdekket en steinkonsentrasjon A5394 som fortsatte

videre ned i sjikt 2. Anlegget var dekket av dyrkningslaget og lå nord for og inntil A3315  i en

høyde  opp  til  3,9  m.o.h.  Det  var  svakt  buet  og  fortsatte  videre  inn  i  nordre  sjaktvegg  i

nordøstlig retning.  Anlegget  var bygd  opp  av  middels  stor stein  i  størrelsen.  10-15  cm  i  en

bredde på 35 cm. Steinene lå tett inntil og over hverandre og målte fra topp til bunn ca. 20 cm.

Mellom steinene  var det humusholdig jord som inneholdt  noe  brent bein.  Ingen  gjenstands-

funn  ble  gjort.  Anlegget  hadde  karakter  av  en  røyslignende  miir  og  antas  å  tilhøre  samme

tidsfase  som  A3315.  Dette  komplekset  kan  ha  hatt  funksjon  som  murer  mot  strandsonen,

kanskje som en nedre grense for bebyggelsen høyere oppe. A5394 lå over et svart fett sandig

siltlag,  A6416  i sjikt 3. Laget fortsatte inn i  nordre sjaktvegg. Det inneholdt noen få funn av

brent bein og gjen§tander som glasstav, rav, brent leire og glass. Laget lå innenfor A3315 og

A5394 og er eldre enn murene.

Under  A3315   i   sjikt  3   lå  lag  A6621,  et  mellombrunt  humusholdig  sandlag.  Det

inneholdt noe brent bein  og enkelte gjenstandsfunn som bein,  glass, brent leire, slagg og bly.

Laget lå over en  steinsti.eng A11552.  Denne lå i  en  høyde  av  3.3-3,7  m.o.h.  og  var orientert

nordøst-sørvest.   Anlegget   fortsatte   videre   inn   i   nordre   og   søndre   sjaktvegg.   Steinene   i

anlegget varierte i  størrelse fra 10-30 cm og disse lå på i.ekke inntil og delvis over hverandre.

Rekken  var rett, men noe ujevn.  Ansamlingen  av  stein  var størst .i  nordre del,  noe som trolig

har sammenheng med at steinene i søndre del har blitt pløyd opp. Fyllmassen mellom steinene

var  mørk  brun  humusholdig  og  inneholdt  noe  gms.  Konsistensen  var noe  løs,  lik  de  andre

[3 Ingen av steinene i  muren  ble  målt inn. Dette skyldtes  delvis  tidspress  og delvis  at gravemannskapet på dette

tidspunkt ikke var fullt forti.oLig med den digitale oppmålingen slik at steiner i anlegg eller lag ikke ble målt inn.
Anlegget ei. imidlertid  fotografei.t med passpunkter, slik a[ en plantegning vil kunne pi.odusei.es.
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steinmurene. Bare en liten del av anlegget ble undersøkt og ingen funn ble gjort. Anlegget har

trolig hatt funksjon som mur lik A3315 og A5394.

.        EyF-EEE
E:E      L=

Figur  4.14.  Matrise for  søndre  del  c[v  sjakt  3.

A33031å like V for A3315  i  en høyde av 3,6-3,8  m.o.h.  Anlegget var steinsatt og tilnæmet

sirkulært.  Det  var  fylt  med  et  trekullspettet  sandlag  med  grus.  Mellomstor  stein  var  lagt  i

ytterkant av  anlegget hvor sandlaget også var mørkere og iblandet mer trekul] og skjørbrent

stein.  Anlegget  var ikke  gravd  ned,  men  lå rett  over  sandgrunn.  Fyllmassen  inneholdt  noe

brent bein og gjenstandsfunn som glassperlei-, rav, jem, slagg, bryne og glasstav. Anlegget var

delvis  forstyrret  i   sør,  hvor  det  også  ble  funnet  porselen.   Anlegget  lå  i   tilknytning  til

murkomplekset, men det er usikkert hvilken funksjon det har hatt.

I det nedre området av sjakt 3 ble det gjort gjenstandsfunn av vikingtidsdatering både i

dyrkningslagene med svartjord, i kulturlagene og i  anleggene. Ingen modeme gjenstandsfunn

ble gjort i murene og de er derfor antatt å være fra vikingtid. Anleggene med stein har ligget i

en høyde av 4 -3.4 m.o.h. og kan ha hatt funksjon som murer mot strandsonen. Kulturlaget på

utsiden  av  murene  var  sandig  mens  det  på  innsiden  var fett  og  kullholdig,  noe  som  støtter

denne tolkningen.
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4.2.2   Sjakt4

Figur 4.15. Oversikisplcm over sjakt 4.

Sjakt 4 ligger i forlengelse av sjakt 3, avbrutt av en nedkjørsel til åkeren (fig 4.15). Sjakten er

22  m  lang  og  går  gjennom  dyrket  mark.  PIøyelaget  ble  tatt  av  i  en  bredde  på  3  m.  Under

pløyelaget ble  det  avdekket  et kulturlag,  A4360.  Det hadde  en  utstrekning  på ca  20  m2  og

fortsatte  videre  inn  i  nordre  sjaktvegg.  Det  ble  satt  ut  ruter  som  dekket  hele  kulturlaget.  I
.

rutene R4488  og  R4490  var  det  et  klart  definert  anlegg,  A7814.  Dette  var  gravd  gjennom

A4360 og ned i sandgrunn. Anlegget er demed yngre enn A4360. Det ble først oppdaget etter

sjikt  1  var gravd. På grunn av mye nedbør under gravingen ble området svært vått slik at det

under opprensing  og  graving  av  kulturlaget  ikke  var mulig  å  skille  ut  anlegget  i  den  mørke

kultumassen. A7814 var en langsgående grøft fylt med stein. Det hadde en bredde på 50 cm

og en dybde på 36 cm. Grøfta var orientert NV-SØ og fortsatte videre inn i nordre sjaktvegg.

Steinene  var runde  og  20  cm  store  og  lå  tett pakket  over hverandre i  to  høyder.  Fyllmassen

inneholdt  gråsvart  ti.ekullblandet  sand  og  humus,  Det  ble  funnet noe  brent  bein,  men  ingen

gjenstandsfunn. Ingen modeme funn ble stort, noe som kan indikere en datering til vikingtid.

A 4360 var delvis kuttet av en modeme dreneringsgrøft T28466. Laget besto av mørk

gråsvaii trekullblandet humus med sand og noe skjørbren[ stein. Det var på det tykkeste ca. 20
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cm  og  ble  fetei.e  og  mer  trekullholdig  i  bunnen  av  laget.  Ett  område  på  9  m2 ble  undersøkt

næimere  ved  gi.aving  av  et  10  cm  mekanisk sjikt.  I dette  Øverste  sjiktet  ble det  fimnet brent

bein,   bryner,   keramikk,   brent   leire,   slagg,  jem,   glassperler,   glass,   glasstav,   vektlodd  og

spinnehjul.  På  grunn  av  tidsnød  ble  det  prioritert  å  undersøke  eventuelle  bebyggelsesspor

under kulturlaget i  stedet for å grave sjikt 2. Resten  av laget ble følgelig fjemet med maskin.

Under A4360  ble  et fint  sandlag A7775  avdekket i  en  høyde  av  3,7-3,9  m.o.h.  Laget hadde

iilik konsistens fra den øvrige sandundergrunn. Det fulgte kul[urlagets utbredelse og inneholdt

finsedimenter  av  sand  og  tynne  sjiktinger  av  trekullstriper  som  skyldes  nedvasking  fra  det

overliggende kulturlaget. Ut fra ten.enghøyde og beliggenhet har området trolig vært utsatt for

oversvømmelser fra sjøen.  I  vestre del  var A4360 noe tykkere og det ble gravd en  prøverute

(Rl 1543)  i  laget etter at det Øvrige kulturlaget  var fjemet.  Det ble funnet en  del  brente bein,

keramikk, glass og glassperle.

Figur 4.16, Anlegg i sjaki 4.

I sandlaget ble det påvist tre anlegg, A7860, A7853 og A7846 (fig 4.16.). Disse avtegnet seg i

overflaten  som små mørke trekullholdige flekker mot den lyse sanden. Anleggene ble snittet

og  fyl]massen  besto  av  mørk  trekullblandet  sandjord.  Alle  anleggene  er  pålehull.  A7853

hadde en  dybde på 45  cm og i  bunnen fantes det rester av bevart treverk.  A7860  var skråstilt

med spiss bunn og hadde en dybde på 45  cm. A7846 var 20 cm dyp. Det ble ikke gjort noen

fimn i fyllmassen.
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Utenfor kulturlagsområdet  i  den  vestre  delen  av  sjakten  fantes  et  anlegg A7832  i  en

høyde  av  3,9  m.o.h.  Det  var nedgravd i  sandgrunn  og inneholdt svært  trekullholdig  sand  og

sl{j.ørbrent   stein.   Gropen   hadde   en   rektangulær  flat   helle   i   Øvre   del.   Det   ble   funnet  en

bronsenål,  bryne, jem,  slagg  og  mye  brent  bein  i  fyllmassen.  Gropen  kan  muligens  ha  vært .

brukt i forbindelse med smiing, jfr. det høye innholdet av trekull og funn av metall og slagg.

Figur 4.17. A28480 -brønn/latrine.

I  den  Østre  delen  av  sjakten  utenfor  kulturlagsoinrådet  ble  det  avdekket  en  latrine/brønn

A28480. Denne lå på det laveste punktet i  temenget i en høyde av 3,8  m.o.h (fig. 4.17). Den

var gravd ned i sandgrunn  og ble ikke helt avgrenset i  overflaten da den fortsatte videre inn

nordre  sjaktvegg.  Anlegget  var forstyrret i  Øvre  del  av  en  modeme  dreneringsgrøft T28466.

Brønnen/1atrinen  hadde  en  diameter på  ca.  1  m  i  overflaten.    Det  var  vanskelig  å  se  ned-

gravningskanten  til  latrinen/brønnen  da området  var svært  vått.  Det  var et jevnt  vanninnsig

grunnet  en  lekkasje  fra  dreneringsrøret  i  den  Øst-vest-orienterte  grøften  T28466  som  gik]c

tvei.s  gjennom  anlegget. Den  yngste  gjenfyllingsmassen  i  nedgravningen  besto  av  brunsvart

ti.ekullblandet humus, mye treflis og bein, samt noen  stein i  stønelse 20 cm.`4 Laget ble mer

organisk  i  bunnen  og  innholdet  av  treflis  og nøtteskall  Økte.  Det  ble  tatt  ut en  miljøprøve  i

bunnen av laget.

Under  lag  A28480  kom  det  til  syne  en  tref6ring  i  form  av  et  lagget  trekar/tønne,

A28375.  Treet  var bløt  og  svampete  og  var generelt i  dårlig  forfatning.  Det  var derfor ikke

!4 Laget hai. samme A-ni.. som nedgmvningen til  brønnen, A28480.
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mulig  å skille  ut de  enkelte  stavene  og  heller ikke  hva de  var bu`ndet sammen  av.  Treverl(et

var noe Ødelagt i toppen av grøft T28466. Karet var sirkulært og hadde en ytre diameter på 54

cm.  Det  var  bevart  i  inntil  28  cm  høyde  og  hadde  en  veggtykkelse  på  ca  5  cm.  Trekare[ sto

ned på den naturlige sanden og det var ingen spor etter noen bunn. Treverket ble tatt inn som

prøvematerialet  til  dendrokronologisk  datering.  Bunnen  av  trekaret  hadde  en  høyde  av  3,2

m.o.h.  Latrinen/brønnen  har  hatt  steinsatte  sider.  I  nedgravningen  og  i  vestre og  søndre  side

av  trekaret  lå  det  stor  stein,  i  størrelsen  20-30  cm.  Det  lå  også  noen  stein  som  var  ute  av

posisjon  i   iitkanten  av  nedgravningen,  trolig  på  grunn  av  den  modeme  nedgravningen  til

gi.Øfta.  Da  treverket  var  fjemet  ble  det  påvist  et  eldre  gjenfyllingslag  A1004778  mellom

nedgi.avningskanten  og  trekaret.  Massen  inneholdt  mørk brunsvart  sandblandet  humus med

treflis  og  mye  bein.  Laget  skilt  seg  noe  fra  A28480  ved  et  større  sandinnhold  og  mindi.e

treflis. Det ble funnet gjenstander som keramikk, brent leire, spinnehju]semne og jem. Laget

lå  over  restene  av  et  flettverk  som  antagelig  representerer  en  flettverksf6ring  til  en  eldre

tidsfase av  latrinen/brønnen.  Flettverket A28515  lå bevart i  sandveggen i  nedgravningen og

kunne  følges   hele   veien   rundt.   Det   fantes   også   noe   rester   av   flettverk   i   bunnen   av

nedgravningen.  Latrinen/brønnen  lå lavt i  terrenget og det er lite trolig at  denne har fungert

som en brønn for drikkevannsforsyning. Brønnen  har ikke kunnet levere store mengder med

vann  og  det  er  derfor  mei.  sannsynlig  at  deri  har  fimgert  som.  vannbeholder  for  en  type

arbeidsprosess,  kanskje for  smiing.  En  annen  mulig  tolkning  er  at  gropen  har hatt funksjon

som latrine.  Miljøprøven  fra fy]lmassen  vil  kunne  gi  mer detaljert infomasjon  om laget og

innholdet i dette.

Figur 4.18.  Mcitrise for sjakt 4.
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I  forbindel.se  med  graving  av  riggegroper  til  vann  og  avløp  ble  sjakt  4  utvidet  med  25  m2.

Utvidelsen gikk i  foriengelse  av  Østre del  av sjakt 4 mot sør.  Området viste seg å være svært

forstyrret av modeme grøfter og en støiTe grop, T27883  og T27868. Det ble påvist to anlegg i

en høyde av ca 4 m.o.h, A27846 og A27825. Begge var utflytende i form og bare s cm dype.

A27846  var  delvis  ødelagt  av  en  modeme  grøft.  Fyllmassen  i  anleggene  var  av  gråsvart

trekullblandet sandjord.  Av  disse var det særlig A27825  som  utmerket seg med mye  innhold

av  [i.ekull  og  noe  skjørbi-ent  stein.  Anlegget  ble  ikke  avgrenset  da  det  fortsatte  videre  inn  i

vestre sj.aktvegg. Ved opprensingen i overflaten ble det i  utkanten av anlegget gjort funn av et

avklippet  gullsmykke.  Fyllmassen  inneholdt  noe  brent  og  ubrent  bein, jem,  bronse  og  i.av.

Bare bunnen  av  anlegget  var bevart.  Muligens  kan  gi.open  ha  hatt funksjon  i  tilknytning  til

metallarbeid, jfr. funn av metall og mye trekull i massen.
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4.3.  FRA  UTGRAVNINGSFELTET  1956-67  TIL  TOPPEN  AV  HØYDE-

DRAGET

Figur 4.19. Clversiktsplan over §jaklen fira utgrayningsfieltet 1956-67 til ioppen av høydedraget.
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Sjakt 5 1igger i forlengelse av sjakt 4 og er adskilt fta deme av nedkjørsel til åkeren. Sjakten

strekker seg over en lengde på  180 m og går gjemom dyrket mark.  Terrenget stiger ffa 5,2

m.o.h i nordøst og opp til et platå hvor terrenget flater ut i en høyde av ca.  10 m.o.h. i sørvest.

Store deler av sjakten gikk gjemom det gamle utgravningsfeltet i bosetningsområdet som ble

undersøkt av Charlotte Blindheim i perioden  1956-67.  Det tidligere utgravningsfeltet kunne

følges fta bunnen av sjakten i nordøst og videre  ca.  65  m mot sørvest.  I dette området ble

åkeijorda og gjenfyllingsmasse.n fiemet i en bredde på 3 m. Massen fia gjenfi/11ingen besto av

svartjord og denne lå over sandundergrunn.

Ved graving av en riggegrop til en avløpsledning ble deler av sjakten utvidet med 25

m2 mot sør. Dette feltet lå 55 m sørvest for sjakten ende i nordøst og berørte ytterkanten av

det gamle utgravningsfeltet.
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Figur 4.20. Oversiktsplan over området med riggegropen samt brønnene A4129 og A4149.

Figur 4.21. Kiilturlag A27694 i sjakt 5 i utvidelsenfor riggegrop.
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Lengst  søi-vest  i   dette  utvidelsesfeltet  ble  det  påvist  plast  under  gjenfyllings"`ssen  som

tiidekket et urørt kulturlag, A27694. Laget lå i en høyde av 6,4 -5,9 m.o.h. og var omkring 4

m2  stort.  Det  ble  ikke  avgrenset  da  laget  for[satte  videre  inn  i  søndre  og  vestre  sjaktvegg.

Massen besto av brunsvar[ sandig humus og inneholdt trekull og noe skjørbrent s[ein. Det ble

satt ut et riitenett og hele det avdekkede laget ble undersøkt. Laget ble gravd mekanisk i 5 cm

sjil(t.  I sjik[  1-3  ble  det funnet  bein,  glass,  digelfragment,  glassperler, rav, keramikk og jem. I

sjikt 4  var laget sandig og svæi.t trekullholdig og fett. Det avtegnet seg i  plan  som et anlegg.

Det hadde fom av en langsgående 40 cm bred grøft, orientert NV-SØ.

Figur 4.22. Grøft A 27694 med stolpehril og pålelnill.

Grøften  fulgte  fallhøyden  i  terrenget  og  var nedgravd  i  sandig  undergrunn.  Det  b.le  funnet

bein,  glassperle  og  keramikk  i  fyllmassen.  I  bunnen  av  grøfta  ble  det  -påvist  to  stolpehull,

A28029 og A28291. Disse var ovale og hadde samme orientering som grøfta. De lå ved siden

av hverandre og var gjenfylt med A27694, samme fyllmasse som i grøfta. I kanten av grøfta i

nordøstre side fantes  fire pålehull, A28310, A28324, A28339  og A28357. De lå på rekke og

gikk parallelt med grøfta. Fyllmassen i  anleggene var trekul]blandet fet grå sand, lik massen i

A28029 og A2829l. Grøfta er antagelig en parsell-eller veggrøft.
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Figur 4.23. Matrise over  grøft A27694.
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Undergrunnen endret karakter og gikk over fra sand til leire i området sørvest for det tidligere

utgravningfeltet. Dette vedvarte gjennom re;ten av sjakt 5. I området med leire var det pløyd

ned til undergrunn og ingen kulturlagsrester ble påvist. Bare noen få anlegg ble avdekket. På

platået   ble   de   fleste   innmålte   anleggene   avskrevet   etter   undersøkelse   og   tolket   som

steinopptrekk. Svært mye stein var pløyd opp i den øvre delen av sjakten og det fantes da også

mye  stor stein  i  dette  området.  Sørvest  for  det  tidligere  utgravningsfeltet ble  det  påvist  en

brønn, A4129, som lå i en høyde av 7 m.o.h. Brønnen var lite synlig i leira og nedgravningen

avtegnet seg kun svakt i overflaten. I nordvest gildc en modeme vannledningsgrøft som delvis

hadde Ødelagt  nedgravningskanten  til  brønnen.  Brønnen  var kuttet  av  grøfta ned til 40  cm's

dybde. Anlegget ble snittet og den søndre halvdelen ble gravd ut. Deler av gjenfyllingsmassen

fra de Øvre lagene ble vannsollet. Brønnen var.80 cm dyp og var nedgravd i kompakt blåleire.

Den var tref6ret og hadde tettstående planker fra 50 cm's  dybde og ned til bunnen. Utenfor

treplankene var det fylt på med stein i varierende størrelse som har fungert som stabiliserings-

masse for brønnen. Det var mulig å skille ut fire adskilte lag i fyllmassen.
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Figur 4.24. A4129 -profiltegning. ] :40. For signcilurfiorklaring se vedlegg 4.
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Lag  1  var  den  yngste  av  disse  og  inneholdt  gråsvart  humus  iblandet  trekull  og  noe  sand.

Under dette laget var det et gult brent sandlag, lag 2. Under lag 2 lå et gråsvart trekullblandet

humuslag  med  sand.  Laget  skilte  seg  ut  fra  lag   1   med  et  høyere  innhold  av  trekull   og

skjørbrent stein. Det eldste laget var lag 4.   Laget lå innenfor tref6ringen og inneholdt lys grå

sand  med  leire  og  stein.  Lag  4  utgjør  den  primære  gjenfyllingsmassen  i  brønnen.  I  de  tre

øyerste  lagene  ble  de[  funnet  bein,  kei.amikk,  bryne  og  bly.  Det  ble  tatt  ut  riljøprøver  av

henholdsvis lag  1  og 4.

Figur 4.25. A 4149 -profilfoto

Ca 60 m SV for brønn A4129 ble det påvist en ny brønn i en høyde av  10 m.o.h., A4149 (fig

4.25).  På lik  linje  med brønn  A4129  var brønnen  lite  synlig  i  overflaten.  Anlegget ble ikke

avgrenset i plan da det fortsatte videre inn i nordre sjaktvegg. Det ble snittet i   NV-SØ retning

og sørvestre halvdel  ble gravd ut. Brønnen hadde en diameter på 80 cm og en dybde på 2 m.

Den  var gravd ned i  lys gul leirgrunn som gikk over til kompakt gråblå leire. Nedgravningen

hadde  loddrette  sider  og  flat  bunn.  I  Øvre  del   av  brønnen  besto   fyllmassen   av  gråsvart
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trekullblandet  humus  med  noe  sand  og  skj.Ørbrent  stein.   Deler  av   den  Øvre  massen  ble

vannsoldet og inneholdt brent bein,  keramikk,  brent leire, bryne, jem,  glassperle og glasstav.

På 30 cm's dybde inneholdt massen noe kvist og flis. Fyllmassen gikk gradvis over til grå fin

sand. På 70-90 cm's dybde var det bevart trevirke og et trebord. Disse lå ikke in situ og var en

del  av  gjenfyllingen.  Ved  1  m's  dybde ble  det funnet små  tilspissede kjepper,  2-3 cm tykke.

Disse sto  vertikalt ned i leira med den tilspissede enden ned. Flettverk ble ikke påvist og det

er usikkert hvilken funksjon kjeppene har hatt.

I  området  mellom  brønn  A4149  og  A4129  fantes  et  anlegg,  A4140.  Det  ble  ikke

avgrenset  da  de[  fortsatte  videi.e  inn  i  nordre  sjaktvegg  og  var  også  delvis  Ødelagt  av  en

modeme grøft i noi.døstre del. Anlegget ble snittet og søndre halvdel ble gravd ut. Fyllmassen

besto av trekullblandet humus med noe skjørbi-ent stein og brent bein. Anlegget var nedgravd

i  leirgrunn  og  var 23  cm  dyp.  Fordi  anlegget  ikke  ble  avgrenset  og  det  ikke ble  gjort noen

gjenstandsfunn er det usikker[ hvilken funksjon. nedgravningen har hatt.

Figur 4.26. Oversiktsplcin over anlegg i sydvesire del c[v sjakt 5.
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Oppe  på  platået  ble  det  som  tidligere  nevnt  avdekket  en  rekke  anlegg  som  ved  nærmere

undersøkelse  viste  seg  å  være  steinopptrekk  og  nedpløyd  pløyelag  i  undergrunnen[5.  I  det

sydvestre området av sjakten ble det påvist en samling av fem anlegg, A6289, A6306, A6317,

A6327  og  A6336.  Alle  ble  snit[et  og  gravd.  Disse  hadde  kultui-jord  i  fyllmassen  og  kan

knyttes  til  vikingtidsaktivitet.  A6289  og A6306  lå i  kanten  av nordre sjaktvegg og var kuttet

av  en  vannledningsgrøft i  den  nordvestre  del. Fyllmassen  i  A6289  besto  av  humus  med noe

skjørbrent  stein  og  inneholdt  ingen  funn.  A6306  besto  av  trekullblandet  sand  med  grus  og

hadde funn  av brent bein,  glassperle og glasstang. Hvilken  funksjon  disse anleggene har hatt

er ukjent. Nordves[ for disse lå tre sirkulære anlegg. A6317 hadde en diameter på 70 og var 20

cm dyp.  Fyllmassen  besto  av  sandig leire med trekull  og skjøi.brent stein. Det ble gjort funn

av brent bein, jem og glassperle.  A6327  var 50 cm i  diameter og.18  cm dyp. Fyllmassen  var

den  samme  som  i  grop  A6317  og  inneholdt  funn  som  brent  bein,  brent  leire,  kleber  og

glasstang.   A6336   lå  like  ved  siden  av   grop  A6327   og  hadde  en   uklar  avgrensing  mot

undergrunn.  Fyllmassen  var  den  samme  som  i  andre  gropene,  men  ingen  funn  ble  gjort.

Anlegget kan være bunnen av en grop.

'5 Disse anleggene utgår:  3797, 4079, 4159, 4167, 4175, 4184, 4192, 4200, 4209, 4216, 4225, 4235, 4244, 4254,

4261, 4272, 4281, 4303, 4324, 4335, 4345 og 6344.
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4.4. BRØNN OG  LEIRGOLV-OMRÅDET PÅ HØYDEDRAGET

Figur 4.27. Oversimsplan cNer brønn og leirgolvområdei på toppen av høydedraget.

Sjakten i det nordre området til vann/avløp er orientert NV-SØ og går vinkelrett på sjakt 5 til

gang- og sykkelvei i nordvest (fig. 4.27). Åkerlaget ble tatt av i en bredde av 2 m og området

ble  renset  opp  for  hånd  med  graveskje.  Terrenget  i  området  stiger jevnt  fia  sørøst  mot

nordvest, fi.a 8,8 m.o.h. til  11 m.o.h., målt under pløyelaget. Det ble under opprensingen gjort

fimn av gjenstander som glass, glassperle, keramikk, brent leire, bryne og smeltedigel. Det ble

avdekket et lysgult leirlag, A8708 i en høyde av 9,3-9,0 m.o.h.  Det ble ikke avgrenset da det

fortsatte videre inn i nordre sjaktvegg.  Lagets lengderetning gikk parallelt med sjaktkanten.

Det ble tidlig klart at A8708 representerte et gulvnivå i et hus. Det var steiner i vegglinjen og

leirlaget fortsatte like til utsiden av disse. På utsiden av leirlaget i sør lå et svart trekullblandet

lag,  A8085  i  en  høyde  av  9,4-8,9  m.o.h.   A8085  og  A8708  var  kuttet  av  en  modeme

dreneringsgrøft,  T8255  som  gikk  im  i  dreneringsgrøft  T8267.  Sørøst  for  A8085  lå  laget

A9180. Det var noe vanskelig å skjlle ut lagene nordvest for leirlaget da disse inneholdt sand-

1eire. Lagene var nokså lik undergrunnen i det nordre området som besto av leire blandet opp

med noe sand, grus og stein. Ved opptørking var disse lagene svært lik undergrum i området.

Nordvest for leirlaget var det et sand-leirelag iblandet skjørbrent stein, A9095. Laget lå like

inntil kortenden av leirgulvet i nordvest.  Lag A9212 ble skilt ut som  et sandlag oppblandet

med trekull,  leire,  grus  og noe  stein.  Dette  grenset mot A8085  og A9095.  Avgrensingen  av

A9212  mot nordvest var usikker da laget her gradvis  rikk over  i  steril  leire.  I ytterkant  av
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A9212  i  nordvest  lå  et  sirl(ulær[  anlegg,  A9062.  Den  brunsvarte  fyllmassen  var  godt  synlig

mot den lysgule leira.

Figur  4.28.  Anlegg  og  kullurlag påvist  under  pløyelagei  i  leirgulvområdet på  høydedraget.  RMtene
som ble grcNd er merket med R-nr.

Det ble satt ut et rutenett som dekket størstedelen av sjaktområdet. Området ble gravd sz.#g/e

confex/,  hvor lagene og anleggene ble forsøkt skilt ut og  gravd hver for seg så snaft det ble

erkjent.  Lagene ble  gravd i  5  cm  sjikt for hver rute med nye  graveenheter for hvert  sjikt.  I

området nordvest for A9062 ble det ikke påvist noen anlegg eller lag. Undergrunnen besto her

av  leire. De[  ble  gjort  funn  her under oppi.ensingen  og  det  var av  denne  grunnen  viktig  å få

avklart  om leira  var steril  eller ikke. Det  ble  derfor gravd  tre  prøveruter i  området,  R8304,

R8346, R8423. Massen inneholdt noe trekull ned til  10 cm dybde og det ble funnet noe brent

bein,  samt  keramikk,  glass,  glassperle,  gulldråpe  og  bryne.  Dette  tyder  på  at  restene  av  et

kulturlag  er bevart  og  at  pløyningen  har  Ødelagt  det  Øvrige  lag?t.  Det  ble  ikke  påvist  noen

bebyggelsesspor og det er derfor antatt at området har ligget i ytterkant av bosetningen.

A8085 var et svæi.t trekullholdig lag iblandet humus, sand og skjørbrent stein. Det. ble

ikke avgrenset da det foi.tsatte videre inn i  sjaktveggen på begge sider i  syd og sydøst. Laget

hadde  en  tykkelse  på  5-12  cm  og  inneholdt  brent  bein  og  stenstandsfunn  som  keramikk,
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glassperle,  glass,  sølvmyn[,  bi.ent  leire,  bryne  og jem.  Det  var  viktig  å få  klargjor[  om  laget

var yngre/eldre enn  leirgulvet. På profiltegningen for den nordre pi.ofilen kan leirlaget følges,

men  i  sørøst ses det bare som en tynn  stripe under pløyelaget og over trekullaget (se vedlegg

4). A8085 er de]for antatt å være eldre enn leirlaget.

A8708   var  et  lysgult  leirlag.  Det  var  blandet  opp   med  noe  sand,   småstein   og  trekull.

Tykkelsen  på  laget  varierte  fra 2-10  cm  og  var tykkest i  nordvestre  del  hvor også konsen-

trasjonen av trekullbiter var størst. Laget var kompakt og hardt. Det ble gravd med graveskje

og såldet. Gjenstandsfunn av vevtyngder i brent leire, brent bein, glasstav og slagg ble funnet.

Vevtyngdene ble målt inn, F9090, F9091, F9092 og F9093. Laget var påført og det er tolket

som et gulv. Det  var avgrenset i  SØ-SV  av syllsteinsrekka A10172  og i NØ-SV  av  steinene

A11678 og A11389. Leira lå opp mot og over A10172 og er dermed yngre. Det kunne følges i

retning NV-SØ  i  en  sammenhengende  lengde  på  4,5  m  og  dekket  omi.ådet i  rutene  R8312,

R8308, R8304, R8310, R8292, R8290, R8288 og R8286.
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Figur 4.30. Leirgulv A8708 og brønnA10135 og A9062.

Under leira i sørøst hvor laget var tynnest var det et feit trekullholdig sandlag, A9154. Laget

dekket området utenfor og innenfor A10172. Det ble funnet brent bein, jem,  glass,  glasstav,

en ametystperle og et digelfragment i laget. Det lå opp mot og over steinene i A10172, A9127

og lag A18828 og er yngre enn disse. Overgangen mellom lagene A8085 og A9154 er diffuse,

men  innholdet  av  sand  Øker  i  A9154.  Lagene  er  tolket  som  bosetningslag  akkumulert  på

stedet.  Under  leirlaget  i  nordvestre  del  lå  det  et  sandlag  A18036  og  et  leirblandet  lag  med

grus, A17856. Disse inneholdt noe trekull og noen få brente bein og lå over en steinpakning,

A18241. Lagene er eldre enn leii.laget.

Steinpakning  A18241  besto  av  en  pakning  med  ca.  30  stein,   10-15  cm  store  stein.

Disse   var  lagt  på   bakken   og   lå  te[tpakket  rundt  steinene   A11695,   A11715   og  A11726  i

A10172 på innsiden  av og  i  veggen.  Steinene inngår i  veggkonstruksjonen  A10172.  A10172

var  en  steinrekke,  sammenhengende  4,5  m  lang.  Rekken  fortsåtte  videre  inn  sjaktvegg  i

Sørøst.
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Figur4,3l.SteinrekkenA10172.

Steinene var lagt på bakkenivå og besto av stor stein i størrelsen 30-50 cm og noen få mindre

stein i  størrelsen 20 cm. De enkelte steinene ble tegnet for hånd i plan og digitalt. Steinene lå

med den flate siden ned og bunnivået lå i en høyde av 8,8-9 m.o.h. Under steinene var sanden

oppblandet   med   trekull   og.   inneholdt   noe   brent   bein.    Steinrekka   er   tolket   som   en

syllsteinsrekke og representerer langveggen til huset, orientert NV-SV. I rute R8282 lå anlegg

A9127 som var en konsentrasjon av stein. Anlegget hadde en diameter på 75 cm og besto av

fem stein i størrelsen 35 cm og 15 cm. Det lå 30 cm sør for syllsteinsrekka. Steinene var lagt

på  bakken  og  under  steinene  var  sanden  blandet  med  noe  trekull.  Steinene  er  tolket  som

syllstein  til  det  sørvestre  hjømet  i  huset,  Inn  mot steinene  gikk lag A18828.  Laget besto  av

brent sand, trekull, noen leirklumper og skjørbrent stein. Laget var 22 cm bredt med en lengde

på 95 cm og fortsatte videre inn i nordre sjaktvegg, orientert NØ-SV. Laget inneholdt funn av

brent bein, jem,  og  vevtyngdefragmenter i  brent  leire.  Det  lå  under lag  A9154  og  er derfor

eldre   em   de[te.   A18828   lå   over   undergrunnen   og   er   muligens   rester   av   den   sørøstre

kortveggen  til  huset. Det hår samme orienteringen som syllsteinene A11678  og A11389 i den

nordvestre kortveggen. I rute R8282 SØ for A9127 og A18828 lå anlegg A9203. Anlegget var
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sirkiilær[  og  hadde  en   diameter  på  45  cm.   Det     lå  i   ytterkant   av  bosetningslag  A8085,

nedgravd i  sandgrunn. Fyllmassen besto  av humus,  sand,  trekull  og  skjørbrent stein.  Gropen

ble tømt og hadde en dybde på ca. 20 cm. Det ble funnet noe brent bein. Gropen er tolket som

et mulig stolpehull. Mangelen på tydelige stolpehull  antyder at det har vært en bygning med

tak, hvor taket bæres av veggene og ikke en takbærende stolpekonstruksjon. Det må imidlertid

tas  forbehold  om  a[ bare en  del  av  området ble  undersøkt,  og en  utvidelse  vil  kunne  avklare

nærmere om huskonstruksjonen.

A9180  var  et  brungult  siltlag.  Det  lå  i  området  sørøst  for  AS085  i  rutene  R8278,

R8280 og R8283. Laget var 5-10 cm tykt og inneholdt noe kullstøv og brent bein. Det lå rett

over steril  sand.  Sørøst for A9180  lå  anlegg A8166.  Det  var en  SV-NØ  orienteri  grøft  som

fortsatte  inn  i  sjaktveggene  i  begge  sider.  Grøften  så  ut  til  å  svinge  mot  nordvest  inn  mot

søndre sjaktvegg. Anlegget ble snittet og nordvestre halvdel ble gravd ut. Fyllmassen besto av

et brunsort humuslag med trekull,  sand og noe skjørbrent stein  og  hadde en  tykkelse på  26

cm.  Under  humuslaget  var det  et  10  cm  tykt  utvaskingslag  av mørk  grå  sand med  trekull.

Anlegget er tolket som en grøft hvis funksjon kan ha vært en parsel]grøft.

Lagene A9212 og A9095 var begge funnførende. A9212 var 4-10 cm tykt og inneholdt

funn som brent bein, glass, glasstav, glassperle, bein, keramikk, jem, brent leire, spimehjul og

bryneemne.  Det  ble  gjort funn  i  alle rutene  (R8318,  R8320,  R8324,  iR8328, R8330,  R8332,

R8334,  R8336,  R8228  og R8340).  I A9095  ble  det  foruten  bi.ent bein  og  bein  funnet  brent

leire,  keramikk, jem,  glassperler og glasskår. Laget viste seg å være toppen  av fyllmassen  til

en brønn A10135 (fig. 4.32).

Figur 4.32. A 10135  i overflaien.





Anlegg  A10135  avtegnet  seg  som  et  halvsirkelformet  koksteinslag  under  lagene  A9212  og

A9095 og det fortsatte videre inn i nordi.e sjaktvegg. Det grenset mot den noi.dre kortenden av

huset i NV og nedgravningskanten gikk inn mot stein A11389. Brønnen er antagelig samtidig

med huset da den er anlagt inntil dette.  Brønnen  var laftet og var nedgi.avd i  leirgrunnen  i  en

høyde  av  9,2-9,5  m.o.h.  Nedgi.avningen  va].  2,1  m  NV-SØ  og  2,  9  m  NØ-SV  og  hadde  en

dybde på ca.1,7 m. Anlegget ble tømt og gravd for hånd med graveskje og krafse. All massen

ble sålde[ i de nedre lagene, mens det øvre koksteinslage[ ble delvis fjernet med krafse.

Utgravningsfeltet ble utvidet mot nordøst med maskin og brønnen ble totalgravd.
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•.,I..:...:::::: Figur 4.33. Matrise f ior briz)nn A10135.

Koksteinslaget  representerer  den  yngste  gjenfyllingen  i  brønnen  og  har  samme  A-nr  som

nedgravningen til brønnen, A10135. Massen besto av skjørbrent stein iblandet trekull og sand.

Steinene  omfattet både  små og  store stein  i  størrelsen  7-12  cm  og 20  cm.  Svært få funn  ble

gjort og disse besto  av brent/ubrent bein,  keramikk, jem  og brent leire. Laget var oppblandet

med  noe  rund  stein  i  samme  størrelse  som  de  brente  steinene  og  omfanget  av  disse  økte

nedover  i  laget,  for  siden  å  dominere.  Det  ble  derfor  skilt  ut  et  eget  lag,  A11257.  Laget

inneholdt foruten morenestein også sand, trekull og enkelte 20 cm store skjørbrente stein. Det
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ble   ikke   gjort   noen   gjenstandsfunn,   bare   enkelte   brente   bein   ble   funnet.   Den   primære

gjenfyllingsmassen  i  brønnen  inneholdt  gråbrun  silt  blandet med humus,  gi.us  og mye  stein,

A11611. Laget lå under A11257 i en høyde av  8,8-8,9  m.o.h.  like over og i  en laftet trekasse.

Massen lå like ned på fjellet i en høyde av 7,8-8 m.o.h. Det var en overvekt av skjørbrent stein

i  fyllmassen.  Nedover i  laget  Økte  innholdet  av  huggflis,  nøtteskall  og kvist.  Det ble funnet

brent/ubi.ent  bein,  samt  noen  få  gjenstander som jem  og  en  glassperle.  Ned  mot  bunnen  av

laget lå det ti-e store stein som dekket den indre flaten  av trekassen. Disse var 30-50 cm store

og var en del  av gjenfyl]ingsmassen i brønnen. Det ble tatt ut en miljøprøve i bunnen av laget

under steinene.

Figur 4.34. Laftekassen  A1004579

Bi.Ønnen var laftet og besto av en trekasse, A1004579. Kassen var laftet sammen i hjømene i

fire sider (fig. 4.34-4.35). Tre omfar lå bevart nede i  blåleira og disse var hovedsakelig i  god

tilstand.   Det   var   spor  etter   huggmerkei.   i   overflaten   av   bordene   og   noen   hadde   også

slitasjespor.  Hvert  omfar  besto  av  fire  grovt  tilhugde  bord  med  en  tykkelse  av  4-6  .cm.

Bordene var lagt på høykant. Trekassa hadde et ytre mål på  l,rm og et indre mål på 95 cm.

Fra toppen av omfar 1 ti] bunnen av omfar. 3 var dybden  1,05 m.
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Figw 4.35. Detaljbilde ay nordøstre hjørne av laftekassen

Alle bordene ble målt inn digitalt og etter de var tatt opp ble de tegnet og fotografert. Bordene

er som følger:

Omfar Nordre bord Søndre bord Vestre bord Østre bord

Omfar 1 A13182 A12194 A13719 A12199

Omfar 11 A14257 A14266 A14639 A14649

Omfar IH A15835 A15822 A15847 A15858

Tabell 4.1. Trebordfi.ci lafiel kasse, A1004579 i brøm Alol 35.

Foruten  disse fantes to mindre bord,  A12203  og A14376.  Disse inngikk i  konstruksjonen  av

trekassa,   men   var  liggende   og   ikke   laftet.   Alle   bordene   ble   tatt  inn   som  funn   og   til

prøvemateriale. En foi-eløpig dendrokronologisk datering  viser at to  av bordene,  henholdsvis

A15847  og A15835  fra omfar 111,  er datert til  år sOs  e.Kr. Tree[ `.til ett av disse har komplett

splintvedsone bevart,  noe som betyr at treet er anvendt kort tid etter fellingen. Treet har blitt

felt sommeren  808  mellom juli  og oktober. Det er mye som tyder på at bordene i brønnen er

gjenbrukt da det er spor etter slitasje på  flere av disse. Dateringen  av bordene daterer derfor

nødvendigvis ikke direkte brønnen, men gir en bakre datering for denne.
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I   nedgravningen    utenfor    trekassen    var   det   et    fyllag    av    siltig   sand,    A13602.

Nedgravningskanten  var  bredest  i  nordre  og  søndre  side  hvor  det  også  lå  mest  fyllmasse.

Laget inneholdt lite funn. Det ble fuiinet brent/ubrent bein, keramikk og organisk materiale. I

øvre  del  av  laget  like  over  trekassa  fantes  det  skjørbrent  stein  og  stein,  ca  20  cm  store.

Innholdet av stein avtok nedover i laget. Fra omfar 11 besto laget av mye huggflis og trebiter. I

bimnen  av  laget  utenfor omfar 1 avtok mengden  av  huggflis  og fyllmassen inneholdt her silt

og  leire.  Flere  små  påler  sto  vertikalt  ned  i  laget  og  i  blåleira  utenfor  omfar 11.  Pålene  var

tilspissede i bunnen  og sto  utenfor det nordøstre, sørøstre og sørvestre hjømet av laftekassa i

en  høyde  av  8,4-8,5  m.o.h.  Pålene  kan  ha  inngått  i  en  overliggende  konstruksjon  av  foi.

eksempe]  flettverk. Bevaringsfoi-holdene for organisk materiale var svært dårlig over blåleira

og en  eventuell  flettverkskonstruksjon  er derfor ikke  bevart.  En  annen  mu]ig  tolkning er at

pålene har hatt funksjon som stabilisering ved byggingen av trekassa. Pålene er som følger:

Hjørne i trekasse I)åle påle påle

NØ A14253 A14254 A14255

SØ A12220 A14363 -

SV A12219 A14256 -

NV - - -

Tabell 4.2..  Pdler i brønn A10135 i hjørnene cw laftet trekasse i omfic[r 11.

Brønnen hadde steinsatte sider. Over laftekassa og rundt veggene i nedgravningen var det fylt

på med stor stein i to lag. Det Øverste steinlaget lå i den søndre veggen og besto av seks 30-40

cm  store stein,  A11170.  Steinene  lå inntil  hvei.andre i  en  lengde  av 2 m  og toppen  av enkelte

av disse var synlige i  overflaten under pløyelaget i en høyde av 9,4 m.o.h. Under steinene var

det et  gråsvart  sandlag,  A12142.  Laget  var  3-5  cm  tykt  og  inneholdt  noe  bi.ent/ubrent  bein.

Bare en liten del av massen ble såldet og en glassperle ble funnet. Det neste laget med stein lå

under dette laget og omfattet seks 40-50  cm  store stein,  A12221.  Disse lå i  søndre,  østre og

vestre side over lag A13602. Alle steinene ble målt inn og tegnet digitalt.
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.~. . ` . . . .   ,~ Figur 4.36. Brønnen A9062 -profiil.1..40
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Like  nordves[  for brønn  A10135  i  rutene  A8328,  R8332,  R8336  og R8338  lå  anlegg A9062

(fig.4.36.).   Nedgravningen var 1,5 m i diameter og 1,20 m dyp.   Nedgravningkanten lå 60 cm

fra A10135.  Innledningsvis ble anlegge[ tømt og det ble gravd ett  10 cm mekanisk lag, sjikt 1.

De[  ble  imidlertid  skiftet  utgravningsmetode  på  grunn  av  tidspress  og  anlegget  ble  snittet  i

NV-Sø  retning.  Søndre  halvdel  ble  gravd  ut  og  all  massen  herfra  ble  sålde[.  Fyllmassen  i

gropa besto  av  tre  adskilte  lag,  lag  2,  3  og 4.  Det  yngste  laget  var lag  4  som  også  syntes  i

ovefflaten. Laget hadde en dybde på 50 cm og besto av brunsvart humus med sand, trekull og

noe  skjørbrent  stein.  Det  inneholdt  funn  av  brent/ubrent  bein  og  gjenstandskategorier  som

jem,  bryne,  keramikk,  smeltedigel,   brent  leire,   glass,   glassperle,   glasstav  og  kleber.  En

miljøprøve ble tatt ut (P15891). Under lag 4 på 50-72 cm dybde var det et svart trekullag med

sand og mye skjørbrent stein, lag 3. Laget hadde en markert trekullhorisont i bunnen. Det ble

tatt ut en trekullprøve (P15895). Den eldste fyllmassen i gropa var lag 2 som lå under lag 3 på

72-120 cm  dybde. Massen  besto  av  et gråbrunt møkklag.  Det  var organisk og inneholdt noe

sand  og  trekull.  Det  ble  tatt  ut  tre  miljøprøver  (P15892-P15894).  Resultatene  av  disse  vil.

ventelig avklare næmere om møkklaget er fra latrine eller husdyr. I lag 2 ble det funnet bein,

rester av  en trebolle,  fargestoff og jem. I bunnen  av gropa var det bevart seks treplanker og

disse sto vertikalt ned i blåleira ca. 5 cm over fjellet. Plankene fulgte nedgravningen men. sto

ikke helt iit i kanten. Mellom nedgravningskanten og plankene, i en bredde av ca. 20 cm var

det fylt på med lys grå sand og kokstein, lag 1. Lag 1 var svært synlig i nordvest, men var mer

utydelig i  sørøstre side. Plankene hadde en tykkelse på 4 cm og var i dårlig forfatning. De ble

målt  inn  som  et  lag,  A13561.  Alt  treverket  ble  tatt  inn  som  prøvemateriale.  Gropa  har  to

bruksfaser. Den har primært blitt brukt som en latrine eller brønn, men på et senere tidspunkt

har den vært brukt som kokegrop. Dette vises i profilen som en nedgravning med en markant

kullhorisont,   lag  3.   I  den   yngste  fasen   har  den  sammensunkne  gropa  blitt  gjenfylt  med

kulturlag, lag 4.
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4.5.    MELLOM    BRØNN/LEIRGOLV-OMRÅDET    OG    KULTURLAGS-

OMRÅDET

Figur 4.37.Oversiki over området som blir behandlet i kap 4.5.

Sjakta som omhandles  i  dette kapittelet var omkring 2 m bred og orientert NNØ-SSV. I syd

fortsatte  sjakta  inn  i  det  bevarte  kulturlagsområdet  (se  kap  4.6),  og  i  nord  svingte  den  mot

nordvest (se kap 4.4). Terrenget stiger fra ca. 7,6 m o.h.  ved grensen til kulturlagsområdet til

ca. 8,7 m.o.h. nord i sjakta. Ved skillet til gnr.  1012/26 flater terrenget gradvis ut mot høyden.

Man befinner seg her på en ØSØ-VSV-gående høyderygg. I området som vil behandlet i dette

kapittel.'åt (en  strekning på ca.  48  m)  var det ikke bevar[ rester av kulturlag under pløyelaget.
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Et tynt sjikt med et mørkt kulturlag ble observert i svingen lengst nord, men dette forsvant ved

opprensing.  Undergrunnen  besto  av  gul  sand  med  varierende  inengde  grLis,  og  anleggene

tegne[ seg tydelig på overflaten.

Den følgende gjennomgangen av utgravningsområdet, starter med anleggene lengst

nord  i  sjakta,  og  følger  sjakta  sydover.  Inndelingen  i  underkapitler  er  til  dels  tilfeldig,`  og

eventuelle  kontekstuel]e  enheter,  som  rester  etter  hus,  kan   være  beskrevet  i  forskjellige

underkapitler.  Årsaken  til  dette  er  at  de[  er vanskelig  å  utlede  relasjonene  mellom  de  ulike

anleggene i  en to  meter bred sjakt. For en mer detaljert beskrivelse av de enkelte anleggene

henvises det til anleggs-katalogen. Funnovei.siktene som blir presentert i kapittel 4.5.4 baserer

seg  på  de  i.egister[e  funnene.  Det er imidlertid  ikke  lest  korrektur,  og  fei]  kan  forekomme.

Glassperler blir i  oversiktene oppgitt i  antall og øvrige funn i vekt.

4.5.1  Lengst nord i sjakta

På  et  relativt  flatt  område  på  ca  10-11  m2  Øverst  i  sjakta  ble  det  dokumentert  fire  grøfter

(A3103,   A3203,   A3120  og  A3130),   to  mulige   stolpehull   (A3193   og  A3198)  og  et  par

ubestemte nedgravninger (A3113  og A3258). A3499 er ikke undersøkt, da den ble avskrevet

under opprensing.

Figur 4.38. Oversiktsplan over området lengst nord i sjakia.
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Alle grø//e#e var orientert VNV-ØSØ.  I grøftene A3103  og A3203  var det mulige stolpehull,

som  ikke har blitt innmål[ som egne  anlegg.  Grøftene  kan trolig tolkes  som  veggriller. Dette

gjeldei.  også  A3120  og  A3130.  Alle  grøftene  foruten  A3203  fortsatte  inn  i  profilveggen.

A3103  og A3130 fortsatte inn  i den Østre, mens A3120 fortsatte inn i den vestre profilveggen.

Det  sistnevnte  anlegget  ble  snittet  på  tvers.  Anlegget  hadde  et  spissovalt  tven.snitt,  og  en

ganske jevn  dybde i  lengdei-etningen på omkring 20 cm.  A3130  hadde derimot  ujevn  dybde,

som varieite mellom  10 og 20 cm.

Fyllmassen i  A3130 besto  av brunsort sandblandet humus med kull. Dertil  var det

enkelte større steiner. Fyllmassen i A3120 var likeartet, og inneholdt skjørbrent stein. I A3103

var det også en  del  stein.  A3203,  som besto  av ett eller muligens  to stolpehull,  og en  grunn

renne mellom disse, hadde ikke stein i fyllmassen. Fyllmassen var relativt homogen, og besto

av mørk sandblandet humus. A3103 vai. det mest funnrike anlegget i området.

De   to   mulige   s/o/peÆ®f//e;]G   A3193   og   A3198,   var   tilnæmet   sii.kulære   små

nedgravninger.   Begge  hadde  en   diameter  på  ca  30-32  cm   og  en   dybde  på  ca   16  cm.

Fy]1massen   besto   av   en   blanding   av   kull,   humus   og   sand   med   ulike   mengder   grus.

Dimensjonene  og  den  avrundede  fomen  på nedgravningene  kan  tilsi  at  det  dreier  seg  om

bunnen av stolpehull. Av de Øvrige to nedgravningene var den ene bare et par centimeter dyp

(A3258),  mens   den  andre  var  en  stor  oval  nedgravning  med  ujevn  dybde.   Grøftene  og

stolpehullene kan indikere at det har stått en bygning på stedet.

4.5.2.   Nord for dreneringsgrøft T11144

Anleggene  i  området  besto  av  et  mulig  ildsted  (A3142)  og  en  grøft  (A1005082)  med flere

ganske tynne lag (AL3152, AL11118,  AL1122l  og  AL11103)  som var gjennomskåret  av en

dreneringsgrøft (A3168). En  senere innmålt dreneringsgrøft overlapper A3216 og A3241, og

disse anleggene er derfor avskrevet. De nevnte anleggene befant seg på et området på   ca 14

m2. Ten.enget er relativt flatt i området.

Det  mulige  j./c7s/ec7e/,  A3142,  var en  oval/avlang  nedgravning  med flat  bunn,  fylt

med et sor[ lag bestående  av  sand,  sot og trekull, med svært mye trekullbiter.  Største lengde

var  i   underkant   av   1   m,   og  dybden   lå  på  omkring   15   cm.   Det  var  flere  ganske  store

varmepåvirkete steiner i  anlegget. Enkelte av steinene stakk ned i  undergrunnen. I fyllmassen

var det ellers mye brent bein.
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Figui.  4.39.  Oversiktsplcin  over  området  nord

for drerier.ingsgrøfi T11144.

Omkring 30-40 cm syd for det mulige ildstedet var det en nedgravning/grø// (A1005082) med

flere  stratigrafiske  /crg.  øverst  lå  et  tynt brunsort  lag bestående  av  kullblandet  humus  med

sand (AL3152), som strakte seg på tvers av sjakta i retning VNV-ØSØ, i likhet med grøftene

lengst nord i sjakta. I laget ble det funnet brent og ubrent bein, flint, jem, keranrikk, skifer og

en   glassperle.   Funn   av   et   glasskår   som   trolig   er   modeme   kan   kanskje   stamme   fra

dreneringsgrøfta  (A3168)  som  skjærer  lagene.  Under  kulturlaget  var  det  et  ikke  sammen-

hengende lyst leire/siltlag, som har fått to ulike anleggsnummer (AL11118 og AL11221), men

som hadde lik konsistens. Det ble gjort en  del  funn  i  laget,  deriblant en liten blå ringfomet

perle lik den ene perlen som ble funnet i det trekullholdige laget, AL3152, og et fragment av

en  smeltedigel. Delvis  under AL3152,  og  delvis  under leire/siltlaget,  AL11118  og AL11221,

dukket  det  opp  et  lag  bestående  av  humusblandet  sand  med  epkelte  steiner;  AL11103.  I

sydvestre  hjøme  av  dette  laget,  altså  under  ALlll18,  ble  det  dokumentert  en  nedgravning.

Det  er  uvisst  hva  lagene  og  nedgravningen  representerer.  Funn  av  slagg,  et  digelfragment,

flint og skifer, kan tyde på at det har foregått verkstedaktivitet i  området. Mengden slagg og

jem er betraktelig høyere enn i  oinrådet lengst nord i  sjakta. Det mulige ildstedet A3142 kan

kanskje også knyttes til eventuell verkstedsaktivitet. Avstanden mellom den sydligste grøfta i
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området  lengst  nord  (A3130)  og  det  mulige  ildstedet  (A3142)  er  bare  omkring  2,3  m,  og

muligens kan anleggene relateres til samme kontekst.

4.5.3. Syd for dreneringsgrøft T11144

Figur 4.40. Oversikisplan over området sør for dreneringsgrøfit T11144..

Anleggene som  vil  bli  omhandle[ her innbefatter to grøfter (A3253  og A3557), tre stolpehull

(A3543,  A3549  og Al 1042),  en  grop  (A3599)  og et ildsted (A3627)  med  flere stratigrafiske

lag.   Deiiil   kommer  en   liten   nedgravning   (A3620),   som   har   blitt   to]ket   som   et  mulig

steinopptrekk.   De   loddrette   veggene,   og   fyllmassen,   som   består   av   mørkebrun/svart

humusblandet   sand,   kan   imidlertid   indikere   at   det   dreier   seg   om   bunnen   av   et   lite

stolpe/pelehull.  Seks  anlegg  er  ikke  undersøkt  (A3576,  A3582,  A359l,  A3645,  A3656  og

A3668).   Disse   representerer   mulige   steinopptrekk.   .A3610   er   trolig   en   dreneringsgi..Øft.

Anleggene fordeler seg på et relativt flatt område på ca 30 m2.
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De   to  grø//GnG   som  ble   undersøkt  vai.  av  litt  forskjellig  karakter.  Den   nordligste  grøfta

(A3523)  hadde  diagonale  [il   steile  sidei.,  og  konkav  bunn  i   [veiTsnit[et.  Fyllmassen   besto

hovedsal{elig  av  silt,  men  med  en  sandlinse  med  gi.us  og  stein,  mellom  lagene.  Den  andre

grøfta  (A3557)  var trolig en  vegg-grøft.  Fyllmassen  besto  av  mørk fet  trekullblandet humus

med  noen  nevestore  steinei..  De  to  grøftene  var  orientert  litt  forskjellig.  A3523  ]å  øst-vest,

mens  vegg-gi.Øfta, A3557,  var orientert  ØSø-VNV.  Funnene  varierte også noe.  I A3523  var

det slagg og bein som dominerte, mens slagg ikke forekom i  vegg-grøfta, A3557. Hei. ble det

blant annet fimnet en del brent leire, en glassperle og en glasstav.

Figur 4.41. Grøften A 3557

SJo/peÆ3///e/  A3549   og   muligens   også   A3543   kan   relateres   til   vegg-grøfta.   Det   tredje

stolpehullet, A11042, ligger derimot for seg selv. I A3549 ble det funnet et vektlodd av bly.

Gropcr, A3599, lå ca 3 meter syd for vegg-grøfta, A3557. Den var 70 cm i diameter

og 68  cm dyp.  Nedgravningen fortsatte inn i  den østre profilveggen, og den  synlige delen  av

gropa  var halvsirkulær i plan.  Sidene var paral]elle og helte sval(t mot nord. Bunnen var svakt

buet. Det er bemerkelsesverdig at de nesten  loddrette  sidene ikke hadde rast i  sammen i  den

løse  sanda,  og  trolig  har  sidene  vært  støttet  opp  av  en  fom  for  trekonstruksjon.  Det  var

imidlertid ikke  mulig å spore rester etter en  slik konstruksjon.  Fyllmassen  besto  av  flere lag

og  sjikt  med  vekselsvis  humus  og  sand,  hvilket  kan  antyde  at  gropa  har  stått  åpen  og  blitt

58





gjenfylt i  flei.e etapper.  Lagene  var av  ulik tykkelse.  Det ble funnet ganske mye bein,  og en

del brent leire og jem i gropa. Dertil ble det funnet to.glassperler.

-:`.:--]:=;-?i;i=;.':=i;;.;?jJ:~:~:`fj:;:`.:~.=.<;`.r`:;.;?".+..`*ft?:`^,:.:`:.?=E::it`,;:`i,:?-:`'::``-;..:;i:;:::,:~:.

Figur 4.42. A3559:':..:,:::,

1!.,.,,

Figur 4.43. Mairisef ior A3227
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J7ds/ec7Lpf,  A3627,  ble gravd stratigrafisk, men fordi  anlegget fortsatte inn  i  profilen  ble snittet

allikevel dokumenteii. Anlegget besto av flere lag. Noen av lagene ble ikke målt inn i felt, og

disse  har blitt rekonstruert i  ettertid  ved hjelp  av  tegningene.  Det  Øverste  laget,  AL1004601

var det mest funnrike. De[ ble blant annet funnet brent leii.e, et fragment av et vevlodd, en hvit

glassperle,   slagg   og   et   fragment   av   en   smeltedigel.   Deretter   fulgte   et   tynt   sandlag

(ALi000052),  et  grågrønt  leii.elag  som  lå  konsentrert  midt  i  den  synlige  delen  av  anlegget

(AL7927),  et  nytt  tykkere  lag  med  brun  sand  (AL1000053),  og  et  sandblandet  kull-lag  med

skjørbrent stein (AL7940).
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4.5.4 Syd for skillet til Kaupang nordre, gnr.1012/10

Figur4.44.  Oversik[splcin over områdei sydfor skillet iil gnr.1012/10





Syd for skillet til Kaupang nordre  12/10 skråner ten.enget noe mer.  Ca 9 m syd for skillet, og

frem til  det sammenhengende område med kulturiag,  var det en  strekning på 7,4  m  hvor det

il(ke ble dokumentert  anlegg. På denne strekningen  skrånet terrenget med 40 cm,  fra ca  s  m

o.h.  til  7,6  m  o.h.  i  bimn  av  sjakta.   Nord  for dette  området ble  det mål[  inn  flere  strukturer.

Bare ett av de innmålte anleggene, gropa A3697, ble undersøkt. De Øvrige anleggene (A3689,

A3721, A3743, A3735, A3751, A3758, A3768) ble avskrevet. A3721  er en dreneringsgrøft.

Gropcr  A3697  hadde  oval  form,  var  130  cm  lang,  72  cm  bred  og  21  cm  dyp.  Fyll-

massen besto av sandholdig humus med mye småstein, og enkelte store steiner, spesielt i den

vesti.e  delen.  Fyllmassen  var  altså  mer  homogen  enn  i  gropa  A3599,  og  sjiktningene  med

ulike  stratigi.afiske  lag  manglet.  Tilsynelatende  ble  gropa  fylt  igjen  i  en  omgang.  Det  ble

funnet litt bein og slagg i  gropa.  Sammenligner man med gropa lenger nord, A3599,  var det

påfallende færre funn. Mengden bein var mindre, og antall gjenstandstyper var færre i A3697.

Dette kan  ha sammenheng med en eventue]l kortere brukstid. I motsetning til A3599 er slagg

representert blant funnene.

4.5.5. Funn

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt over alle funnførende lag og anlegg i sjakta som er

omhandlet i dette kapittelet.

Anlegg /0 Glass- Sum        Bein     Bly    Brentleire   Bryne/    Flint     Glass    Jem    Keramikk    Slagg      Smelte-

nF.rif. ve l<l                                                                                .F: I( ifF. r                                                                                                                              rlinF. I

Grop

3241 12 38.6        9.1                                                               0.7                                                               28.8

3499 0.1                                                                                          0.1

3697 10.7        7.8                                                                                                                                            2.9

Grop 3599 126     36.6                           41.3                         5.6                      42.5

Grøft 3103 3 53.1      23.9                                                    1        0.8                      20.4                     7

Grøft 3120 1111 1.5                                                                                                                                                                   1.5

Grøft 3130 8.1         4.9                                                                                                                            3.2

Grøft 3203 4.5         4.1                                                                                                                                                 0.4             .

Grøft 3523 125.1       14.2                                                    7.5        8.3                                                                     95.1

Grøft 3557 42.1         4.7     1.2                33.5                                            0.1         2.5

lld§ted 3142 100.9      84.1                                                                       1.9                         14.9

lld§ted 3627 159.8           15                               78.4                                                                                        46.1          19.2                   1.1

Ildsted-Iag 7940 45.6     38.2                                              7.4

lldsted-lag 1000053 25.7     25.7

Lag 3152 174.3          82                                                 0.6     12.5           0.2     62.6                16.4

Lag 11118 1 55.7      35.5                                                                 2.4                          7.1                10.7

Lag 11221 40.5      32.2                                                  1.3        0.5                                                                                             6.5

Nedgravni 3113 5.3        5.3

Nedgravni 3193 33

Stolpehull 3549 1.4                         1.4

Stolpehull 11042 4          1.9                                                                           2.1

Tiibell 4.3.  Oversikt over fiiiu. i sj(ikt(i ni)r[I for kiiltiirl(igsomr(°i{let.
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Samlet sett ble  det funnet mest bein  og demes[ flint i  sjakta nord for kulturlagsområdet.  Bez.77

forekom i alle typer anlegg, men spesiel[ i ildstedene ble det funnet mye. Det er videre funnet

mye  bein  i  grøfta,  A1005082  (AL3152,  AL11118  og  AL11221).  Det  er mulig  å  spore  et  litt

annerledes spredningsmønster for £/cfgg enn for bein. Slagg forekommer i færre anlegg, og det

er funnet spesiel[ mye i  grøfta,  A3523, men  også i  ildstedet,  A3627. I grøfta ble det i  tillegg

funnet  brynemateriale  og  flint,  hvilket  kan   vitne  om  håndverksaktivitet,  men  også  bein.

Generelt ble det funnet lite slagg lengst nord i sjakta.

Sammenligner man  spredningen  av Æerc7JnJ.ÆÆ med  spredningen  av  bein,  er mønstrene

mei. likeartete i  den forstand at anlegg med mye bein som regel  også inneholdt keramikk. Et

unntak er gropa A3599, som generel[ vai. funnrik, men som ikke inneholdt keramikk. Det ble

funnet  keramildc  i   tre  av   de  mulige  vegg-grøftene,   men   ikke   i   den  sydligste   (A3557).

Mesteparten av keramikken stammet allikevel fra ildstedet, A3627. Ser man bort fra ildstedet

ble  det  funnet  mest  keramikk  lengst  nord  i  sjakta.  Det  er på  den  annen  side  interessant  å

observere at brer!/ /eJ.re utelukkende opptrer lenger syd i sjakta, inkludert det nevnte ildstedet.

Funngruppen omfatter blant annet vevlodd, leirklining og støpefomfragmenter.

G/c}s§per/er  forekommer i  an]egg  av  ulik  type  fordelt  over  hele  sjakta,  men  oftest

enkeltvis.  Tre  av  vegg-grøftene  inneholdt  glassperler,  hvorav  A3103  inneholdt  tre  styld(er.

Videre ble det blant annet fimnet to perler i gropa A3599. Spredningsmønsteret for glassperler

er ikke altfor ulikt det for bein og det for keramikk, selv om funnmengden ei. mindre. Generelt

var det de mest funnrike anleggene som også inneholdt perler.

Jer# ble funnet i  forskjellige typer anlegg,  og mest i  den nordre delen  av  sjakta. Det

ble  for  øvrig  funnet  mye  jem  i   gropa,  A3599.  Rikest  på  jem   var  det  trekullblandede

humuslaget, AL3152, i grøfta, A1005082. Det ble også funnet en del jem i ildstedet ved siden

av  (A3142),  samt  i  vegg-grøfta,  A3103.  I  likhet  med jem,  ble  det  funnet  mest /z.77J  i  .den

nordre delen  av sjakta.  I denne delen var det også flest anlegg. BJ');J7G77?cz/erz.ø/e/ har en videre

spredning  og  fordeler  seg  ganske  jevnt  utover  anleggene  i  sjakta.  Det  ble  funnet  bryne-

materiale  i  ildstedet  A3627,  men  ikke  i  A3142.  Funnene  i  de..to  ildstedene  er  påfallende

forskjellige. I A3627 er det funnet glassperle, keramikk, slagg, brent leire og skår av smelte-

digel,  foruten  brynefragmenter.  I  A3142  er det  derimot funne[ flint  og jem.  Bein  forekom  i

begge anleggene.
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4.5.6. Sammendrag

Figui.en  nedenfor  viser  en  oversikt  over  sjakta  der  de  ulike  anleggene  er  typebestemt.  Til

sammen  ble  det  påvist  sju  grøfter,  hvorav  tre  med  stolpehull,  to  ildstedei.,  to  groper,  og  [re

s[olpehull (se også [abellen ovenfor). Ytterligere et par nedgravninger var muligens stolpehull.

Som nevnt innledningsvis,  er  det  vanskelig  å  utlede  den  overordnede  konteksten  de  enkelte

anleggene  inngår  i,   grunnet  den  smale  sjakta.  Eksempelvis  er  det  ikke  mulig  å  avgjøre

hvorvidt de to ildstedene har ligget innendørs eller utendørs.

Det  er  allikevel  mulig  å  antyde  noe  om  vikingtidsbebyggelsens  orientering.  Alle  de

mulige vegg-grøftene (A A3103, A3203, A3120, A3130 og A3557)  var orientert VNV-øSø,

i likhet med syllsteinsrekka (A10172) og leirgulvet (A8708) som lå ca 4,5 meter nordvest for

A3203.  Den  enhetlige  orienteringen  antyder  at  bebyggelsen  kan  ha  vært  organisert,  og ikke

har  ligget  tilfeldig  plassert  i  landskapet.    Det  er  imidlertid  ikke  mulig  å  sikkert  avgjøre

hvorvidt disse linjene representerer husenes langsider eller kortsider. De mulige vegg-grøftene

opptrer ikke i  parallelle par med passende avstand.  A3557  ligger tilsynelatende for seg selv.

En  teoretisk mulighet er at  den  ikke  undersøkte  grøfta,  T11144,  5  m  lenger nord,  allikevel

ikke er en  dreneringsgrøft,  men en parallell  vegg-grøft til  A3557.  Grøftene  ville i  tilfelle  ha

representert  husets  langsider.  En  annen  mulighet  er  at  grøfta  ried  flere  stratigrafiske  lag

(A1005082),  som hadde  en  orientering  tilsvarende  A3557,  representerer en  vegg-grøft eller

restene  etter  et  veggfundament.  Avstanden  til  A3557  var  ca  11  m,  hvilket  kan  passe  med

lengden på et hus. Dette blir allikevel spekulativt, og den eneste måten å få avklart relasjonen

mellom anleggene, ei-å åpne et større oinråde i tilknytning til sjakta.
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Figur 4.45. Oversikt civer sjakia med de ulike anleggso)pene.
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4.6. KULTURLAGSOMRÅDET
•     Dybden av avsetningene i kulturlagsområdet var blitt registrert i forbindelse med foprosj.ektet

`` )     til Kaupang-undersøkelsen. Deffe ble gjori med e±tynt sond6rbor. Under arbeidet med å ta av

matjorda/pløyelaget dukket kulturlaget opp der det var forventet, laget sluttet også der det var

beregnet  ut  fra  resultatene   fra   forprosjektet.   Imidlertid  viste   det   seg  fort  at   selv  om

sond6rboret ga en viss infomasjon om dybden på avsetningene, ga det dårlige opplysninger

om stratifisering. I tillegg var leirgolv og gruslag feilaktig blitt tolket som undergrum. Dette

førte  til  at  det  var  et  større  volummessig  omfang  på  gravringen  i  dette  området  enn

opprinnelig antatt.

Figur 4.46. Oversiktskart over dei sentrale kulturlagsområdei.
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Det  undersøkte  kulturlaget  i  avløpstras6en  hadde  en  utstrekning  på  ca.  60  m  og  tykkelsen

varierte fra ca.  1  cm til ca. 40-50 cm. Sjakta ei. orientert NNS-SSV i  dette området. Ten.enge[

heller fra nord ti]  sør,  fra ca.  7,5  m.o.h.  til  5,5  m.o.h.  Rutene utsatt i  kulturlaget har numrene:

3803-3810,  3840-3842,  3844-3990,  5629-5631,  9407,  9420,  9421,  9449,  9450,  9452,  9454,

9456,  9458,  9663  og  10026.  Etter  at  pløyelaget/matjorda  var  fjemet  maskinelt ble  området

renset   opp   for   hånd   med   krafse   og   graveskje   ned   til   kulturlaget.   Funnene   fra   dette

oppi.ensingslaget ble samlet inn og behandlet for seg.`6

De kulturelle avsetningene bestod av en rekke forskjellige lag. Det første laget som ble

påtruffet  under  pløyelaget  ble  behandlet  som  ett  lag,  A100.  Dette  laget  er  en  heterogen

jordmasse bestående hovedsakelig av trekull blandet med humus og sand/grus. Det ble tidlig

klart under gravingen av A100 at laget ikke var homogent og at det var sjiktninger (ulike lag)

i det. Sjiktene bestod alle av jordmassen beskrevet ovenfor, men i litt ulike mengdeforhold. I

plan var det derfor svært vanskelig å skille sjiktene fra hverandre. A100 var det yngste laget i

sjakta og ble fjemet enten i mekaniske lag på 10 cm, eller ved at det ble gravd ned til nye lag

. (evt. undergrunnen). Laget ble gravd for hånd med graveskje, og a.v og til ble krafse benyttet.

Hvert mekanisk sjikt i kulturlaget ble beskrevet områdevis, ca. for hver sjette rute, som

var det antall ruter en person vanligvis gravde samlet i  løpet av arbeidsprosessen. Fyllmassen

og den situasjonen man kom ned på ble beskrevet og delvis tegnet. [7

Nedenfor  blir  først   de   ulike   sjiktene/mekaniske   lagene   som   ble   gravd   i   A100

riennomgått. Deretter blir lagene og anleggene som lå under A100 beskrevet.

4.6.1. Moderne dreneringsgrøfter

Modeme dreneringsgrøfter ble påvist i fire tilfeller (A1663, TG8787, TG14863, TG14859).

4.6.2. Anlegg yngre enn A100

I rutene R3955, 3957 og 3958  lå et klart definei.t anlegg (A3992). Det var ei  grop gravd ned i

A100.  Gropa  ble  tømt etter graving  av  sjikt  1  og inneholdt  funn  fra  flere  tidsperioder blant

annet  krittpipe-  og  teglfi.agment,  blyglassert  rødgods  fra  Danmark  eller  Sverige  (datert  til

" Se vedlegg 5.
'7 Denne dokumentasjonen  variei.er fra sjikt til  sjikt og fra  omi.åde til  omi.åde fordi  det  ikke fan[es  noen  mal  for

hvordan dette arbeidet skulle u[føres.  Dette vai. igien  grLinnet  i antagelsen om  at kulturlaget  ikke  var stratifisert.
Beskrivelsene av lag og anlegg er følgelig noe vai.ierende i form og detaljeringsgrad.
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1|00-/1200-tallet),  glasspei.le,  dyrebein  og  brent  leire.  Hvilken  funksjon  gropa  har  hatt  er

usikkert, men funnsammensettingen kan tyde på at det er en avfallsgrop fra nyere tid.

I  rutene  R3962,  3963  og  3966  lå  gropa  A8049.  Den  ble  tømt  etter  at  sjikt  2  var

fei.diggravd og inneholdt bein, brent leii.e, glassperle, j.em, keramikk og modeme glass.

4.6.3. A 100

A100 -siikt  1

Sjikt  1  ble  gravd fra  sør mot  nord.  Fra lagets  ende i  sør til  R3842  var A100  tynt  og veldig

sand- og grusholdig. Dette kom av at lagene under bestod av forskjellige sand- og gruslag. I

fori]indelse med gravingen av sjikt  1  ble disse lagene tolket som undergrunn, men dette viste

seg  seinere  ikke   å  være  riktig.  Det  ble   gravd  noe  ned  i   disse   underliggende  lagene  i

forbindelse med sjikt  1. I R4949 ble det funnet 51  små,  blå glassperler og i R3808/3806 var

det en konsentrasjon  av  vevtyngder/-fragmenter av brent leire  (A5244).  Et par smeltedigler,

slagg, jem, keramikk, glassperler og brent bein ble funnet i området.

A100 var i  oinrådet fra R3840 til og med R3865  varierende i tykkelse fia meget tynt

opp til ca.  10 cm. Laget inneholdt mye grus. Leire,  grus  og større steiner dukket stedvis opp

under  laget.   Da   partier  med   leire   ble   avdekket  ble   det   bestemt   at   det   skulle   graves

stratigrafisk, etter at en kom ned til leira.]8 Leirelaget(€ne) ble tolket som et golvlag. Etter at

sjikt 1 av A100 var ferdiggravd i denne delen av sjakta, var en god del større stein kommet til

syne, men de[ var for tidlig å si noe om hvilken funksjon de hadde hatt. Det ble tiort m"ge

funn  av  de  fleste  typene,  blant  annet  perler, jemfragmenter,  bein,  slagg,  flint,  brent  leire,

kleberstein og smeltedigelfragmenter. En mynt, et fiskesøkke og`en saks  (i  A8740) ble også

funnet i dette området.

Fra A100's  sørlige avgrensing til og med området beskrevet ovenfor var det generelt

vanskelig å grave fordi A100 var tynt, samtidig med at det ble avdekket andre lag og anlegg

under A100. Dessuten var det en god del stein. En del av steinene representerte anlegg, andre

kunne ikke relateres sikkert til verken anlegg eller lag. Det var imidlertid ikke mulig å skille

ut   anleggene   allerede  i   A100/sjikt   l-nivået.`9   Konsekvensen   av   dette   var  at   de  mulige

anleggene ble gravd sammen med A100 iiten å bli skilt ut som egne enheter.

`8 Et pi.oblem er at det stedvis lå  grus over leira som ikke ble registi.ert eller innmålt,  men  kun  noter[ i dagboka.

Enkelte steder ble det også gravd ned i leii.a.
" Dette problemet var imøtesett under forarbeidet (se kap. 3.3).
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I området R3866 til R3900 var Aloo iblandet en god del griis. Også her var det en god

de]  større  spredte  steiner.   Stedvis  kom  en  ned  på  mer  grusholdige  masser,  men  det  var

vanskelig  å  finne  overgangen  mellom  A100  og  lagene  under.  Flere  mulige  anlegg  kom  til

syne.  Det  ble  gjort  funn  av  de  fleste  typene  med  hovedvekt  på  slagg,  flint,  bein  og jem.

Modeme dreneringsgrøfter (T8787,  14859 og  14863) forstyiTet kulturlagene i dette området.

Teii.enget stiger svakt mot nord fra R390l. Mot noi.d b.le også A100 gradvis tjukkere.

Fram  til  R3930  inneholdt  A100  også  her mye  grus.  Fra  denne  ruta  til  R396l  ble  laget  mer

enhetlig. Det inneholdt mindre sand/grus og mer trekull,  noe som førte til  at konsistensen på

laget var fettaktig. Det ble avdekket mange anlegg bestående av steinsamlinger, med stein opp

til  ca.  40  cm  i  diametei.,  og  anlegg  med  fyllmasse  ulik  A100.  De  fleste  anleggene  ble  ikke

avdekket i hele sin flate etter fjeming av sjikt  1  og de ble derfor ikke undersøkt før seinere.

Også  her  inneholdt  sjikt  1   et  variert  utvalg  funn  av  tidligere  nevnte  typer.  Smeltedigel-

fragmentene konsentrerte seg nord for R3930 hvor sjikt 1  var mindre grusholdig. Et vektlodd

ble funnet i R3910.

Sjikt 1 i R3962-3972 var som nevnt mer enhetlig der hovedkomponenten i jordmassen

bestod   av   trekull.   Laget   inneholdt   mange   ubrente   dyrebein,   som   var   dårlig   bevarte.

Jordboringer viste at AIO0 var på sitt tjukkeste her. Mange større stein ble avdekket, både i

samlinger  og  enkeltliggende.  En  del  av  grunnfjellet  stakk  opp' i   sjakta  og  for[satte  inn  i

sjaktkanten mot vest. Langs sjaktkanten i  vest, søi. for grunnfjellet, ble det avdekket leii.holdig

silt.  Seinere  ble  det  klart  at  denne  silten  var  en  del  av  dndergrunnen,  en  tidligere  marin

avsetning. Funnmengde og funntyper var av vanlig karakter, men det er verdt å nevne at det

b]e funnet mange fragmenter av smeltedigler.

Opp  mot A100's  nordlige avgrensing,  fra R3973  til  og med R5631,  ble laget gradvis

tynnere og mer grusholdig. Det ble gravd ned til  undergrunnen  der laget var tynnere enn  10

cm. A100 inneholdt de samme funntypene her som i sjiktet for Øvrig.
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Figur 4.47. Oversik[splan over A100 -sjik[ 2 rned rutenett og graveenheter.

69





A100 -siikt 2

Sjikt 2  i R3870-3975

På grunn av de kompliserte forholdene som ble møtt da sjikt 1  ble gravd i den sørlige delen av

A100,  ble  utgravningen i  dette området stoppet for ei  stund.  Derfor ble sjikt 2  tatt av fra ca.

R3870 mot nord.  Grumen  ti]  at en startet her var at det ikke var avdekket noen leirelag i  det

område[. Det ble tatt av mekanisk  10 cm av  laget der dette var tjukt,  ellers ble det tatt av til

tydelige avgrensete lag under A100 eller til undergrunnen.

I R3870-3907  var sjikt 2 sandblandet. I etter[id kan det ses  at Aloo inneholdt så mye

sand at det egentlig  dreide seg  om  et nytt lag,  men  det  var vanskelig  å finne  ove!gangen  til

dette laget. Etter at sjikt 2 var fjemet kom en ned kom på grov sand/grus. Mulige anlegg kom

til syne under A100, men disse var vanskelige å avgrense. Dreneringsgrøftene ¢8787,  14859

og  14863)  forstyiTet  også kulturlaget i  sjikt 2.  I området R3876i3889  var det mye  slagg  og

skjøri)rent stein,  spesielt i R3876-3881. Det var en  konsentrasjon  av keramikk, Badorfvare,  i

R3882-3893. To fiskesøkker (i R3870/G8361 og R3907/G5450), et spinnehjul (i R3893/5435)

og  en  kameolperle  ble  funnet.  Foruten  dette  var  de  fleste  funntypene  representert:  b-ein,

bergart,  bly,  brent  leire,  bronse,   bryneffagment,  flint,   glassperler,  jem,  kleberstein,  rav,

sandstein, skifer og smeltedigelfragmenter.

A100 var i  området R3908-3946  mer homogent  em  i  området  sør for disse  rutene.

Nordligst  i  området  inneholdt  sjiktet  mer  trekull  og  dessuten  ble  det  mer  sandholdig  mot
e_

bunnen.  Flere  anlegg  kom  til  syne,  blant  anne[  steinpakninger.  Det  ble  gjortjLt  stor[  antall

funn,  av  de fleste typene med hovedvekt på bein,  brem leire,  flint, jem,  slagg og keramikk.

Det   ble   også   funnet   over   20   glassperler,   en   del   rav   og   dessuten   en   kameolperle   i

R3909/G5452 og et spinnehjul i.R3917/G5460.

Sjikt 2 i R3947-3970 var svart og fett, fordi laget inneholdt mye trekull. Det ble funnet

mange  brente  og  ubrente  dyrebein,  og  avdekket  en  rekke  anlegg  bestående  av  stein,  stein-

pakninger og steinstrenger.  Det ble  avdekket mer av undergrunnen  (i form  av leirholdig silt)

sør for  grunnfjellet  i  R3968.  Funn  av  de  fleste  typene ble  gjort.  Den  yngre  gropa A8049  (i

R3962, R3963 og R3966) ble tømt etter at sjikt 2 var ferdiggravd.

I  det  nordligste  området,  R397l-3975,  ble  A100  tynnere.  Etter at  sjikt 2 var ferdig-

gravd var undergrunnen avdekket. Den bestod av grov sand. Det ble gjort få funn - bein, brent

leire og jem. Den ene beinbiten var dekorert.
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Sjiki 2 S foi. R3870

Det  vises  til  hva  som  er  skrevet  ovenfor  om  A100/sjikt  1  i  de[te  området,  om  veksling  av

gravemetode og de kompliserte graveforholdene. A100/sjikt 2 strakk seg fra R3870 mot sør til

leirelag  A5311  (R3863-3865).  Dessuten  vai.  det  en  rest  av  A100/sjikt  2  fra  A5311s  sørlige

grense  til  leirelag  A5276  (i  nord,  R3851-3853).2°  Selv  om  det  bare  var  rester  av  AIO0  i

enkelte områder ble det likevel tatt av et sjikt 2 relatert til A100. I denne forbindelsen ble det

tatt  av  en  del  av  leirelaget  A5276,  da  man  på  dette  tidspunktet  antok  at  leira  representerte

undergrunnen. Det ble gjort funn  av de vanlige typene med hovedvekt på bein, flint, jem og

slagg.  Brent leire,  keramikk og fragmentei.  av  smeltedigler ble  også  funnet,  og  dessuten  ble

det funnet to fiskesøkker i R3851/G8380 og R3870/G8361 og en glasstav i R3870/G8361.2t

A100 -siikt 3

A100/sjikt 3  var tynt  i  sør,  i  R3873-3893.  Aloo  var vel.dig  sandholdig,  og muligens  var en

allerede kommet ned på ]aget  under. Det  var mye  skjørbrent stein i  området,  sarnmen  med

funn   av   slagg   og   keramikk   av   Badorfvare.   Et   fragment   av   en   glasstav   ble   fumet  i

R3892/G10982.  Området  var  forstyrret  av  modeme  dreneringsgrøfter.  Det  framkom  ingen

klare  anlegg  under  sjikt  3,  men  det  var  tydelig  at  en  ikke  hadde  kommet  ned  på  steril

undergrum. Dette ble bekreftet da en  seinere fant en latrine her. Fra sjikt 2 inneholdt A100

mye sand. Det førte til at det var vanskelig å finne grensen til laget under som bestod av sand.

Sanda var heterogen slik at anleggene under A100 var vanskelige å se i plan. Det var derfor

vanskelig å erkjenne hendelsesforløpet i dette området.

I  R3894-3952  ble  det  gravd  ned  til  nye  lag  eller  til  uidergrunnen.  Som  tidligere

beskrevet var A100 sandholdig i bunnen. Derfor var siste rest av Aloo også sandholdig i dette

området. Funntypene som dominerte var bein, flint, jem og slagg. Det ble også funnet en del

glassperler, to glasstaver i R3925/G10878 og R3942/G10896 og noe rav.

I  nord  var  sjikt  3  i  R3953-3970  homogent.  Det  fantes  store  stein  og  flere  stein-

konsentrasjoner,  blant annet to steinstrenger, A12309 og A15896, lå i  dette området. Det ble

gravd ned til flere forskjellige leirelag, men det var fortsatt rester igjen av A100 da sjiktet yar

ferdiggravd.  Bein,   flint,  jem,   keramikk,   slagg  og  smeltedigelfragmenter  dominerte  blant

funnene. Dessuten ble det funnet en j.emkniv og sølv i R3970/G15889.

2° A5276 og A5211  sin fulle utbredelse ble først innmålt på et seinere tidspunkt.
2'  I denne forbindelsen er det viktig å være klar over at funnene tilhøi.er flere stratigrafiske lag.
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Figur 4.48.Oversik[splan over A100 -sjikt 3.





A100 -siikt 4 oa siikt 5
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Figur 4.49.Oversiktplam over Aloo -sjikl 4 med rutenett og graveenheter





A100  var tjukkest i  nord hvor grunnfjellet stald{ opp  i  sjakta.  Sjikt 4  dekket R3962-3970  og

sjikt  5  dekket  R3967-3970.  Aloo  inneholdt  mye  trekull  og  laget  var  derfor  mørkt.  Også  i

bunnen  av  laget  ble  det  gjort funn  av  de fleste  typene slik som  bein,  brent leire,  flint,  glass,

glassperle, jem,  l(eramikk, kleberstein, sandstein og slagg. Etter fjeming av lage[ kom en ned

på undergrunnen. Den bestod av gulbeige grus og leirholdig silt.

Oppsummering av AIQ_0_

Ved graving av A100 ble det tidlig klart at kulturlagsområdet var mer komplisert enn tidligere

antatt,  men  samtidig  viste  det  seg  at  det  var mulig  å  grave  stratigrafisk  i  enkelte  områder.

Dette førte til at det både .ble gi.avet mekanisk og stratigrafisk. Å skifte utgravningsmetodikk

innenfor ett  og samme området er ikke  uproblematisk og  det har førte  til  en  del  problemer

med å rekonstruere den inteme stratigrafien i området.

A100  hadde  forskjellig  karakter  i  sitt  utbredelsesområde.  Dette  skyldes  nok  i  første

rekke tjukkelsen på laget. Bunnen av laget var sand-/grusholdig,   sannsynligvis på grunn av at

lagene  under bestod  av  sand  og  grus.  Dessuten  lå A100  direkte  på  undergrunnen  i  enkelte

områder. Laget var derfor mest sand-/grusholdig i bunnen og der lpget var tynnest.

Flere anlegg ble registrert. De fleste var steinsamlinger, men også fyllskift forskjellig

fra  A100.   Det   ble   gjort   en   rekke   funn   av   bl.a.   bein,   brent   leire,   bryner,   fiskesøkker,

glassperler/-skår/-stav, keramikk, smeltedigler, slagg, vektlodd, flint, jem, rav og bronse.

Figur 4.50.  Foto av sieinrekken A12309. fi.a sørøsi.





4.6.4, Anlegg  i A100

Det ble funnet to steinrekker (A12309, A15896) i A100, begge ble funnet i den nordlige delen

av kulturlagsområdet, og lå så dypt i avsetningene at de først ble fjemet ved graving av sjikt 3.

Steinrekkene var bygget av til dels meget stor stein. Deres funksjon er foreløpig ukjent.

4.6.5.  Lag og anlegg eldre enn A100

På   gr`unn   av   tidspress   og   gravemetodikk   er   det   umulig   å   gi   en   samlet   stratigrafi   for

kulturlagsområdet når det gjelder lag og anlegg under A100. I mindi.e områder er det derimot

mulig  å i.ekonstruere  hendelsesforløpet,  deponering  og  redeponering  av  lag  og  dessuten  når

anlegg  ble   anlagt,   noe   som   vil  bli   gjort  nedenfor.   Ved  utarbeidelsen   av   stratigrafien  i

delområdene  under Aloo  blir ÆczJ`rj§ J7cc7/rJ.x benyttet.  I  en  slik matrise  er det  tolkningen  av

#år lagene er blitt deponert,  med  andi-e  ord  tidsforløpet,  som  er det  overordnede  prinsippet.

Derfor kan  et  lag bare ha  (ett  lag  over og)  ett  lag  undei. seg  i  matrisen,  eller det kan  være

samtidig  med  et  annet  lag.  Det  vil  si  at  de  fysiske  relasjonene  mellom  lagene  ikke  har

betydning for utarbeidelsen  av matrisen.  Harris  matrisen  er med  andre  ord et redskap  for å
)

ordne lagene i et vertikalt hendelsesforløp. Matrisen gir derfor bare et todimensjonal[ bilde av

det undersøkte området.

Sør i kulturlaasområdet (sør for A53i 1 )

Dette  området  ble  særlig  berørt  av  problematikken  rundt  endring  av  gravemetodikk  og  de

etterfølgende problemene med å gjenskape stratigrafien i  området.  Gjennomgangen nedenfor

er et forsøk på å gi et bilde av et mulig hendelsesforløp.

Leirelaget A5276 ble innmålt etter at det mekaniske sjikt  1  av A100 var fiemet.  Selv

med bruk av profiltegningene vil den korrekte stratigrafien ikke kunne gjenskapes. Problemet

består i at det ble påbegynt å grave sjikt 2 av A100, selv om det i .realiteten ikke var noe igjen

av Aloo. Massene som ble fjemet bestod hovedsakelig av griis. Over leirelaget A5276 i sør lå

det   to   ulike   gruslag,   et   gult   og   et   grått,   begge   inneholdt   småstein.   De   kan   sees   på

profiltegningen for den  vestre  profilen  (se vedlegg 4),  men  gruslagene sees  derimot ikke på

profiltegningen  for  den  østre  profilen.  Ulike  typer  grus  var  karakteristiske  for  det  sørlige

området.  Problemet  i  felt  var  at  det  var  umulig  å  skille  gruslagene  fra  hverandre  utenfor

leireområdene. Gruslagene ble derfor ikke avgrenset og heller ikke innmålt.
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Det var nedgravninger i leirelaget A5276, og leira lå imtil steinstreng A13458. Under

A5276 var det også grus, men denne grusen imeholdt ikke småstein slik som gruslagene over

leira. Da det var vanskelig å skille de to gruslagene yngre em A5276 fra hverandre og de ikke

ble  innmålt,  blir  det  derfor bare  operert  med  et  gruslag  yngre  enn  leira  (Gruslag  1),  og  et

gruslag eldre em leira (Gruslag 11). Det er viktig å være klar over at dis;e to gruslagene ikke

er representert i lntrasis. Stratigrafien vil derfor være annerledes der.

Figur 4.51. Planiegning av A5276, 8740, 9363, 8725, 8733.10356.10374,  9395 og  13458

Langs sjaktkanten i vest ved A5276 var det et anlegg A8740. Det bestod av steiner, opp til ca.

40 cm, blandet med masse fra A100. Anlegget fortsatte vest for sjaktkanten. Da det var skåret

ned  i A5276 og inneholdt kulturiord fra A100 antok vi at anlegget var det yngste i området.

Det  ble  derfor  undersøkt  først.  Det  var j  forbindelse  med  snittet  til  dette  anlegget  at  det

endelig  ble  fastslått  at  leirelaget  A5276   ikke  var  natur,  men  påført.   A8740   avgrenset

leirelagets (A5276), utbredelse mot vest.
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Flere  mindre  anlegg  var  også  gravd  ned  i  leira,  og  demed  yngre  enn  A5276.  Fem

nedgi.avninger  lå  langs  sjaktkanten  i  Øst,  A9363,  A8725,  A8733,  A10356  og  A10374.  fin

nedgravning lå i  sjak[kanten i  vest (A9395). A9363  har muligens  vært to anlegg. Diameteren

på  nedgravningene  var  opp  til  ca.  60  cm  og  dybden  var  ca.  20-30  cm.  Fomen  til  nedgrav-

ningene -rette sider og flat bunn -gjorde at de ble tolket som stolpehull.

A5276  var et  gråbrunt  leirelag. Det  var iblandet  grus,  noen  større  steiner og noe  tre-

kull.  Laget  var  hardt  og  kompakt.  Det  ble  fjemet  med  hjelp  av  krafse  og  ble  ikke  såldet.22

Gjenstandsfunn ble ikke observer[ under utgravningen. Laget var påført og det er to]ket som

et golv. Som beskrevet ovenfor var det avgrenset i  vest av grøften A8740, avgrenset i nord av

A13458.  Leirelaget  lå  opp  mot  A13458,  og  er  dermed  yngre.  Massen   under  steinstreng

A13458 bestod av grus.

Grøft A8740, stolpehullene A8725, A8733, A9363, A9395, A10356 og A10374  og et

gruslag  (1)  lå  alle  over,  og  er  dermed  yngre  enn  leirgolvet  A5276,  men  deres  innbyrdes

relasjon var derimot vanskeligere å avgjøre. Under feltarbeidet virket det som grøft A8740 var

yngre enn de andre anleggene, grunnet fyllmassen som bestod av kulturjord fra A100. A8740

settes  derfor  over  de  andre  i  den  stratigrafiske  matrisen  for  området,  De  andre  anleggene

sammen med gruslaget (1) blir plassei.t på samme nivå.

=--JriE,-o-
A8725         A`8783`       A9363         A939`5`      A10~at6      Åi®4         Grus
T'

\_--,,`
A ¥Zij  i#s

Figur. 4.52. Mcitrise for områdei sør f;or A5 311.

Wrc. U .i  V*rajlv+Sin \o

Fordi ikke hele leirgolvet A5276 ble avdekket er det ikke mulig å avgjøre om nedgravningene

tolket som stolpehull kan relateres til A5276. Men det virker rimelig at de kan væi.e knyttet til

en  overbygning  for  golvet.  Videre  utgravning  i  forskningsfeltet  vil  sannsynligvis  kunne  gi
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svar på  dette.  Det  gjelder  også  spøi.smålet  om  hvorvidt  grøfta  A8740  har  tilhørt  bygnings-

komplekset med leirgolvet A5276 eller om den er en yngre nedgravning.

Området sør for A5276

Figur 4.53. Tegning av A5276, A5244 og de andre anlegg i området

Tidligere er det redegjort for hvordan det ble gravet mekaniske sjikt av A100. Massene som

ble tatt bort bestod stort sett av grus og grov sand.  Som tidligere nevnt var det minst to ulike

gruslag  sør  for  A5276,  men  det  var  vanskelig  å  skille  dem  fra  hverandre.  Gruslagene  ble

derfor ikke avgrenset eller innmålt.  Anleggene som ble avdekket kom  til  syne på forskjellige

s[adier, noen etter at sjikt  1  var fjemet, andre kom til syne etter at sjikt 2 var gravd bort. E[ter

22 Denne pi.ioriteringen skyldtes tidspress.
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at sjikt  1  av A100 var fjemet kom et anlegg,  A5257  og et lag A5244,  til  syne. De er plassert

stratigi.afisk rett  under  A100  i  matrisen.  A5257  var  en  grop  tolke[  som  et  mulig  stolpehull.

Fyllmassen  bestod av  mørk  kultui-jord og stein.  Gropa  var meget  gjenstandsrik med funn  av

blant annet en  hele smeltedigel,  et fiskesøkke og flei.e skår av  Østersjø-keramikk,  samt bein,

brent leire, flint, glasspei.le, kvarts, i.av og slagg. A5244 bestod av en konsentrasjon av brente

vevtyngder iblandet mørk kulturjord. Det ble også funnet brent leire, glassperle og brent bein.

Etter  at   sjikt  2   var  fjemet  kom  anleggene   og  lagene  A9707,   A10910,   A10931,

A11018, A9717 og A9669 til syne. A10910 og A10931  var to mul.ige stolpehull. De inneholdt

funn  av  vanlige  gjenstandstyper slik  som  bein,  glassperle, jem  og  slagg.  A9707,  A9717  og

A11018  var  inindre  lag  bestående  av  mørk  kulturjord  og  leii.e.  I  A11018  ble  det  funnet

modeme keramikk. A9669 var også et mindre kulturlag. Under dette laget lå det flere mindre

lag,  A9972   (  mørk  kulturjord),  A9937   (leire)  og  A10344.  Disse  lagene  inneholdt  også

gjenstandsfunn fra av flere typer. Funn av glass, en glassperle og glasstaver utpekte seg.

Stratigrafisk  under  A10344  lå  det  ei  grop  A10990  og  et  mulig  stolpehull  A10332.

Hvilken funksjon gropa hai. hatt er uklart. Slik som i de mindre lagene over ble det gjort funn

av glass i form av en glassperle og en glasstav. I toppen av det mulige stolpehullet var det en

fom  for  steinpakning.  Det  ble  gjort  gjenstandsfunn  av  blant  annet  glass  og  keramikk,  og

dessuten ble det funnet modeme tegl i fyllmassen.

E=
AIOO

E244       A5257

Gr,ul

H E±-7F EÆ Ei`E EE EE

±
A10344
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Figiir 4.54. Matrise j.or området sør for A5276.
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Området S for dreneringsgrøft T8787 til leire A5267

Dette  området  ble  gravet  stratigrafisk,  foruten  de  eldste  lagene  som  bl?  gravet  mekanisk

griinne[  tidspress.  Lagenes  innmål[e  utbredelse  er  derfor  i  enkelte  områder  noe  usild(er.  På

tross  av  noen  usikkerhetsmomenter  gir  tolkningen  av  anleggenes  og  lagenes  stratigrafiske

i.elasjoner likevel et troverdig bilde av hendelsesforløpet på stedet.

Under A100  lå det flere  samlinger med stein  blandet med mørk  kulturjord,  slik som

A9267,  A9295  og  A9328.  HvilkeTi  funksjon  disse mulige  anleggene  har hatt er usikkert.  På

samme stratigrafiske nivå ]å grop A9422.  Under utgravningen  viste  det seg at gropa var den
?

yngste  av  flere nedgravninger i  det samme området.  Komplekset bestod av t6 nedgravninger

tilhørende tre forskjellige  (tids-)faser. Den eldste nedgravningen  (A12604) ble tolket som en

latrine (første fase), den nest eldste nedgravningen (A12650), skj;rt ned i den eldste latrinen,

ble  tolket  som   en   brønn   (andre  fase),   næmere  bestemt   en   verkstedsbrønn   relatert  til

vei.kstedet representert ved leirgolvet A5311®Den yngste fasen  (tredje fase) ble tolket som en

l:`trine (A12667). Den eldste latrine har en diameter på ca. 2,4 m. Gropa som ble innmålt som

A9422 var muligens ikke en  anlagt grop, men kan ha blitt til i forbindelse med at jordmassen

har sunket ned i den store nedgravningen. Den har demed fått fom som ei grop og er blitt

fy]t  med  masse  fra  A100.  Den  yngste  latrinen  i.epresenterer  sannsynligvis  en  av  de  yngste

aktivitetene under kulturlaget A100.
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Figur 4.5 5. A9422 -profiliegning.1 : 40.

Under  A9422  1å  steinstreng  A9460,   og  steinpakningene  A9484   og  A9512.   Disse  hadde

forbindelse  med  latrine/brønn-komplekset.  De  kan  ha  vært  konstruksjonselementer  for  den
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yngste  latrina.  På  det  samme  stratigrafiske  nivået  lå  flere  støiTe  steiner,  men  det  var  ikke

mulig å avgjøre om de inngikk i  noen form for konstruksjoner. Steinene har numrene T9530,

T9543,   T9554,   T9566   og   T9576.   Ut   fra  profiltegningen23   lå   de[  et   lite   sandlag   under

steinstrengen, steinpakningene og steinene. Det ble ikke innmålt under utgravning.

Det   neste   stratigrafiske   nivået  bestod   av   A12267,   A12981,   A13204   og  A13796.

A13204 og A13796 ble tolket som stolpehull. De hadde rette sider og flat bunn. I toppen var

de fylt med stein mens resten  av fyllmassen bestod av grå sand, stein og noe humus. A12267

var et  trekullag.  Det bestod  av  trekullstøv  og mindre  ti.ekullbiter.  I laget ble  det  blant  annet

funnet  brent  leire  som  sannsynligvis  har  vært  deler  av  støpeformer,  smeltedigelfragmenter,

sølv  i  form  av  konsentrasjoner  av  lilla/rosa  pulver,  en  gulldråpe/-perle,  bronsefragment  og

bein. Laget ble tolket som utkast fra et ildsted som må ligge like i nærheten. Innholdet i laget

vitner    om    smie-    og    støpeaktivitetiog    metallavfallets    karakter    vitner    videre    om     U

finsmedvirksomhet.  Funn  av  støpeformer til  smykker i  utgravningsområdet  kan  også  støtte

opp om dette. En larvikitthelle, A12981, lå i trekullaget. Den var ca. 30 cm brei og ca.  60 cm

lang, og noe slitt på flatsiden som lå opp. Kanskje har den vær[ en dørhelle?

Et påført leirelag A53111å under trekullaget. Det bestod av spettet,  gråbrun leire med

noe trekul]. Trekullet har mest sannsynlig kommet fra A12267. A5300 ble registret og innmålt

som et eget anlegg, men  under utgravningen viste det seg at det vai. en del av A5311. Det ble

gjort  funn  av  flere  typer  slik  som  bein,  brent  leire,  flint,  glass,  glassperle, jem,  keramikk,

slagg  og  smeltedigelfragmentei..  Flere  fragmenter  av  den  brente  leira  kan  være  deler  av

støpefomer. Massene fra laget ble ikke vannsåldet24. A5311  fortsatte inn i sjaktkantene i øst

og vest. I sør ble leirelaget avgrenset av steinstreng A13458. Det påførte leirelaget A5311  er

blitt tolket som et golv. På grunn av funnene i leira, og ikke minst sett i sammenheng med. det

overliggende  trekullaget  A12267  med  tilhørende  funn  er  golvet  tolket  som  et  verkstedsgolv

knyttet  til  finsmedaktivitet.  Om  de  mulige  stolpehullene  A13204  og  A13796  kan  settes  i

sammenheng med  A5311  var  det  ut fra undersøkelsen  ikke  mulig  å  gi  noe  svar på.  Under

A5311  ble det avdekket flere steiner, A14867, A14878, A14890, A14899, A14912, A14923,

A14934,   A14945,   A14955,   A14960,   A14968,   A14976,   A14983   og   A14999.   Steinene

A14867,  A14878,  A14890  og  A1499  lå i-ett  under A531ls  avgrensing  mot nord.  De kan  ha

væi.[ syllsteiner for verkstedsbygningens nordre  vegg.  De  andre  steinene  lå spredt og kan  ha

hatt funksjon som fundament for leirgolvet.

23 Profi|tegning av KS,  12. juli 2000.
24 Dette skyld[es tidspi.ess.
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Figur 4.56. Planiegning av  A5311,12267.13204,13796 og  latrine/brønn-komplekset.
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Nord  for A5311  lå  det et  sandlag A14009.  Det  bestod  av  fin,  gul  sand.  Sannsynligvis  er det

samtidig med A5311  da de to lagene lå inntil hvei.andre. Lagets innmålte avgrensing mot nord

er usikker da  tidspress førte  til  at det ikke ble mulig  å grave stratigrafisk.  Under laget lå det

støn.e  spred[e  steiner  med  ukjent  funksjon.  De  fikk  numrene  T15113,  T15117,  T15124,

T15128, T15132, T15136, T15148, T15153 og T15157.

Under A5311  og steinene lå  laget A14133.  Det bestod  av  sand  blandet  med leire  og

inneholdt også trekullbiter og brent leire som kan være var deler av støpefomei-. Laget hadde

mer  eller  mindre  samme  utbredelse  som  A531l  og  kan  sammen  med  de  tidligere  omtalte

steinene   være  et  fundamentlag  foi.  leirgolvet.   A14410   og  A14424   var  to  små  leirelag/-

pakninger.  Mest  sannsynlig  var  de  to  linsei.  i  A14133.  På  samme  stratigrafiske  nivå  som

A14133  var A14288. Det bestod av sand blandet med leire og trekull  slik som A14133, men

det inneholdt også noe humus. Laget hadde mer eller mindre samme utbrede]se som A14009,

men strakk seg litt lengre mot nord. Den innmålte avgrensingen mot nord er også usikker for

dette laget av samme årsak som for A14009.

Under  A14288  1å  leirepakningen  A14537,  steinpakningen  A14565,  et  lite  lag  med

porøs  leire A14686 og et kompakt sandlag iblandet leire A14714,  alle med ukjent funksjon.

A14686  kan  være  det  samme  laget  som  A13809  nord  for  dreneringsgrøft  T8787.  Begge

lagene var kuttet av grøfta. A14714 ble kuttet av latrine/brønn-komplekset A9422 i sør.

Steinstreng  A13458  lå  under A14133  og  leirgolv  A5276.  Steinstrengen  var orientert

øst-vest  og  bestod  av  fire  store  steiner,  A14771,  A14791,  A14810,  A14828,  og  tre  mindre

steiner, A14733, A14748 og A14761. De mindre steinene lå sør for de store steinene. A13458

skilte  de  to  påførte  leirelagene  A5276  og  A5311   fra  hverandre  og  tolkes  derfor  som  en

syllsteinsrekke  selv  om  steinene  er  store  til  det  fomålet.  De  påførte  leirelagene  var  mest

sannsynlig  tidsmessig  samtidige,  men   hadde  ulik  karakter.   A5276   var  mer  kompakt  og

inneholdt lite trekull og ikke gjenstandsfunn. Bygningen eller delen av bygningen representert

ved leirgolvet A5276  hadde  ingen  indikasjoner på  verkstedsaktivitet,  men kan for eksempel

ha væri et lagerrom for verkstedet nord for syllsteinsrekka.

Trekullaget  A12267,  leirgolve[  A5311,  "fundament"-steiner  med  mulige  syllsteiner

under A5311,  sandlaget  A14009,  steinene  under A14009,  lagene  A14133  (med  A1441Q  og

A14424)  og  A14288,  anleggene/1agene  A14537,  A14565,  A14686  og  A14714,  og  dessuten

syllsteinsrekka A13458  tolkes som en separat (tids-)fase plassert samtidig med latrine/brønn-

komplekset A9422's  fase 2  (brøm).  Grunnen  til  dette  er at laget A14714 blir kuttet i  sør av

nedgravning  til   latrine/brønn-komplekset  A9422,   og   at  trekullaget  A12267   og  sandlaget

A14288  lå  over  den  eldste  fasen  i  latrine/brønn-komplekset.  Det  ble  dessuten  funnet  mye
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slagg og smeltedigelfragmenter i  nedgravningen  tolket som  brønn. Funnene i  brønnen passer

inn  i  tolkningen  om  a[ det ble avdekket et smie-/støpeverksted.  Brønnen  kan kun  ha  vært en

verkstedsbi.ønn, og er neppe brukt til drikl(evann, da den er anlagt i en tidligere latrine.

Da området på begge sider av A13458 var undersøkt så det ut som om det lå et anlegg

under den  siste store  steinen  A14771,  mot øst i  A13458. For å  undersøke dette forholdet ble

stein A1477l  fjemet. I den forbindelse ble det gravd et lite stykke inn i  sjaktkanten i Øst. Her

kom  det  til  syne  flere  interessante funn  som  en  avlsstein  av  kleber,  Fl001827,  en  stein  med

ukjent funksjon F100410425  (se fig.  5.10), og en slaggkake, F15069. Det ble også funnet noe

bronse  og  brent  leire  som  kan  være  rester  av  støpefomer  i  forbindelse  med  F15069.  Det

mulige anlegget under steinen A14771  viste seg å ikke være et anlegg,  men  et tynt trekullag

ljkt A12267. Laget fortsatte inn i  sjaktkanten  mot Øst. Funnene  og laget kan knyttes til  smie-

og  støpevirksomhet  av   metall   og  understreker  at  området  med  leirgolvene   har  vært  et

verkstedsområde for en eller flere smeder.

Grus og sandlagene under de ovenfor beskrevne anlegg og lag ble ikke undersøkt, men

det  var  fortsatt  noen  funn  i  fom  av  bein  i  massene.  Den  eldste  latrinen  i  latrine/brønn-

komplekset tilhører samme fasen som disse lagene.

Området mellom drenerinasarøftene T8787 oa T14863Æ14859

0mråde[ mellom dreneringsgrøftene T8787 og T14863ff l4859  var problematisk. Tjukkelsen

på A100 var uklart fordi kulturlaget var iblandet mye sand/grus. Det ble tatt av tre mekaniske

sjikt av A100 fordi ingen tydelige anlegg eller lag kom til syne. Etter at sjikt 3 var fjemet ble

det innmålt noen uklare anlegg og mindre lag, Ved undersøkelse av anleggene og lagene viste

det seg at området blant annet inneholdt to latriner (en med to faser) som delvis var gjenfylt

med   undergrunnsmateriale.   Tre  registrer[e  og  innmålte   anlegg   viste   seg   å  være  del   av

fyl]massen  til  den  ene  latrina.  På  griinn  av  Aloo's  uklare  avgrensing  var det  vanskelig  å få

klarhet i  de  stratigrafiske forholdene.  Av  denne  grunn  plasseres  alle  anleggene  og lagene på

samme stratigrafiske nivå, rett under A100.

A13809  var et leirelag som var kuttet av dreneringsgrøft T8787 i  sør. Det er mulig at

laget er det samme  som  A14686  sør for T8787,  fordi  det også var kuttet av T8787.  A13865

var også et leirelag. Det  var porøst og sandholdig og  inneholdt blant  annet brent/ubrent bein

og slagg. A13904 ble tolket som et mindre stolpehull.
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Figur 4.57. Plcmtegning cw A15175  og A14663.

Tre uklare anlegg, A13834, A13849 og A14593, ble innmålt og undersøkt. Seinere skulle det

vise  seg  at  de  ikke  var  selvstendige  anlegg,  men  at  de  var  en  del  av  fyllmassen  til  latrina

A15175. Både A13834 og A13849 var konsentrasjoner av stein blandet med sandholdig mørk

kultuijord.  A14593  ble  først  registrert  som  en  grøft,  orientert  Øst-vest.  Et  snitt  ble  lagt  på

langs av den mulige grøfta. Det ble gravd ca.  50 cm ned fra overflata. I profilen mot sør var

det tynne horisontale lag og ca. 40 cm ned fra overflata (sjikt 3) kom det til syne treverk. Det

var vanskelig å grave på grunn av et jevnt vanninnsig.  Området var det laveste i denne delen

av sjakta og det er nok grunnen til at det lå tre modeme dreneringsgrøfter her. Opprinnelig ble

det antatt at treverket var en bunnplanke i ei  grøft. Da anlegget A13834 ble undersøkt ble det

klart  at  det  dreide  seg  om  en  stor nedgravning.  Ved  snitting  (nord-sør)  av  A13834  ble  det

påtruffet en liggende planke og det ble derfor bestemt å utvide snittet. Det kom mer treverk til

syne, blant annet en stående planke orientert nord-sør. Det ble da klart at A14593  ikke var ei

grøft, men representerte den nordre kanten til en stor nedgravning, A15175.

Det vai. ikke mulig å se  avgrensingen  til  A15175 i  plan før det var fjemet en  god del

masse.  Det kom  da til  syne  stående  treverk i  fom  av  en  plankevegg  orientert  nord-sør,  en

plankevegg orienteil  nordøst-sørvest  (i  den  nordlige  delen  av  nedgravningen)  og  noe  lengre
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ned lå det en liggende planke orientert øs[-vest (i  sørenden  av nedgravningen). Treverket har

uttiort  en   firkantet  kasse  med  sider  orientert  nord-sør  og  Øst-vest,   slik  at  plankeveggen

orientert nordøst-sørvest er kommet noe  ut  av  stilling. A15309  er en  innmåling  som  prøver å

vise  omrisset  av  den  opprinnelige  trekassa.  Plankene  vai.  fui.u  og  har  spor/merker  etter å  ha

vært brukt i en annen konstruksjon, og er følgelig anvendt sekundært i latrina.

Ti.everket tilhørende A 15175 :

A.nr. P]assering

A15236 Stående planke i opprinnelig nordvegg

A15238 Stående planke i opprinnelig nordvegg

A15241 Liggende planke i opprinnelig nordvegg

A15245 Liggende ti.eplanke i oppi.innelig nordvegg

A15248 Liggende planke i opprinnelig nordvegg

A15250 Skråstilt planke i opprinnelig nordvegg

A15253 Stor grein i bunnen av lati.ina, støtte til Østvegg?

A15258 Liggende planke i sørvegg

A15264 Liggende planke festet til stående planker i østvegg

A15268 Stående planke i opprinnelig noi.dvegg

A15270 Stående planke i opprinnelig nordvegg

A15285 Skråstilt planke i ø§tvegg

A15288 Stående planke i østvegg

A1529l Stående planke i østvegg

A15297 Stående planke i Østvegg

A15302 Planke i bunnen av latrim

Trekassa  var  fylt  med  wcz/Gr/ogged organisk  materiale  (stedvis  sandblandet)  og  skjørbrent

stein.  Den  organiske fyllmassen  viser at  anlegget  har vært  en  latrine.  Testanalyse  i  felt26  av

fyllmassen fra bunnen av latrina viste at den organiske massen inneholder ulike fluer og biller,

mye kom,  og frø  fra mose.  Det b]e  gjort funn  av  de  fleste  funntypene  slik som bein,  brent

leire,  glassperler,  keramikk,  slagg  og  smeltedigelfragmenter.  Dessuten  ble  det funnet bronse

og  rav.  I  bunnen  av  fyllmassen  var  det  mer  treverk,  blant  annet  en  "kjuke"  (A15273),  en

trebolle og et flatt, halvsirkelformet trestykke (F15257).

Det  var  vanskelig  å  se  selve  nedgravningskanten  til  latrina,  bortsett  fra  i  nord  (den

tidligere omtalte "grøfta A14593"). I sør ble den avgrenset av leire og større stein. Mot Øst og
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vest  ble  aldri  nedgravningskanten  observert,  og  kan  antas  å  ligge  utenfor  det  undersøkte

om.åde.

år"a`#era\,  dl.eneringsgrøftene  T14859  og  T14863  i  moderne  tid  har  skadet  anlegget

A14663.  Anlegget  bestod  av  to  større  nedgi.avninger.  Gjemomskjæringene  fra  drenerings-

grøftene, samt et jevnt vanninnsig, gjorde det vanskelig å avgjøre det innbyrdes stratigrafiske

forholde[ mellom de to nedgravningene med sikkerhet. Nedgravningen mot noi-d antas å være

den  eldste fordi  den  sørlige nedgravning  var foret med  flettverk  som  fortsatt  var fullstendig

intakt. Flettverket hadde en diameter på ca.  80cm. Det ble holdt på plass  av vertikale greiner

stukket ned i  undergrunnen.  Begge nedgravningene  var i  bunnen. fylt med et brunt,  organisk

lag  tolket  som  et  møkklag  (AL1005072  for  begge  nedgravningene).  Tolkningen  av  disse

lagene   som  møkklag  impliserer  at  begge  nedgravningene  har  vært  latriner.   Lagene .var

funnrike og inneholdt b|ant annet bein, brent leire, et kleberskår, og slagg. Langs den sørlige

kanten  til  den  yngste  nedgravningen  var  det  et  grått  sandlag  (AL100507).  Det  var mindre

funnrikt enn  AL1005072,  men  inneholdt blant annet en  del  Badorfkeramikk og en  liten  gu]

glassperle.  Tre  større  steiner  (A15070,  A15080  og  A15092)  ble  innmålt  i  ytterkanten  av

A14663  mot  Øst  på  ca.  80  cm  dybde.  De  har  trolig  utgjort  konstruksjonselementer  til  den

yngste  latrina.  Den  yngste  nedgravningen  var  ca.  50  cm  dypere  enn  den  eldste.  Ettersom

begge er tolket som latriner er det mulig at den  yngste ble anlagt rett etter at den eldste var

blitt full .

Figur 4.58.  Lairinen A14663  -profiiltegning.1 :40.

26 Utført av pa|eomiljøforsker Pat Wagner.
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Brønn  1  og  brønn  3  fra  utgravningene  til  Blindheim  inneholdt  det  samme  konstruksjons-

elementet med foring av flettverk/risfletting av hasselkvister, flettet rundt tilspissede, stående

og noe kraftigere hasselgreiner (Tollnes  |998:87).27

Grøft A17735  og tilhørende anlegg og lag

Etter at Aloo var fjemet var det en del  anlegg, steinkonsentrasjoner oppdaget under graving

av  A100,  som  stod for tur ti]  å  undei.søkes.  Et  av  disse  anleggene  var A16293  (i  R3936  og

R3939). De[ bestod av stein blandet med trekull og leire. Det viste seg at anlegget var en grop

med  steiner lagt i  "horisontale lag".  Hvilken  funksjon  gropa  har hatt  er usikkert.  Gropa  var

gi.avd ned i et trekullholdig lag, AL16172. Det ble avgrenset av en trekullstripe orientert NV-

SØ i sør, med andre ord en tydelig avgrensing i S. Under A16172 lå laget AL16373, orientert

NV-SØ med en bredde på litt under lm. Laget fortsatte inn i sjaktkantene i Øst og vest. Dette

lagets  hovedkomponent  var  også  trekull.  Etter  videre  gravning. i  området  viste  det  seg  at

AL16373  var det siste  deponerte laget i  grøft A17735. De  undei.1iggende  lagene  var alle lag

og  anlegg  tilknyttet  grøfta.  Stratigrafisk  under  AL16373  1å  lagene  AL16419  og  AL16458.

AL16419 var en tynn stripe med gulgrå, grov sand. Det lå nordvest i  grøfta. AL16458 bestod

av sand iblandet trekull. Laget fortsatte inn i sjaktkantene i Øst og vest.

Nedgravningene A16489, A16499, A16511 og A16521  var runde/ovale og hadde rette

sider, flat bunn og en  dybde på ca.  30-35 cm. De er tolket som stolpehull.  Alle var fylt med

masse fra det ovei.liggende laget AL16458. To lå langs grøftekanten i nord, A16499 mot vest

og A16511  mot  øst,  og to  lå langs  grøftekanten i  sør,  A16489  mot vest og A16521  mot Øst.

Stolpehullene kan ha vært del av en konstruksjon som hadde til he.nsikt å skille to områder fra

hverandre, slik som for eksempel et gjerde.                                            ,

Leirlagene AL16772 og AL16796 var begge små og kan opprinnelig ha vært deler av

samme  lag.  AL16772  lå  "rundt"  det  yngre  stolpehullet  A16521.  L9irlagene  kan  ha  vært  en

form for foring i  grøfta.  AL16990 bestod av  grå sand blandet med trekull  og var det eldste

deponerte laget i grøfta A17735. Det fortsatte inn i sjaktkantene i Øst og vest. Under sandlaget

lå   de   eldste   anleggene   i   grøfta,   nedgravningene   A17257,   A17299   og   A17308.   De   var

riinde/ovale  og  hadde  alle  mer  eller  mindre  rette  sider  og  en  dybde  fra  20  cm  til  35  cm.

A17299  og  A17308  lå  på  hver side  av  grøftekanten  ved  sjaktkanten  i  øst,  mens  A173081å

romlig like nordøst for det yngre stolpehullet A16521. Nedgravningene hadde samme form og
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støn.else som A16489,  A16499, A16511  og A16521  og ble derfor tolket som stolpehull   med

de same funksjonene.

De  overliggende  anlegg  og  lag,  foruten  gropa  A16293  og  laget  AL16172,  tilhørte

A17735.   A17735   var  ei   grøft,   orientert  NV-SØ,   med   en   bredde  på  ca.   1m.  Den   indre

nedgravningen/kuttet på  grøfta fikk  nummeret A17756.  Hvilken  funksjon  grøfta  har hatt er

usikkert,  men  sett  i  sammenheng  med  diskusjonen/problemstillingen  om  Kaupang  var  en

markedsplass eller by, kan det være aktuelt å tolke grøfta som en parsellgrøft. At den har vært

en fom for et fysisk skil]e mellom to områder, for eksempel tomter, kan stolpehullene i grøfta

vitne om. Derimot var ikke grøfta - pai.sellen - det eldste  anlagte anlegget i  området.  Grøfta

var gravd ned i eldre kulturlag med en samlet tjukkelse på ca. 20 cm og dessuten var det eldre

anlegg under kulturlagene. Med andre ord har det vært en betydelig aktivitet på stedet før den

eventuelle parsellen ble anlagt.

Lagene    stratigrafisk    under    grøfta    A17735     (med    A17756)     bestod    alle    av

hovedkomponenten  sand  blandet med  ulik  mengde  av  trekull,  humus  og  silt.  Flere  lag  ble

registret og innmålt nord for grøfta enn  sør for den.  Det er mulig  at lagene  sør og nord for

grøfta opprinnelig var samme lag, men da de  var fysisk avskilt, på grunn  av  anleggelsen  av

grøfta, fikk de ulik ID under gravningen.

Romlig  sør  for  grøfta,  og  stratigrafisk  under  grøfta  lå  AL16961.  Det  kan  være  det

samme  som  AL16646  eller AL17383  som  lå på samme  stratigrafiske  nivå romlig nord for

grøfta (AL16646  var yngre enn AL17383), fordi joi.dmassene var like. De eldste lagene nord

for grøfta var AL17318 og AL17705. Det var vanskelig å avgjøre det stratigrafiske forholdet

mellom  dem,  men  da  de  i  felt  ble  observert  liggende  kant  i  kant  er de  plassert  på  samme

stratigrafiske  nivå.  AL17705  bestod  av  sand blandet med  humus,  mens  AL17318  bestod  av

sand  blandet  med  trekull.   Steinene  T17343,   T17358   og  T17373   1å  i   A17318.   Hvilken

funksjon  de  har  hatt  er'uvisst.  Den  eldste  aktiviteten  i  området  bestod  av  anlegg  under de

ovennevnte kulturlag. Blant anne[ lå ei mulig grøft, A17825, under AL17318 og AL17705.

Det var karakteristisk for området at de fleste lagene, både de eldre lagene enn grøfta

og lagene i  grøfta, inneholdt en god de] trekull.  Om dette kommer av verkstedsaktivitet eller

rydding av området er usikkert. De beskrevne anlegg og lag inneholdt de vanlige funntypene

slik som blant  annet bein,  brent leire,  flint,  keramikk, jem,  slagg  og  smeltedigelfragmenter,

samt noen brynefragment, glassperler og rav.
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4.7. SØR FOR KULTURLAGSOMRÅDET

Dette kapittelet  tar for seg  området syd for det sammenhengende  kulturlagsområdet  (se kap.

4.6).
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Figur 4.59.Oversiktsplan over den sørligsie del av avløpstras6en.
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Sjakta som omhandles her var orientert NNø-SSV de første 55 m, for deretter å gradvis endre

retning  mot sørvest,  slik  at den  fulgte terrenget.  Sjakta var til  sammen  256  m  lang,  men  det

ble  ikke  dokumentert  anlegg  i  den  søndre  delen  (en  strekning  på  69  m).  Terrenget  helte

gradvis  fra ca 5,6 m.o.h.  i  bunnen  av sjakta re[t syd for kulturlagsområdet til  ca 5  m.o.h.  ved

skillet  til  gnr.  1012/7.  30  m  syd  for skillet,  ved  A5777,  var  høyden  4,1  m.o.h.  Dere[ter steg

terrenget  svakt,  og  høyden  lå på  ca 4,3  m.o.h.  frem  ti]  dreneringsgrøft T4992.  Her steg  det

ytterligere til ca 4,5 m.o.h.  ved A4883, for deretter å gradvis synke igjen. A4497, som var det

syd]igste  innmålte  anlegget,  lå  på  ca 4  m.o.h.  Dette  anlegget  viste  seg  å  være  modeme.  På

grunn  av en feil  fra konsulentene som hadde utai.beidet planen for avløpstras5en, måtte deler

av  traseen  stikkes  ut  på  nytt.  En  ny  sjakt  på  70  meter  ble  derfor åpnet  rett  vest  for  den

opprinnelige,  etter  at  denne  hadde  blitt  fylt  itien.  Den  nye  s].akta  startet  ca.  14  m  nord. for

skillet til Kaupang nordre, gnr. 1012/7, og fortsatte sydover.

4.7.1. Rett syd for kultur[agsområdet -stolpehu[lsområdet

På  en  flat  strekning  på  ca.   17  m  rett  syd  for  kulturlagsområdet,  ble  det  dokumentert  til

sammen  tolv  mulige  stolpehull   (A175l,  A2558,  A2554,  A174.4,  A3403,  A3392,  A1712,

A1722,  A3414, A2909,  A2934 og A1703),  to grøfter (A2886  og A2945),  og fem ubestemte

nedgravninger  (A2902,  A2917,  A2925,  A2960  og  A1685).  To  anlegg  ble  avskrevet  som

modeme (A1696 og A2697). Undergrunnen i området besto av silt.  Nd! Sa;w\t.

De   mulige   s/o/pGÆw//e#e   varierte   i   stønelse.   De   fleste   var   små   og   grunne   og

representerte  trolig  bunnen  av  stolpehull  (A2558,  A2554,  A1744,  A3403,  A3392,  A1703,

A2934).  Fyllmassen  i  disse  besto  hovedsakelig  av  en  blanding  av  kullholdig  humus,  sand,

stein  og  griis  i  varierende  mengdeforhold.  A  3414  var litt  større  (ca 45  cm  i  diameter),  og

inneholdt partier med leire,  som har blitt tolket som en  leipakning rundt stedet  der stolpen

hadde vært plassert. A1751 hadde en atypisk fom, i det den søndre siden var loddrett og den

nordre  rund.   Anlegge.t  hadde  en  diameter  på  95   cm,   og  tolkningen  som  stolpehull  kan

diskuteres.
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Figur 4.60. Siolpehillsområdei sør for hiliurlagsoinrådet.

A1712 og A1722 var store nedgravninger (ca 1 m i diameter) med diagonale svakt avrundede

sider og flat bunn. Begge anleggene inneholdt et lag med silt/leire under et fett trekullholdig

humuslag. Dette laget fortsatte opp langs sidene på nedgravningene. I A1722 fulgte det et nytt

humuslag   under   leire/siltlaget.   Dimensjonene   og   lagsjiktning'ene   gjør   tolkningen   som

stolpehull  usikker,  og  det  er  mulig  nedgravningene  representerer  en  slags  groper.  Disse

nedgravningene  var svært funnrike,  i motsetning til  de øvrige  mulige  stolpehullene.  I A1.712

ble  det  funnet  brent  leire,  slagg,  flint,  kleber,  digelskår  og  glassperler.-I  A1722  doininerte

derimot bein. Dertil ble det funnet jem, brent leire, flint, digelskår og glassperler. Til tross for

at  anleggene ligger tett er altså funnene  delvis  forskjellige.  Mest påfallende er forskjellene i

fordelingen av bein og slagg.

Grø//eng   A2886   og   A2945   var   orientert   VNV-ØSØ,   men   hadde   noen   grader

forskjellig  orientering.  I  plan  besto  den  vestre  delen  av  A2945  av  en  relativt rund  struktur,

mens den østre delen var smalere. Snittet avsløite enkelte steiner og en forsenkning på ca.  20
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cm i vest. I Øst var nedgravningen grunnere (ca 4 cm). Anlegget var noe ujevnt i plan og snitt.

Tverrsnitt viste at anlegget hadde diagomle sider og flat til konkav bunn. Fyllmassen besto av

grusholdig sand,  blandet med  litt humus  og trekullfragmenter.  A2886  hadde rundt tverrsnitt,

fyllmassen  besto  av  ti.ekullholdig  humus  med  sand  og  småstein.  I  A2945  ble  det funnet  litt

bein,  brent leire,  flint  og jem.  I A2886  ble  det  bare  funnet  litt  flint.  Det  er usikker[ hvilken

funksjon   grøftene  kan  ha  hatt.  Med  tanke  på  alle  de  omkringliggende  stolpehullene,  er

veggrøfter en mulig tolkning. Den innbyrdes avstanden mellom dem var i underkant av 5 m.

Blant  de  Øvrige  #gdgrc"j.nge#e,  var  det  en  svært  grunn  struktur  med  flat  bunn

(A2902). Det ble funnet litt leirklining i  anlegget, og fyllmassen besto av trekullholdig humus

med litt sand og småstein.  A2917 og A2925  lå tett sammen.  A2917  var en rund nedgravning

med diameter på ca. 40 cm, og dybde på ca.  10 cm. Fyllmassen besto av humus blandet med

grus  og  stor  stein  i  midten.  A2925  hadde  en  diameter  på  ca.  50  cm  og  dybde  ca.  10  cm.

Fyllmassen besto  av trekullblandet humus på toppen,  og deretter hard leire.  Også her var det

steiner i  midten  av  anlegget.  Anleggene kan  kanskje  tolkes  som  bunnen  av  stolpehull  med

steinskoning.  I begge nedgravningene ble det funnet bein.  A2960  og A1685  er også grunne

små nedgravninger med rund bunn, som kan representere bunneh av stolpehull. Fyllmass.en i

disse  besto  av  trekullholdig  humtis  blandet  med  grus  og  småstein,  og  en  litt  støiTe  stein  i

A2960. I dette anlegget ble det funnet flint og bein.

4.7.2.  Brønnområdet

Rett syd for området med stolpehull  var det en  strekning på ca.  22 m,  som ble dominert av

større  nedgravninger,  tolket  som  brønner  (A1625  og  A1635)  og  groper  (A1670  og  A1604).

Dertil fan[es  det  to  mjndre nedgravninger,  A1616  og A1652,  hvorav  det sistnevnte  er tolket

som et mulig stolpehull. Det ble også registrert to grøfter i  området (A1646  og A1612),  som

har blitt antatt å være modeme, og derfor ikke ble undersøkt.
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Figur 4.61.  Oversik[splan over brønnområdei.

Figur 4.62. Brønn Al 625 -fio[o av profil.
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Brø7e7zGn,  A1625,  ble  snittet  med  maskin,  og  den  traktformede  nedgravningen  tegnet  seg

tydelig  mot  undergrunnen,  som  besto  ay  grus  Øverst  og  deretter  leire.  I  plan  var  anlegget

sirkulært, og hadde en diameter på ca.1,75 m. Dybden var  1,32 m, og bunnen var avrundet. I

bunnen  var  sidene  loddrette  (i  sør)  til  diagonale  (i  nord).  Lenger  opp  skrådde  de  noe  mei.

utover.  Den søndre siden  var avrundet i  formen.  Fyllmassen  besto  av flere stratigrafiske lag.

Det  Øverste  laget  (1)  besto  av  trekullholdig  humus  blandet  med  grus  og  småstein.  Deretter

fulgte et gråaktig lag  (2)  bestående  av  humus  blandet med silt og  sand.  I dette laget  yar det

noe kvist, samt stein. Det ble også funnet rester etter 3 trebord. To lå opp langs sidene øverst i

laget,  og den  tredje lå horisontalt i  midten  av laget. Under dette laget var det et lysere brunt

mer  organisk  lag  (3),  bestående  av  humus  blandet  med  kvist  og  treflis.  Det neste  laget  (4)

besto av grå siwleire med mye kvist. Kvisten har blitt tolket som rester av flettverk, som har

ligget på bunn  av  anlegget.  Under det kvistholdige laget var det et lag (5) bestående  av  grå

silt/leire  og  enkelte  steiner.  Det  øverste. humuslaget  (1)  representerer  trolig  masser som  har

rast ned i brønnen etter at denne gikk ut av bruk. Lag (2) var trolig et omrotet lag som besto

av brønnfyl] og redeponerte masser. De mer siltholdige massene, kan muligens forklares ut fra

utvasking,  som følge  av  vanntilsig  fra  undergrunnen.  Det  organiske  laget  (3)  med kvist  og

treflis stammer trolig fra brønnen.

I  anlegget  ble  det  funnet  bein,  brent  leire,   brynemateriale,  flint,  jem,  keramikk,

kleberstein og slagg. Dessverre er det ikke mulig med sikkerhet å knytte de ulike funnene til

forskjellige stratigrafiske lag, siden brønnen ikke ble gravd stratigrafisk. De fleste av funnene

stammer sannsynligvis fra lag 1. Beinmaterialet fra brønnen har blitt analysert (se vedlegg 7).

Det  ble  tatt  ut  tre  miljøprøver  fra  anlegget  (PM12937  ,og  PM  12938  i  lag  3,  og

PM12939  i  lag  1).  Dertil  ble  det  tatt  ut  20  pollenprøver  (PP12923-36  og PP12958-63)  i  en

sekvens (se vedlegg 9).

Figur 4.63. Brønn A1635, profiliegning.
1 :40.
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Den  andre  brønnen,  A1635,  ble  delvis  gravd  for  hånd  og  delvis  maskinelt.  Årsaken  var  at

nedgravningen   var   dyp   (1,32   m),   og   at   den   leirete   undergrunnen   var   svært   kompakt.

Nedgravningen  tegnet  seg  tydelig  mot  undergrunnen.  Også  denne  var  traktformet  i  snittet.

Bunnen  var noe flatere enn  A1625.  Sidene  var steile nederst,  og skrånet mer utover omtrent

ved fyllskiftet til det Øverste laget. Det Øverste laget besto av mørk brun trekullblandet humus

med  sand  og  småstein.  Det  var  også  noen  større  steiner,  både  brente  og  ubrente.  Laget

repi.esenterer ti.olig  et  gjenfyllingslag.  Under dette  var det  et  mørkere noe  mer  trekullholdig

sjikt, som kan ha vært en  del  av laget over. Her var det også mindre stein.  Spesielt i bunn av

laget   var   det   mye   trekul].   Under   dette   laget   var   det   et   lag   bestående   av   organisk

materiale/humus  med  mye  kvist.  Det  var bevart  spesielt mye  større  kvister  og  små  greiner

langs sidene. Dette kan ha vært rester etter flettverk nederst i  anlegget. Langs søndre kant lå

det to store steiner i bunn av nedgravningen.

Det er flere likhetstrekk mellom de to brønnene i fom og fyllmasse, men det var mer

stor stein  i  fyllmassen  i  A1635,  og laget med organisk materiale. var tykkere.  Det organiske

laget som luktet  "middelalder",  ledet til et forslag om at brønnen  hadde blitt gjenbrukt som

latrine. I etter[id har denne tolkningen blitt revurdert. Delvis fordi dette laget skilte seg fra mer

typiske  latrinelag  som  AL12669,  som  ble  avdekket  senere  på  sommeren,  og  delvis  fordi

resultatene   fra   pollenprøvene   (P12122   -   P12141)   ikke   skilte   seg   vesentlig   fra   A1625.

Eksempe]vis viste resultatene at mengden torvmosesporer var så lav at det ikke tydet på bi.uk

av mose som toalettpapir.

I brønnen A1635  ble det funnet bein, bly, rav, fem glassperler,  brent leire, flint, jem,

slagg  og  skår  av  smeltedigel,  altså  mye  av  de  samme  funnkategoriene  som  i  A1625.  Bly,

glassperler rav og digelskår var ikke representert i A1625. Derimot ble det funnet kleberstein,

keramikk og en bryne. Beinmaterialet fra anlegget er analysert (se.vedlegg 7). Det har blitt tatt

tre  miljøprøver  (PM13777,  PM13778,  PM13779)  fra  A1635,  men  resultatene  er  ennå ikke

klare.

De to gropene i området var av litt forskjellig karakter. A1670 lå omtrent 5,5 m nord

for den  nordligste brønnen  (A1635).  Gropa hadde diagonale avrundede sider og  ujevn bunn.

Diameteren var  135 cm, og dybden 42 cm. Fyllmassen besto av  gråsort trekullblandet humus

med silt. Det var spesielt mye trekull  i  de Øverste 5 cm, og lite stein og mye bein og tenner i

de Øverste  5-10  cm. Deretter, fra  10 cm og ned til  35  cm,  var det mye skjørbrent stein.  Mot

bunnen  av  anlegget  var det  en  del  ubrent  treverk  (kvist).  Generelt  var  det  mye  funn  i  hele

anlegget, og det ble funnet bein, bly, brent leire, slagg, flint, smeltedigel, seks glassperler, jem
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og  keramikk.  Gropa  har blitt tolket som  avfallsgrop.  Funnene  tyder videre  på  at den  kan  ha

vært benyttet i forbindelse med metallhåndverk.

Den  andre  gropa,  A1604,     lå  syd  for  brønnen  A1625.  Det  var  en  rund  grop  som

fortsatte inn  i  østre sjaktkant.  Diameteren  var 146 cm,  og dybden 64 cm.  Anlegget ble snittet

maskinelt.  Gropa  hadde  flat  bunn  og  diagonale  svakt  avrundede  sider.  Fyllmassen  besto  av

flere  stratigrafiske  lag  .og  sjiktninger.  Øverst  var  det  et  lag  bestående  av  humus,  silt  og

trekull/sot,  som  inneholdt  mye  stein  (10-14  cm).  Deretter  fulgte  et  trekullblandet  lag,  hvis

hovedkomponent var brun silt. Under dette var det et nytt siltlag. Helt i bunn av gropa var det

en 2-4 cm tykk trekullhorisont. Denne var ca 80 cm lang, og fortsatte ikke opp langs sidene på

gropa. Her ble det også funnet en  del  ubrent tre, og det ble tatt ut trekullprøve (PK1005615).

Det ble funnet brent leire, slagg, rav, jem, bein, flint og en glassperle. I bunn av gropa ble det

også  funnet  et  bryne.  Gropas  funksjon  er  usikker.  Funnene  tyder  på  at  det  har  foregått

håndverksaktivitet i nærheten, men funnene i gropa domineres av bein.

4.6.3. Den doble traseen

På denne strekningen måtte det som nevnt åpnes en ny sjakt rett.vest for den opprinnelige. I

den Østre sjakta ble det i  utgangspunktet ikke dokumentert noen forhistoriske anlegg foruten

gropa A5190  lengst i  sør.  Denne  vil  bli  beskrevet i  kapittel  4.6.4.  De  Øvrige  anleggene  ble

avskrevet  (A5710),  eller ikke undersøkt (A5727,  A5752,  A5777). Det ble  også målt inn fire

grøfter, som ble antatt å være modeme (A1600, T6127, T6137 og T5213). I den vestre sjakta

ble  det  undersøkt  en  forhistorisk  grøft  A12714,  tidligere  innmålt  som  T6137,  to  groper

(A12794 og A100), en  brønn   og tre nedgravning med  ubestemt funksjon  (A12771, A12779

og  A12819).  Dertil  ble  det  innmålt  noen  små  anlegg  som  ble  avskrevet  (A12518,  A12528,

A12771, A12779, A12833 og A12847).

Grø//c7 A12714,  var ca  2  meter i  diameter,  og  orientert  nordvest-sørøst.  Dybden  var

ujevn, opp ti]  18 cm, og gi.advis avsmalnende mot sidene. Fyllmassen besto av en blanding av

humus, sand, grus og stein, hvorav noe var skjørbrent. Undergrunnen besto av kompakt leire

med jemutfelling. Det var også noe leire oppover i  anlegget.  Fyllmassen  var mørkere øverst,

og overgangen  til  undergrunnen  var diffus.  De[  kan  diskuteres  om  anlegget repi.esenterte  en

egentlig nedgravning. En  hypotetisk tolkning er at anlegget kan  ha fungert som vei,  som har

ledet ned til Kaupangkilen. Stein kan i tilfelle ha blitt påført for å kunne gå tørrskodd over den

leirete  grimnen.  Det  ble  gjort  mye  funn  i  anlegget,  hvorav  det  meste  stammet  fra  den  Øvre
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delen.  Funnene  besto  av  bly,  brent  leire,  bryne,  bronse, jem,  en  glassperle,  digelskår,  flint,

kleberstein og mye bein.

Figur 4.64. Oversiktsplcm over den doble tras6en.

Omtrent   10  m  fra  A12714  lå  det  to  groper  (A1005661   og  A12714)   tett  ved  siden   av

hverandre.  A1005661  var diffus  i  overflaten.  Det  ble målt inn  to  små  strukturer A12771  og

A12779,  som  viste  seg  å  være  nedgravninger  i  gropa.  Disse  hadde  en  mer  humusholdig

fyllmasse. Gropa ble først erkjent ved snitting av disse små anleggene, og gropas geografi har

derfor blitt rekonstruert i ettertid. Gropa hadde runde sider og rund bunn. Diameteren var ca.

85  cm  og  dybden  40  cm.  Fyllmassen  besto  av  en  blanding  av  sand,  silt,  humus  og  mindre

steiner.  Under  dette  gråbrune  laget  var  det  et  mørkere,  mer  humusholdig  lag,  tilsvarende

massen i de to mindre nedgravningene (A12771 og A12779). Det ble funnet bein, bronse, flint

og jem, men fordi de tre anleggene ble behandlet som 6n struktur i felt, ble alle funnene rela-

tert til A12771.
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Rett  syd   for  A1005661   lå  gropa  A12794.   Gropa  hadde  rund  bunn   og  diagonale,   delvis

avi.undede  sider.  Fyllmassen  besto  av  tre  stratigrafiske  lag.  De[  øverste  laget  besto  av  en

blanding av humus, trekull  og silt iblande[ en del  grus. Det ble også funnet ]itt trekullbiter og

skjøi-brent stein,  og laget inneholdt noen  store steiner. Under dette  laget var det et tynt brunt

leire-/siltlag med fet konsistens. Laget var avgrenset i nordøst av en stor stein som lå i bunnen

av  anlegget.  Under  leirelaget  var  det  et  nytt  tynt  lag.  Dette  besto  av  mørk  humus,  og  var

avgrenset  av  den  nevnte  steinen.  Undergrunnen  besto  av  leire.  Humuslaget  med  de  store

steinene har kanskje havnet i  gropa etter at denne gikk av bruk. Den  store steinene i bunnen

av  gropa,  som  avgrenser de  underste lagene ser imidlertid ut til  å ha  ligget i  gropa da disse

lagene ble avsatt.  Gropas funksjon er ukjent. Det ble funnet bein,  bly brent leii.e, jem, kleber

og digelskår i  anlegget,  men  det er vanskelig  å  avgjøre  hvorvidt funnene reflekterer gropas

bruk,  eller  senere  deponerte  masser.  Den  relativt  høye  funnmengden  i  an]eggene  (A12714,

A100566l,  A12794)    reflekterer i  alle  tilfeller relativt intensiv  aktivitet  i  dette  oinrådet,  til

tross for at det ikke var bevart kulturlag under pløyelaget.

Etter at det arkeologiske arbeidet i sjakta var avsluttet, oppdaget Sandnes Entreprenør

en  mulig  brønn  (A14204)  ved  sjakting  for  kloal(k.28  Anlegget  hadde  ikke  vært  synlig  på

overflaten, fordi  det var gjenfylt med leire. Av innmålingene går det frem  at anlegget delvis

overlappet  med  gropa,  A12794.  Fordi  gi.opas  avgrensning  var  ubrutt  i  plan,  er  det  mest

sannsynlig  at  den  b]e  gravd  ned  i  den  eldre  brønnen.  Fyllmassen  i  anlegge[  besto  av  flere

stratigrafiske lag. Nederst var det et lag bestående av grusblandet leire/silt.  Deretter fulgte et

lag med  trekullholdig  humus  blandet med  silt,  sand  og  grus.  Over  dette  var  det  et  miridre

trekullholdig lag.  Anlegget  var deretter  dekket  med  leire.  I bunn  av  anlegget  var det  påler

langs kanten, som  var slått ned i  undergrunnen. Treverket var generelt lyst og svampete,  og

det ble også funnet never. De gode bevaringsforholdene for tre skyldtes at det kom vann opp

av undergrunnen. Det ble imidlertid ikke gjort funn i bum av brønnen, og det var heller ikke

noen  organiske  avsetninger hvilket kan  indikere at den  kun i  liten grad har vært i  bruk. I det

overliggende humuslaget ble det funnet litt bein.

Nedgravningen  A12819  var  oval  i  plan,  og  hadde  rund  bunn   og  diagonale  sider.

Største  tverrmål  var  72  cm  og  dybden  18  cm.  Fyllmassen  besto  av  finkomet  brun  sand.  I

bunnen  a+  anlegget  var det  et  tynt  lag  med  trekull  ned mot  overgangen  til  undergrunnen.  I

anlegget ble det funnet bein og jem. Det er uvisst hva nedgravningen representerer.

28 An|egget måtte undersøkes i all hast, for ikke å føre til forsinkelser i anleggsarbeidet.
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4.7.4. Gropområdet og frem til moderne grøft T4749

Figur 4.65. Oversiktsplan over gropo"råde[ ogftem lil moderne grøfi[ T4749

Omtrent der sjakta hadde en knekk,  var det et område hvor det ble dokumentert flere groper

(A5190, A5107, A5088,  A5054 og A4973). Disse lå omtrent 4,2-4,3 m.o.h. Mellom gropene

lå  det  også  et  ildsted  (A5039)  og  en  mindre  struktur  som  ble  avskrevet  som  steinopptrekk

(A5027).   Sør  for  gropene  ble   det   dokumentert   en   buet   steinfylt   grøft   (A4883),   et  lite

stolpehull  tett  ved  grøfta  (A4922),  bunnslagge  fra  en  mulig  esse  (A4863),  og  en. avlang

nedgravning/grøft som fortsatte inn i  Østre sjaktkant (A4779).  Undergrunnen i området besto

av sand og grus.

Den  nordligste  av  de  fem  gropene  var  A5190.  A5190  har  blit[  dokumentert  som  ett

anlegg,  men  representerer  trolig  to  groper,  hvorav  den  ene  har  blitt  gravd  ned  i  den  andre.

Fyllmassen  i  den  yngste  gropa besto  av  et  ganske  homogent trekullholdig humuslag med fet

konsistens,  og  med  noen  store  steiner.  I  plan  fremtrådte  dette  anlegget  som  en  sirkulær
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struktur. Den  eldre  gropa lot seg erkjenne  ved to  ulike stratigrafiske lag  langs  den  nordøstre

siden av den yngre gropa. Det yngste laget besto av gulbrim silt med sand og småstein. Under

dette fulgte et noe mørkere gulbrunt sandaktig lag med mye små til  nevestore steiner.  Under

humuslaget tilhørende den yngste gropa var det også et mørkere leire/siltholdig lag med et par

middels stoi.e steiner. Det er usikkert hvorvidt dette kan knyttes til den yngste gropa eller til et

eldre  anlegg.  Undergrunnen  besto  av  gulbi.un  griis.  Det  ble  funnet  brent  leire,  men  det  er

usikkert fra hvilket lag dette stammer.  Igjen er det vanskelig  å fastslå gropenes  funksjon. En

mulighet er at den eldi.e gropa har væit modningsgrop for leire.

A5107  lå  ca.  4,5   m  sør  for  A5190.   Gropa  hadde  flat  bunn   og  avrundede  sider.

Diameteren  var 213  cm,  og  dybden  var  80  cm.  Fyllmassen  besto  av  flere  stratigrafiske  lag.

Øverst  var det et lag bestående  av  trekullholdig  humus  med  små til  nevestore  stein,  hvorav

både skjørbrente  og ubrente.  Omtrent midt i  anlegget var det så et lag  av  lysegul  sand med

småstein.  Dette laget  var noe  mer utydelig mot sørvest,  og  her lå det større  steiner  (opp  til

nevestore).  Under sandlaget  var det et  trekullblandet humuslag,  med en  linse  av  lys  gulgrå

sand blandet med leireklumper.  I humuslaget i  bunn  av  gropa  var det  også  en  linse  av  grå

leire. Humuslaget inneholdt enkelte steiner. Sjiktningene og lommene med ulik masse i gropa,

tyder på at den  har blitt gjenfylt gradvis. Funnene besto  av bein,  brent leire og jem,  hvorav

mest brent leire. I Øst ble gropa kuttet av en grøft (T5213).

Figur 4.66. Gropen A 5800 fierdiggrcrvd.

A5088    var   en    grop   som   ble   gjennomskåret   av   en    yngre   nedgravning.    Den    yngre

nedgravningen  hadde  loddrette  sider og  var ca  80  cm  dyp.  Gropa  hadde  diagonale  sider,  og
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var 55  cm dyp. Fyllmassen  i  gropa besto  av flere stratigrafiske  lag:  Under pløyelaget (1)  var

det  et brunsort  trekullholdig  humuslag  (2).  Under dette  var det  et  lag  (4)  med  fin  gul  sand.

Deretter et nytt ti.ekiillholdig humuslag.  I dette  var det en  lomme med leire/silt (3).  I bunnen

av gropa var det trekullholdig humus. Fyllmassen i den mulige yngre nedgravningen besto av

trekullblandet  humus  med  ubren[  og  skjøi.brent  stein,  hvorav  enkelte  var svært  store  (ca 40

cm).  Laget  i   bunnen  av  nedgravningen   besto   av  trekullblandet  mørk  grå  sand  og  stein.

Undergrunnen  besto  av  sand,  og deretter leire  ca.  80  cm  undei. pløyelaget.  Tilsynelatende  er

gropa gradvis gjenfylt, mens massene i  den yngre nedgravningen er noe mer homogene. Det

ble funnet bein og keramikk, men det er usikkert hvilket av  anleggene funnene stammer fra.

Funnmengden   er   beskjeden,   og   umiddelbart   er   det   ingen   ting   som   knytter   gropa   ti]

håndverksaktivitet. Det har blitt tatt to miljøprøver, begge fra den  yngre nedgravningen;  en i

humuslaget (PM 1004280) og en fra sandlaget (PM 1004281).

A5054  lå  rett  syd  for  A5088.  Gropa  hadde  rund  bunn.  Den  nordre  siden  var  nesten

loddrett,  og den søndi.e mer diagonal. Dybden var ca  85  cm. Fyllmassen besto  av sjiktninger

bestående av flere ulike lag.  Øverst lå et trekullholdig humuslag (1).   Deretter fulgte et ]ysere

mer grusholdig lag (2). Under dette var det et nytt humuslag, etterfulgt av et nytt gruslag (3),

som var mørkere enn lag 2. Deretter fulgte enda et humuslag. med linser av lysebrun sand (4

og 5). Langs den søndre siden  av  gropa var det et rødorange  sandlag (6)  under humuslaget,

som   trolig   representer[e  jemutfelling.   Under   humuslaget   var.det   også   et   sandlag  uten

jemutfelling. Helt i bunn av gropa,  var det et lag (7) bestående av humus og trekull, med en

del  kullbiter.  Undergrunnen  besto  av  sand.  I  gropa ble  det funnet  bein,  samt brent  leire  og

jem. Beinmengden var svært liten. Sjiktningene i gropa tyder på at den har blitt gjenfylt over

tid. Den beskjedne beinmengden tyder på at den ikke har vært brukt som avfallsgrop hvor det

har blitt  deponert husholdningsavfal].  På  den  annen  side  er  det  heller ikke  funnet  spor etter

slagg, som kan indikere metallhåndverk. Dette utelukker allikevel ikke at gropa kan knyttes til

aktivitet  i  forbindelse  med  en  form  for  produksjonsprosess.  Anlegget  ligger  bare  en  drøy

meter  fra  ildstedet  A5039.  Rett  syd  for  gropa  var  det  også  en  mindre  nedgravning  med

ubestemt funksjon.

Gropa A4973  lignet litt på A5054,  og  lå omkring  5  m  syd  for denne.  A4973  hadde

rund bunn  og diagonale sider.  Diameteren  var ca.  160  cm og dybden  ca.  40 cm.  Fyllmassen

besto  av  flere  stratigrafiske  lag.  Øvers[  var  det  et  lag  (1)  bestående  av  fet  trekullblandet

humus. Nord for dette var de[ et lysere og gråere lag (2). Under disse lagene var det et lag (3),

bestående  av  komete  sand/grus.  Sandlaget  ble  gjennomskåret  av  en  diagonal  struktur  med

parallelle  sider,  fylt  med mørkere  humusholdige  masser.  Dette  laget  har blitt  tolket  som  en
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dyregang. Under det grusholdige laget var det et lag (4) med finere sand i den søndre delen av

gropa.  I bunn  av  gropa var det et trekullholdig sand/siltlag  (5)  med mørk gråaktig grønnbrun

farge.   Undergrunnen   besto   av   grønnbrun   silt.   Det  ble   funnet   bein,   brent  leire,  jem   og

keramikk, og funnene skiller seg altså ikke vesentlig fra fimnene i de andre gropene i området.

Det ble tatt to miljøprøver fra gropa, hvorav en i lag 1 og en i lag 5.

Ildstedet,  A5039,  som  lå  mellom  gropene,  var  sirkulært  i  plan.  Snittet  avslørte  at

nedgravningen   hadde   svakt   avrundet  bunn   og  runde   sider.   Diameteren   på  ildstedet  var

omkring 60 cm,  og dybden  18  cm.  Øverst i  anlegget var det et trekullag på 2-6 cm,  som var

blandet  med  litt  sand,  og  inneholdt  noen  få  skjørbrente  steiner.  I  plan  var  det  synlig  noen

støiTe  trekullbiter  i  den  nordre  delen,  og  det  var  mulig  å  se  lengderetningen  på  det  brente

treverket.  Under trekullaget var det et lag bestående  av  spettet sand.  Laget var blandet med

noe   trekull,   og   inneholdt   mye   små   til   nevestore   steiner,   hvorav   noen   var  skjørbrente.

Undergrunnen besto av spettet brun og beige sand. Ildstedets plassering imellom gropene gjør

det sannsynlig at det har hatt en funksjon i tilknytning til disse.

Omtrent 2,5 m fra gropa lengst i sør (A4973) ble det avdekket en  steinfylt buet grø/f

(A4883)  som fortsatte inn  i  den  Østre sja.ktkanten.  Grøfta var ca.  30-35  cm bred. Dybden på

grøfta varierte, og nedgravningen var til dels utydelig. I det ene snittet var det ikke mulig å se

noen  nedgravning.  Fyllmassen  besto  av  nevestore  steiner,  både  ubrente  og  skjørbrente,  og

brun sand blandet med humus. Undergrunnen besto av gul sand. Tett inntil anlegget lå det et

mulig stolpehull  (A4922) med flat bunn  og diagonale sider.   Det ble  ikke  gjort noen funn i

grøfta eller i det mulige stolpehullet. Hele strukturens lengde var .ca 2,7 m, hvilket kanskje er

for  smalt   til   å  kunne   representere   en   vanlig   bygning.   Dersom   grøfta  representerer  et

fundament for en bygning, er også de relativt små steinene uvanlige. Muligens kan anlegget

ha en sammenheng med funnet av bunnslagge fra en mulig esse (A4863), som dukket opp ca

1,5 m lenger sør.

Omtrent   1,5  m  sørvest  for  bunnslaggen  fantes  en   avlang  nedgravning  eller  grøft

(A4779),    som    fortsatte    inn    i    vestre    sjaktkant.    Anlegget    ble    gjennomskåret    av    en

dreneringsgrøft  (T480l).  Fyllmassen  i  anlegget  besto  av  mørk  sandblandet  humus.  I  den

søndre delen var det en større sandlinse. I underkant av anlegget var det et utvaskningslag. En

fordypning  med  humus  representeite  trolig  et  steinopptrekk.29  Anlegget  hadde  omtrent  den

samme  orienteringen  som  A4883,  som  lå  2,8  m  lenger  nordøst.  Det  ble  ikke  gjort  funn  i

anle88et.
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4.7.5. Området lengst sør

Figur 4.67. Oversik[splan over områdei lengst  sør.

Antall anlegg avtok sydover i sjakta. Undergrunnen i dette området var av leire. Syd for .den

modeme  grøfta  T4749,  ble  det  innmål[  syv  strukturer  på  en  strekning  på  45  m.  På  denne

strekningen  sank terrenget  fra 4,3  til  4  m  o.h.  i  bunn  av  sjakta.  Lenger sør fantes  det ingen

anlegg.  Av de innmålte strukturene var det en grop  (A4676),  to mulige stolpehull  (A4698  og

A4600),  fii.e  ubestemte nedgravninger  (A4610,  A4590,  A4522  og  A4510),  og  tre  strukturer

som ble avskrevet (A4688, A4657 og A4997).

Gropa  A4676,  var en  nedgravning  med  flat bunn  og  runde  sider.  Diameteren  var 52

cm og dybden  15 cm. Fyllmassen var homogen og besto av humus med noe småstein. Det ble

ikke  gjort  noen  funn,  og  det  kan  kanskje  diskuteres  hvorvidt  gropa  virkelig  er forhistorisk.

29 i feit b|e anlegget målt inn som flei.e strukturer (A4779, A4792 og A4815). Dette har blitt redigei.t i ettertid og

anlegge[ har fått en samlet identi[et.
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Rett nord for gropa ble det imidlertid dokumentert et lignende anlegg som har blitt tolket som

et mulig stolpehull. Det var en sirkulær nedgravning med rund bunn og runde sider. Anlegget

var ca 76 cm i diame[er og 25 cm dypt. Fyllmassen besto av humus blandet med sand, grus og

stein. I nord lå det et lysere, mer sandholdig lag opp langs siden. Heller ikke her ble det gjort

noen funn.

10-11  meter  lenger  sør  i  sjakta  var  den  første  av  flere  små  nedgravninger  (A  4610,

A4590,  A4522,  A4510).  Di§se  hadde  rund  bunn  og  fyllmasse  bestående  av  en  blanding  av

humus,  sand  og  stein  i  ulike  mengdeforhold.  Strukturene  har  i  .felt  blitt  tolket  som  mulige

steinopptrekk,  men  muligheten  må  holdes  åpen  for  at  de  kan  representere  bunnen  av  små

stolpehull.  Dette  fordi  fyllmassen  ikke  besto  av  pløyejord.  I  samme  området  er  det  også

dokumentert et mulig stolpehull A4600.

4.7.6. Sammendrag

Området syd for det sammenhengende kulturlagsområdet kan tilsynelatende deles inn i soner

hvor det kan ha foregått ulike aktiv.iteter. Lengst noi.d er det en rekke stolpehull, som indik;rer

bebyggelse.   Det   er   ikke   mulig   å   utlede   noen   relasjoner   eller   systematikk   mellom

stolpehullene.  Bebyggelsens  orientering  er følgelig  uviss.  De  to .grøftene,  som  var  orientert

VSV-øSØ, kan muligens gi en pekepinn. Det ble gjort lite funn i området, bortsett fra i de to

store stolpehullene eller gropene, som var funnrike. Funnene var relativt forskjellige. Det ble

funnet  noe  slagg  og  fragmenter  av. smeltedigler,  som  vitner  om  at  det  må  ha  foregått  noe

metallhåndverk i nærheten.

Rett  syd  for  det  bebygde  området,  har  det  vært  en  sone  med  brønner  og  groper.

Pollenprøvene tyder på at disse har ligge.t i  åpent landskap, ikke langt fra åker og beitemark.

Alle  anleggene  i   dette  området  var  allikevel   svært  funnrike,   hvilket  vitner  om  intensiv

aktivitet i nærheten. Altemativt er anleggene fylt igjen med redeponerte masser. Det har blitt

funnet mye  bein,   brent leire og jem, men også mye slagg og noen  digelskår som  vitner om

metallhåndverk. Det er også funnet glassperler og i.av.

Syd for brønnområdet var det en strekning med få anlegg. Terrenget var fallende,  og

undergrunnen av leire. Det gikk en bred grøft eller muligens en vei på tvers av sjakta i retning

kilen, mot et sted hvor det går en liten  bukt inn  i  dag. Dette  anlegget  var svært funnrikt. Det

ble funnet spesielt mye bein, jem og kleberstein. Slagg forekom ikke i motsetning til området

lenger  nord.  Foruten  bunnslaggen  fra  den  mulige  essen,  ble  det  ikke  funnet  slagg  syd  for

brønnområdet.  Området  med  groper  som  lå  litt  høyere  i  terrenget  og  på  sandgrunn,  kan
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miiligens  knyttes  til  en  form  for  verkstedaktivitet,  men  det  er  uvisst  av  hvilken  art.  Det  ble

gjort generelt  få  funn,  og  hovedsi`kelig  bein,  brent  leire  og jem.  Essen  vitner om  at  det  har

foregått smiing i området, men det ble ikke funnet smieslagg.

Lengst  sør i  sjakta  avtar mengden  anlegg,  og  det  er  usikkert  hvorvidt  det  har  ligget

bebyggelse her. Noen små nedgi.avninger kan representere bunnen av små stolpehull. Alt i alt

ble det ikke avdekket sikre spor etter bygninger i sjakta, bortsett fra lengst nord. Det ble heller

ikke påvist sterke indikasjonei. på pai.sellering.

Glass-       Sum         Bein           Bly          Brent      Bronse     Bryne        Flint

perle         vekl                                              leire

Rav        Slagg     Smelle

-digel

Brønn

Brønn

Grøl'

Grop

Grop

Grop

Grop

Grop

Grop

Grop

Grop

Nedgravning

Nedgravning

Nedgravning

Nedgravning

Nedgravning

Nedgravning

Stolpehull

Stolpehull

S'Olpehull

S'Olpehull

S'Olpehull

28a6                               1,2

12771                             219.5

1625                  4       504.1

1635              10       637.8

12714                 1     2437.9

1604                6       682.8

1670              23     1388.9

4973                            41.8

5054                          103.4

5088                                   11

5107                            39.9

5190                                 5.5

12794                             476

1685                                0.3

2917                                   0

2925                                0

2945                              23

2960                                2

12819                              86.5

1703                                    13

1712                2           429

1722                          304.5

1751                                         6

2554                                    1

7.2

1383.7

50.2

0.3        .36.1            16.4

8.9

0.4             67

107.3

Tabell 4.4. Funnoversiki for strekningen sør f;or hiliurlagsområdei.
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Figur 4.68. Oversikt over anlegg lengst sør i avløpsiras6en.
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4.8. MELLOM FYLKESVEI Z154 0G  DEN MODERNE BEBYGGELSEN

Figur 4.69. Oversikt over sjaktene 6-8.

Det ble gravd en rekke større og mindre sjakter langs fylkesveien i fortsettelse av sjakt 5 ned

til Kaupang søndre, gnr.1012/1. Lengst nordøst i området ble det åpnet en 12 m lang sjakt i 2

m  bredde  (fig.  4.69).  Under  matjordslaget  var  det  et  60-100  cm  tykt  homogent  sandlag.  .

Massen var ren  og har blitt påført i  modeme tid,  antagelig i  tilknytning til  graving  av  en

vamledningsgrøft. I forlengelse av denne sjakten ble det gravd en 7 m lang stikkledningsgrøft

som krysset firlkesveien i VNV-ØSØ retning. Gravingen foregikk med maskin og ble fulgt av

observatør. Det ble her påvist et sammenhengende kultulag ca.  120-130 cm under ovefflæten    t

som besto av gråsvart humus iblandet trekull og sand. Laget hadde en tykkelse på ca l0 cm og      ®

1å i en høyde av ca 11 m.o.h.  over steril leire. I vestre del av sjakten lå det et omblandet  100

cm tykt modeme lag med sand, stein og grus. Laget lå rett under asfalten og over kulturlaget.

I østre del var kulturlaget dekket av et overliggende 20 cm tykt matjordslag. Over dette laget

lå det et ca 1 m tykt sandlag, av samme karakter som i den tilgrensede sjakten.
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Figur 4.70. Oversiktsplan over sjakt 6.

Sjakt 6 lå SV for den forannevnte sjakten og ble åpnet i  1,5  m bredde og 40 m lengde (fig.

4.70). Store deler av sjakten var Ødelagt av en vannledningsgrøft, men i det sørvestre området

var  det  delvis  intakt.  Det  ble  påvist  et  sammenhengende  10-20  cm  tykt  kulturlag  i  dette

området som besto av kokstein oppblandet med sand og trekull. Laget lå i en høyde av ca.11

m.o.h.,  på  samme  terrenghøyde  som  det  observerte  kulturlaget  i  stikkledningsgrøften  under

veien. To prøveriiter ble åpnet, 010755 og 010747, og gravd mekanisk i  10 cm sjikt. Noen få

brente bein og en mosaikkperle ble funnet. Laget lå over steril sand.
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Figur 4.71. Oversiktsplcm over sjakt 7.

Sjakt 7 lå i forlengelse av sjakt 6 i retning SV.  Sjakten ble åpnet i  1,5 m bredde og var 26 m

lang.  Koksteinslaget  som ble påvist i  sjakt 6  fortsatte  gjennom  hele  sjakt 7  med varierende

tykkelse  fra  1540  cm.  Det  ble  gravd  fire  prøveruter  i  laget  (010739,  010731,  024793,

024785). Laget Økte i tykkelse mot sørvest og i dette området fantes det også mye stor stein.

Steinen lå i koksteinslaget og så ut til  å være rydningsstein. Det ble gjort lite funn:  noe brent

bein, slagg, brent leire og bryner. Det fantes ingen sjiktinger eller stratigrafi i kulturlaget som

antydet  at  de[  var  akkumulert  på  stedet  over  lengre  tid.  Ingen  anlegg  ble  påvist  i  eller imder

koksteinslaget.  Laget  fortsatte  videre  mot  sørvest  i  sjakt  8,  men  avtok  og  forsvant  deretter

helt. Det ble ikke foretatt noen nærmere undersøkelse av laget i sjakt 8.
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Prøvesjaktingen   i   dette   området   har   påvist   et   sammenhengende   koksteinslag   med.  en

utstrekning på omkring  100 m fra nordøst til sørvest, stedvis Ødelagt av en vann]edningsgrøft.

6  m2  av  dette  området  ble  undersøkt  næmere  ved  graving  og  viste  seg  å  være  funnfattig.

Noen   få   modeme   funn   ble   gjort   i   toppen   av   laget,   men   disse   er  knyttet  til   modeme

forstyrrelser og nedgravninger i laget. Kulturlaget er redeponert og området har antagelig vært

en avfallsplass, hvor skjørbrent stein og rydningsstein hovedsakelig inngår.

I  området   mellom   sjak[   8   og   veien   ned   til   Huestranda   ble   det   åpnet  fire   små

prøvesjakter. Ingen spor etter kulturlag eller nedgravninger ble observert.
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4.9. SøR FOR VEIEN TIL HUESTRANDA

Figur 4.72. Oversiktsplan over sjakt 9.

Sjakt 9 ble åpnet sørvest for veien til Huestranda og gikk gjemom dyrket mark (fig. 4.72).

Åkerjorda ble  Eemet med maskin i  3,5  m bredde  i  en le.ngde  av  80  m.  Sjakten  rikk her

parallelt med firlkesveien som svinger i retning SØ-NV.  Terrenget stiger fra en høyde av 6

m.o.h og opp til 9,6 m.o.h i nordvest. Pløyelaget lå rett over steril sand, og pløyesporene gildc

flere steder ned i sanden. Det var modeme forstyrrelser i sjakten i fom to modeme grøfter,

T8962  og T8998.  Lengst nordøst i  sjakten ble det påvist et anlegg, A8952, i en høyde av 6

m.o.h. Det var sirkulært og hadde en diameter på 48 cm. I overflaten lå det en konsentrasjon

av slagg,  Fyllmassen besto  av humus med innslag av trekull.  Modeme porselen ble fimnet,

noe  som  viser  at  massen  var  omrotet.  Slaggkonsentrasjonen  i  overflaten  av  A8952  tyder

imidlertid på at an]egget trolig er rester av en oppløyd esse.
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5.  FUNN

ffJ

5.1.  FUNNINNSAMLING  OG  FUNNREGISTERING  I  FELT

Funninnsamlingen  i  felt var knyttet  opp  mot lntrasis.  Funn  ble hovedsakelig samlet inn  fra

innmålte kontekster, enten fra anlegg eller fra graveenheter i større lag.  I anlegg med flere lag

ble funnene samlet inn fra innmålte lag relatert til  anlegget. Enkelte funn  ble imidlertid målt

direkte inn i felt. Direkte innmåling ble særlig brukt ved opprensing av feltet, men også i noen

tilfeller ved funn av særskilte gjenstander, eller gjenstander med en spesiell kontekst. LØsfunn

fra matjorda rundt sjaktene ble likeledes målt direkte inn slik at de kan behandles på lik linje

med funn fra tidligere åkenegisteringer3°.

I  felt   ble   funnene   registrer[   i   lntrasis   som   funnenheter.   En   funnenhet   omfatter

gjenstander  av  samme kategori  fra  samme  kontekst.  Funnenhetene  representerte  i  utgangs-

punktet ulike materialgrupper, som brent leire, bly, bergart og slagg. For å få en bedre over-

sikt over materialet valgte en imidlertid å splitte opp enkelte materialgrupper. `F. eks. ble .kate-

goriene  glassperler,  glasstav  og glasskår skilt fra glass,  det ble  også  skilt mellom brerite  og

ubrente  bein.  Innenfor  funnenhetene  var  det  mulighet  for  spesialregistreringer,  for  funn-

enheten   bly   kunne   man   f.eks.   registrere   om   det   fantes   en   eller   flere   av   funntypene

støpemodeller, spinnehjul, vektlodd, fiskesøkke og blystøyp.

5.2.  FUNN

Et  stort  funnmateriale  ble  ivaretatt  under utgravningen.  Det  var en  klar overvekt  av  funn  i

avløpstrase6n, men en betydelig variasjon av ulike gjenstandstyper i begge trase6ne. Funnene

fra  utgravningen  er  p.t.   (31.12.2000)  ikke  ferdig  katalogisert.  Endelig  funnliste  vil  først

foreligge   våren   2001,   det   er   derfor   sannsynlig   at   det   vil   bli   enkelte  justeringer   av

opplysningene i  det følgende.  For funngruppene j.em,  brent leire  og slagg kan  det forventes

betydelige endringer. Siden prosjektets tekniske konservator først vil bli ansatt våren 2001 har

det   ikke   vært   mulig   å   få   konservert   eller   analysert   metallgjenstander.   Resultater   fra

røntgenfotografering  av  jemet,  men  trolig  også  rensing  av  edelmetallfunnene  vil  føre  til

justeringer.

3° Pi|Ø  |999a,1999b,1999c. Ski.e  1998; Ski.e og Pilø  1999  .
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Antall Vekt (k8)

Gull 4

SØIV 9

Bronse 56

Bly 37

Glasskår 49

Glassperler 580

Glasstaver 54

Annet glass 74

Rav 81 0,05

Ametyst, karneol, jet, bergkrystall 17

Smeltedigel 1,5

Bryner ` 150 2,2

Råemne bryne 2,6

Flint 15,6

Kleber 8,3

Ber8ar[ 35Jl

Keramikkskår 1600 10,4

Jern 19,0

Slagg 83,5

Brent leire 17,0

Tabell 5 .1. Oversikt over funn f i.a f iorvaltnirigsmdersøkelsen

5.2.1.  Ede[metall

Det ble totalt funnet  106  gjenstander av edelmetall.  Av disse  var fire  av  gull,  henholdsvis  et

avbrutt fragment av et smykke (se figur 5.1., lengst til venstre) og tre "gulldråper" som synes

å være knyttet til metallbearbeiding. To av gulldråpene er trolig avfall fra støping, den siste er

hainret  flat både  på  oversiden  og  undersiden  (se  figur  5.1.,  henholdsvis  nederste  og  øverste

dråpe,.

3[  Antall funn
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Figur 5.1. Gullgenstcmder ¢oto: E.I.Johnsen)

Totalt var det ni gjenstander av sølv. To av disse er myntfiagmenter, begge arabiske dirhemer.

To sølvfragmenter, ett ambånd og et annet smykke, er avklippet og kan ha blitt benyttet som

ÆcrcÆs;./6er.  To  sølvdråper kan være avfall fra metallstøping.  Noe av sølvet er i  svært dårlig

forfatning og fremsto næmest som en lilla fargenyanse i jorden. Der det var mulig, ble også

dette ivaretatt. I ett tilfelle syntes sølvrestene å stamme fra en større barre.

Blant  de   totalt   56   gjenstandene   av   bronse   kan   det   foreløpjg   identifiseres   tre

smykkeffagmenter, fue vektlodd, fire barrer,  14 støyp og et lite dyrehode.  Smykkene er en

forholdsvis godt bevart trefliket spenne og fragmenter av to likeamede spenner.  Som sølvet

var også en del av bronsegjenstandene betydelig korrodert.

Det  ble  fimnet  37  blygjenstander,  deriblant  ett  spinnehjul,11  vektlodd,  tre  mulige

støpemodeller og 10 støyp.  Den ene støpemodellen er utformet som en liten øks med hull slik

at den kan ha vært modell for et hengesmykke. De andre støpemodellene er mer usikre, 6n er

et avlangt anheng og 6n fomet som en torshammer.

5.2.2. Glass, rav og halvedelsteiner

Det er registrert 49  glasskår,  de  fleste til  glassbeger.  De  fleste  skårene har fargenyanser fra

helt klart  mot  lys  grønt.  De  fleste  skårene  er  udekorerte,  men  det fimes  en  del  skår med

pålagte glasstråder, blant amet flere skår av Reticellaglass.

Totalt er det registrert 580 glassperler. De fleste perlene er fiimet enkeltvis, men det

fimes   konsentrasjoner  med   opptil   53   småperler.   Perlematerialet  er  svært  variert,   men

domineres av enkle perler, flest blå og lysegrønne. Noen av de enkle perlene har tyme pålagte
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glasstråder (se figur 5.2;  perlen  i  andre  rekke fra høyre).  Det finnes  også en betydelig andel

segmenterte perler, gullfollierte perler, noen mosaikkperler og et par Getingperler.

Figur 5.2.  Råglass, glasstciver, glassperler

Blant perlene finnes det importerte typer som mosaikkperler (se figur 5.2 Øverst første rekke

til  høyre)  fra  Nordvest-Tyskland  /  Nederland  (Callmer  1977:98)  og  mosaikkøyeperler  (se

figur 5.2. midten og nederst første rekke til  høyre) som sannsynli,gvis ble produsert sentralt i

kalifatet (Callmer 1977:99).

Enkelte  feilproduserte  perler  kan  sammen  med  i  alt  54  glasstaver  peke  i  retning  av

glassperleproduksjon på Kaupang. Som i perlematerialet er det betydelig fargevariasjon. Det

finnes både ensfargede glasstenger og stenger med pålagt glass. Hvite snodde glasstaver går

igjen.  To  glasstaver  kan  spesielt  trekkes  frem,  den  ene  dråpefomet  lys  grønn  og  med  et
_

tydelig  tangmerke  (se  figur  5.2.  nederst  andre  rekke  fra  venstre).  Den  andre  er  en  tynn

rødbi.un  glasstav/glassti-åd som har samme fargenyanse som  den  pålagte dekoren  på noen av

de enkle perlene.

Blant  yttei.ligere  74  funn  av  glass,  finnes  det  enkelte  biter  av  råglass,  mest  blått  og

grønt, samt 6n spillebrikke av blått glass med pålagte hvite striper (se figur 5.3.).
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Sett  i  forhold  til  funnspredningen  for  Øvrig  er  det  et  påfallende  trekk  at  19  av  54

glasstaver,  eller 35%,  er funnet i  sykkel-/gangvei  tras6en,  på  eller nord for høydedraget.  Til

sammenlikning utgjør andelen  glassperler samme sted 7,6  %. Dette kan styrke inntrykket fra

tidligere    åkerregisteringer    av    at    platået    ved    høydedraget    er    et    mulig    sted    for

glassperleproduksjon (se Skre og Pilø 1999).

Figur 5.3.   Spillebrikke

Det er totalt registrert 81 gjenstander og fragmenter av rav, som samlet utgjør ca 50 gram. Det

finnes  syv ravperler (se figur 5.4.)  og en større klump med rårav. For Øvrig er det mest små

stykker som trolig for en stor del kan regnes som bearbeidelsesavfall, blant annet to påbegynte

perler. Videre finnes det to ametystperler, fire kameolperler og ett fragment av et jetarmbånd.

Jetarmbåndet har flat underside og hvelvet overside. Av  10 registrerte funn av bergkrystall er

fem perler (se figur 5.5). I tillegg kommer tre avslag og to små naturlige krystaller.
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Dette  materialet  er  for  en  stor  del  importerte  gjenstander.  Kameolperler  er fra  lran

eller lndia, ametystperlene fra kontinentet, bergkrystallperlene trolig fra Vest- eller Syd-Asia

(Callmer 1977:99), jetambåndet fra de britiske øyer og ravet ffa Baltikum eller Danmark.

Figur 5.4. Ravperle

Figur  5.5.  Perler  av  karneol,  ametyst,  berglciystall  samt fi.agment  cw  armbånd cN jet  og naturlige

berglaystaller (Foto: E.I.Johnsen).
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5.2.3. Smeltedjgler

Det er til sammen registrert  170 fum av smeltedigler eller digelfragmenter som samlet utgjør

1,5  kg.  Digelmaterialet  er hovedsakelig svært  fragmentert,  men  det finnes  to  hele,  uskadde

digler.  Den  ene,  av  svært  finkomet  lys  beige  leire,  er  høy  sylindrisk  med  spiss  bunn  og
L

tilskåme sider (se figur 5.6.  ytterst til høyre).  Den andre digelen er butt, fingerbølfomet og

har et søkk opp mot åpningen som tiør den lett å holde med en tang (se figur 5.6., nummer to

til høyre). Mens den første digelen ikke synes å ha vært utsatt for sterk vame har den andre

en klart sintret overflate. På yttersiden av den siste glimter det i en ørliten gulldråpe. Ofte ble

det kun funnet ett enkelt eller et mindre antall digelskår i en kontekst, men det fmnes også

konsentrasj oner med et stort antall digelfragmenter.

Det er en klar tendens at digelfragmentene er konsentrert til avløpstras6en. I sykkel-/

gangveitras6en er det bare reristrert to mindre fi]m. Digelffagmentene er særlig konsentrert til

området i og rundt kultulagsområdet (A100).

Figur 5.6. Smeltedigler (Foto: E.I.Johnsen).

5.2.4. Bryner og bryneemner

Det  er fiimet  150  bryner og brynefragmenter,  de  fleste  av finkomet,  mørk  grå,  kaledonsk

skifer (se Resi  1987). Det er også noen bryner av Eidsborgskifer (se Resi 1987). Et par bryner

har gjennomgående hull og har vært benyttet som hengebryne (se figur 5.7.). I tillegg kommer

127 registerte funn av råmateriale til bryne som samlet utgjør 2,6 kg. Til deme siste gruppen
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høi.er et stykke mørk grå skifer med en vekt på 390 gram, en lengde på 39 cm og en bredde på

5,5 cm.

Figur 5.7. Hengebryne (Foto:  E.I.Johnsen).

5.2.5. Flint, kleberstein og bergart
`,

Den   totale   mengden   flint   utgjør  i   overkant   av   15,6   kg.   I   de   fleste   tilfellene   uttiøres

flintfunnene  av  mindre  fragmenter med  en  vekt på  opptil  10  gram,  men  det er også fupnet

større flintknoller. Den største med en vekt på 1,5 kg. Noe av flinten synes intensjonelt slått.

Det  er  funnet  i  overkant  av  s  kg  kleber,  som  fordeler  seg  på  70  ulike  funn.  Over

halvparten av funnene, 37 stykker, inneholder skår til klebergryter (se figur 5.8. Øverst). Flere

av  skårene  har hull  til  hankefeste  og ett har bevarte rester av jemhanken. Det finnes  videre

seks  spinnehjul,  ett emne  til  spinnehjul  (se figur 5.8.  nederst),  tre  avlsteiner (som R396),  to

vevtyngder og 6n støpefom til baner (som R397).

Figur 5.8. Gryteskår og spinnehjul cw kleber





I det øvrige bergartsmaterialet, på ti] sanimen 35 funn, gjør overliggeren til en dreiekvem seg

bemerket (se figur 5.9.). Den er fullstendig bevart og har en diameter på 45 cm og en tykkelse

på  io  cm.  Det  er  også  funnet  fragmenter  av  ytterligere  to  andre  kvemstei.ner.  En  særegen
"arbeidsstein"  (se  figur 5.10.a  og  5.10.b)  er funnet  i    tilknytning  til  avfall  fra metallstøping.

Denne grå sandsteinen, med målene 23 x  15 x 6 cm, har dype fur6r på den ene siden (se figur

5.io.a), noe som tyder på at den har vært benyttet som en slipestein. På den andre siden finnes

det spor etterjemslagg og en næmest poleil sirkulær fordypning (.se figur 5.10.b).

Figur 5.9.  Kyernstein

Det er ellers funnet 6n større slipehelle og åtte. nri.ndre fragmenter av slipeheller, de fleste i rød

ringerikssandstein.   Ytterligere tre funn er fragmenter som synes å være fra slipestein som er

dreiet  rundt.  I  tillegg  til  avlsteinene  i  kleber  kommer  ytterligere  6n  avlstein  og  en  mulig

avlstein  av  en  hardere  bergart,  men  ellers  med  samme  utforming.  Blant  bergartsfunnene

finnes det videre fem fiskesøkker, ett mulig fiskesøkke, ett gamsøkke (se figur 5.11.) samt ett

skivefomet spinnehjul.
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Figur 5.10. Arbeidssiein. a. Side mecl dype

f iurer     b. Side riiedjernuif ielling ogf iordypning
(Foio: E.I.Johnsen)

Fig. 5. ] 1. Fiskesøkke
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5.2.6.  Keramikk

Keramikkmaterialet utgjøres av omkring 1600 skår og har en vekt på 10,4 kg. Det er flest skår

av    Badorfkeramikk.    Deme    gruppen    er    særlig    repre§entert    med    mange    skår    fra

relieffbåndamfora.   Som  mer  spesielle  fum  kan   det  trekkes  frem  to   skår  med  bemalt

Hunneschans-keramikk (se figur 5.12.   øverst til venstre). Det finnes også en mindre gruppe

skår av Tating-type, flere med bevart tinnfolie. For øvrig fimes det bebJdelige mengder skår

av  Nordsjø-keramikk  (se  figur  5.12.  øverst  til  høyre),  Østersjø-keramikk  (se  figur  5.12.

nederst), samt grov uomert keramikk. På enkelte av skårene av de to sistnevnte typene synes

det å være bevart matskorperester.  To skår fra samme kar av Østersjøtype, funnet i samme

kontekst,  har små hull  nær bruddkanten (se figur  5.12.  nederst til  venstre).  Det er mulig at

bruddet oppsto i vikingtid og at hullene er reparasjonshull.

Figur 5. ] 2. Keramikk aToto: E.I.Johnsen).

5.2.7. Jern

Totalt er det  19 kg jem fordelt på 521  funn. Mye  av jemet er svært korrodert og kan ikke

identifiseres   næmere   før   det   har   blitt   røntgenfotografert.   Ut   i   fra   den   forleløpige

gjennomgangen synes jemnagler å være den funntypen som går hyppigst igjen i materialet.

Det fimes  også flere kniver,  de fleste relativt små og utslitte.  For øvrig kan en svært godt

bevart jemsaks  (som P168),  6n hestebrodd   (som P55),  to fiskekroker og 6n nøkkel trekkes

frem.
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5.2.8.  Slagg

Slagg er den klar[ største funngruppen om man ser på vekt. Totalt er det funnet 83,5 kg slagg.

I   all   hovedsak   er   det[e   smieslagg,   mest   mindre   fragmenter,   men   også   større   stykker

bunnslagg.  På  en  rekke  av  slaggstykkene  er  det  rester  av  leire,  noe  som  kan  stamme  fra

leireforing i esser.

5.2.9.  Brent leire

406 funn av brent leire utgjør til sammen omtrent  17 kg. Dette materialet omfatter særlig hele

og mer eller mindre fragmenterte vevtyngder (se figur 5.13.).  Det finnes  også leirklining og

støpefomsfragmenter i leire. Mye av støpefomsmaterialet er imidlertid oppknust og er også

svært  porøst.  I  de  fleste  tilfellene  kan  støpeformsfragmentene  utelukkende  identifiseres  på

godset.  Det  finnes  imidlertid  ett  særlig  godt  bevart  støpefomsfragment  til  en  skålforinet

spenne.   Det finnes  videre  6n  spillebrikke og åtte spinnehjul i  brent leire  (se figur 5.13.). Ett

av spinnehjulene er uferdig, da hullet til teinen ikke er gjennomgående.

Figur 5.13. Vevtyngder og spinnehjul civ brent leire

5.2.10. Annet materiale

Av  Øvrige funn  kan  det nevnes  17  funn  av  bearbeidet bein/hom.  To  av  funnene  inneholder

fragmenter av beinnåler, den ene med innrissei nettmønster. Fire funn er av kamfragmenter, et
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par av disse med punktsirkler.   Punktdekor finnes i  tillegg på ytterligere fire gjenstander som

vi   foreløpig   ikke   har   kunnet   typebestemme.   Et   rett   overskåret   kuleledd   er   en   mulig

spillebrikke. Ellers er det til sammen fire funn av skjell, alle fra brønner eller latriner.

5.3.  OPPSUMMERING

Kort oppsummert kan  de fleste funnene  fra forvaltningsundersøkelsene  grovt sett plasseres  i

to hovedkategorier, funn fra håndverksaktivitet og funn som kan knyttes til vareutveksling.

Innenfor  den   første   gruppen   er  det   særlig   funn   fra  nietallarbeide  som   gjør  seg

bemerket,   kanskje  først  og  fremst  slagg  fra  jemsmiing.   Men   også  den   store  mengden

digelfragmenter,  støpefomene  og  støpeavfall  av  både  gull,  sølv,  bronse  og  bly  viser til  en

betydelig og variert metallstøpervirksomhet. Andre håndverk er også representer[, glasstaver,

råglass  og  feilproduserte  glassperler  indikerer  tilstedeværelsen  av  et  glassperleverksted  på

Kaupang. Ubearbeidet rav, påbegynte ravperler og ravfliser peker mot en ravsmed. Spinnehjul

og vevtyngder tyder på forekomst av tekstilproduksjon.

Kaupangs   utstrakte  kontakter  og  betydelige   utveksling  med  utlandet  synliggjøres

særlig av keramikk-materialet, men også av innslag av glassbegerskår, importerte glassperler,

mynter  og  halvedelsteinei..  Bryner,  råmateriale  til  bi.yner  og  kleber  viser  til  utveksling  av

råvarer med omlandet. Vektlodd, mynt og hacksi]ber kan ha blitt benyttet ved kjøp og salg på

stedet.
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6.  NATURVITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER

På bakgi.unn  av  utgravningene  1956-67 kunne det  antas  at det ville komme frem et økofakt-

rhateriale  ved  forvaltningsundersøkelsene på Kaupang.  Omfanget  av  dette  var dog uvisst,  da

en  ved  de  tidligere  undersøkelsene  kun  hadde  samlet  inn  bein  for  hånd,  og  ikke  undersøkt

kontekster som var i4;c7/er/ogged for fi.ø og insekter, da dette ikke var vanlig på 1950-og -60-

tallet.   Tilstedeværelse   av   bevart   treverk   i   brønner  og   latriner   tydet   på   muligheter  for

dendrokronologisk datering.

Nedenfor  redegjøres  for  innsamlingsprosedyrer  for  Økofakter  og  for  resultater  av

analysene.

6.1. ZOO-ARKEOLOGI

Fra  utgravningene  1956-67  er det kjent  over 3000  ubrente  bein  og beinfragmenter som ble

samlet inn for hånd. I tillegg ti]  dette kommer et stort materiale i brent bein. På bakgrunn av

omfanget  av  de  tidligere  utgravninger  (ca.   1350  m2)  tydet  dette  på  tilstedeværelsen  av  et

begrenset ubrent zoo-arkeologisk materiale ved forvaltningsundersøkelsene. Mot forventet ble

det påvist en  stedvis  meget  stor forekomst  av  ubrent  zoo-arkeologisk materiale  i  kulturlags-

området i avløpstras6en. I det mest beinrike området ble det fi.a ett mekanisk lag på 10 cm i en

rute på lxlm samlet inn 609 ubrente bein og beinfragmenter, samt 132 brente bein.

I alt er det samlet inn ca. 50.6 kg bein fra forvaltningsundersøkelsen. Herav er 32,1 kg

ubrent bein  (677  poster)  og  18,5  kg brent bein  (838  poster).  Det ble  tidlig klart at det måtte

gjøres  et  utvalg  av  materialet  for  analyse.  Det  ble  inngått  avtale  av  analyse  av  det  zoo-

arkeologiske materiale  med Osteologisk  laboratorium  ved Universitetet i  Bergen.  Leder for

laboratoriet  Anne-Karin  Hufthammer  besøkte  utgravningene,  og  det  ble  lagt en  strategi  for

utvalg  av  prøver,  innenfor  en  kostnadsramme  på  kr.  60.000.  Følgende  materiale  er  blitt

analysert:

•     Alt materiale fra wcz/er/oggec7 kontekst (brønner og latriner)

•     Materiale fra ett mekanisk lag i 6n rute i kulturlagsområdet

Det er analysert i  alt 4174 bein og tenner.  Av dette er 1571  ubrente bein, 367 tenner og 2236
•brente  bein.  På  grunn  av  sterkt  tidspress  ble  det  anvendt  5  mm..maskevidde  ved  sålding  av
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kulturlagene. Unntak ble kun gjort hvor det ble observert forekomster av fiskebein. Det ble da

så|det  i  2  mm,  og  mengden  masse  såldet  i  mindre  maskevidde  ble  notert.  Den  begrensete

så|ding  med  liten  maskevidde  har  ført  til  at  bein  fra  mindre  arter  er  underrepresenteit  i

materialet.  Analysen  fra forvaltningsundersøkelsen  er derfor best egnet  til  å vise potensialet

ved  fortsatte  zoo-arkeologiske  undersøkelser  i  forbindelse  med  forskningsutgravningene  på

Kaupang.   Nedenstående   beskrivelse   bygger   på   rapporten   fra   Osteologisk   laboratorium,

iinntatt  hvor  annet  er  angitt.  Rapporten  fra  de  zoo-arkeologiske  undersøkelser  finnes  som

vedlegg 7 til denne innberetningen.

Analysen  av  de  artsbestemte  knoklene  viste  at  svin  utgjør  46%  av  husdyrbeinene,

mens    storfe    utgjør   36%   og    sau/geit    18%.   Dette   er   markert   annerledes   enn   i    de

tidligmiddelalderske  byene  i  Norge,  hvor  svin  kun  utgjør  4-12%,  og  bedre  i  samsvar  med

resultatene fra Hedeby, hvor svin utgjør 37%  av knokkelmaterialet.32 Andre pattedyr er kun

tilstede som sporelementer (katt, hundefamilien, rådyr). Analyser av hvilke deler av skjel6ttet

som  er  tilstede  viser  at  det  er  funnet  knokler  fra  alle  deler  av  kroppen  til  svin,  storfe  og

sau/geit. Dette indikerer at dyrene enten er slaktet på Kaupang eller brakt dit som hele slakt.

Forbehold må dog tas p.g.a. det lave antall knokler.

Et påfallende  trekk er  at  beinmaterialet  fra kulturlaget  er langt mer fragmentert enn

knoklene fra brønner og latriner. Det er nærliggende å forklare dette med tråkking på kultur-

laget, men detaljer ved fragmenteringen kan tyde på en mer bevisst Ødeleggelse av knoklene.

Hvilket fomå] dette skulle ha er foreløpig uvisst.

Alle fiskeslag som er påvist kan fanges lokalt, og de fleste året rundt. Funn av bein fra

makrell  og  laks/Ørret  viser  i)ositivt  til  bosetning  i  området  i  sommerhalvåret.  Torsk  er  den .

vanligst forekommende arten  (om lag halvparten  av  de artsbestemte knoklene).  Analyser av

knokler fra  ulike  deler av  kroppen  viser at  torskene  har  vært brakt  hele  til Kaupang.  Noen

tøriTiskhandel   på   Kaupang   i   vikingtid   kan   derfor   sannsynligvis   utelukkes.   Torsken   er

rimeligvis fanget lokalt.

6.2.  DENDROKRONOLOGI

De[ er tatt i alt 35 prøver av treverk for dendrokronologisk analyse. Dette materialet stammer i

sin  helhet  fra  latriner  og  brønner.  Prøvetakingen  og  analysen  utføres  av  Niels  Bonde  ved

Nationalmus6et i  København.  P.t.  (31.12.2000)  foreligger det to  dateringer av  treverk,  begge

32 Reichstein & Thiessen  1974.
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fra laftekassen i A10135. Prøvene er begge datert til sommeren AD SO8. Hele splintveden var

bevart i prøven fra A15835, slik at det dateringen angir korrekt fellingstidspunkt. Det gjenstår

da å vurdere hvorvidt tømmeret har vært gjenanvendt før anvendelsen i brønnen. Dette beror

bl.æ. av dateringen av andre trestokker i brønnen.

.,... _-.`-                                           ..`     ..,-     `    ,--,..-..,

•,.;``.....,..,åft           .H      -.      .            ''-.' ..-. :,.-:..-.. :

._`-.`¥_`..            `±.; --..  ;1         -1.                  -J`:-.

Figur 6.1. A 15835 med splinlved. dendroki.onologisk daler[ iil sommere.n AD 808.

Rapporten fra Niels Bonde vil foreligge som vedlegg  s i den endelige innberetningen.

6.3.  POLLENANALYSE

1 forbindelse med forvaltningsundersøkelsene ble det tatt ut pollepserier i brønnene A1625 og

A1635.  Disse  pollenseriene  er  analysert  av  statsstipendiat  Helge  Høeg.  Nedenstående  tekst

bygger i sin helhet på Høegs rapport, som er vedlegg 9 i denne rapporten.

Pollenprøvene fra to de brønnene viser samme bilde. Det er svært mange pollen i  de

nedre  delene  fra  brønnenes  funksjonstid  (wcz/er/ogged/,  mens  det  er  få  pollen  i  den  Øvre

gjenfyllingsmassen.  Forholdet  mellom  skogs-  og  gresspollen  viser  at  området  i  brønnenes

funksjonstid  må   ha  vært   tilnærmet   skogsløst   med  mye   gress   og  starr.   Det  er  så  mye

kompollen,  at  avstanden  til  åkeren  neppe  kan  ha  oversteget  100  m.  Bygg  var  den  viktigste

komsorten, men også havre hvete og rug ble dyrket. Det er viktig å merke seg at kompollene

stammer fra brønnenes funksjonstid, ikke fra gjenfyllingsfasen.

Pollen   fra   gran   viser   at   brønnene   må   være   yngre   enn   tidspunktet   for   gran-

innvandringen  i  området.  Denne  er  antatt  å  være  AD  700-800.  Det  er  svært  mye  trekull  i

prøvene. Analysen har vist at trekullet i  hovedsak er fra løvtre i den nedre delen av brønnene,
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og  av  barti.e  i  den  øvre  delen.  Dette  kan  tolkes  som  en  indikasjon  på  en  regenerering  av

skogen i om-ådet etter at brønnene er gått u[ av bruk.

6.4. PALEOBOTANIKK

Det  ble  samlet  inn  i  alt  28  miljøprøver  fra  brønner,  latriner  og  groper  i  forbindelse  med

foi.valtningsundersøkelsene.     Herav    ble     12     sendt     til     analyse     ved    Milj6arkeologisk

Laboratorium  ved  Umeå  Universitetet.  Rapporten  fra  disse  analysene  foreligger  ikke  p.t.

(31.12.2000), men  vil  ventelig foreligger våren 2001. Rapporten  vil da bli  vedlegg  10 i  denne

innberetningen.

Foreløpige  analyser  viser  at  bevaringsforholdene  for  frø  var  meget  gode  i  latrinen

A15175. Det er bl.a. påvist frø av markjordbær og humle.

Figur6.2. Frø av himle fi.a lairinen A15175.

6.5.  PALEOENTOMOLOGI

Fem  av  miljøprøvene  stammer  fra  kontekster  hvor  det  kunne .forventes  å  være  rester  av

insektei..   Disse   gjennomgår   en   paleoentomologisk   analyse,   også   ved   Milj6arkeologisk

Laboratorium.  Rapport  fra  denne  analysen  vi]  foreligger  sammen  med  den  paleobotniske

analysen våren 2001 som vedlegg.

Figur 6.3. Fluepuppe fta latrinen A15175
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Foreløpige  analyser  i  felt  og  i  laboratoriet  viser  tilstedeværelse  av  et  rikt  insektmateriale  i

latrineavsetningen i A15175. Det er funnet biller, fluepupper og egg fra vannloppe. Analysen

av  prøven  fra  bunnen  av  latrinen  A15175  har  bl.a.  påvist  tilstedeværelsen  av  en  art  som

indikerer at det har stått brakkvann her i en høyde av 3,8 m.o.h.
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7. RESULTATER

I dette kapit[elet blir det gitt en kort oppsummering av de vesentligste resultater sett i  forhold

tii  problemstillingene  for undersøl(elsene.  Følgende  er å oppfatte  som midlertidige resultater

som kan blir endret eller utdypet etterhvert som forskningsundersøkelsene på Kaupang skrider

frem.

1

j..`

rl

fi

7.1.  HANDELSPLASSENS  BRUKSTID    .

Ved forvaltningsundersøkelsene ble det ikke funnet kulturlag eller bygningsrester j.72 s!./# som

kan relateres til den håndfull yngre funn som er samlet inn ved åkerregistrering i det sentrale

bosetningsområdet.  Derimot ble  det funnet  en  yngre  nedgraving i  kulturlaget i  det  sentrale

område  som bla.  inneholdt en  skår av  dansk/sørsvensk rødgods  fra  tidlig  middelalder,  men

også mer modeme  gjenstander.  Det er ikke  konstatert funn  av  gjenstander som kan  dateres

sikkert  til  900-  eller  1000-tallet.  Det  ble  heller  ikke  tiort  funn  som  er  eldre  enn  handels-

plassens   antatte  etablering  på  slutten   av  700-tallet.   Foreløpig  kan   det  altså  se  ut  til   at

dateringsrammen   for   Kaupang   faktisk   er   snevrere   enn   for   de   øvrige   nordeuropeiske

vikingtidsbyer.

•Den  første  eksakte  datering  av  treverk  i  .en  konstruksjon  foreligger  gjennom  den

dendrokronologiske   datering   av   treverk  i   laftebrønnen   A10135   til   sommeren   AD   808.

Foreløpig er det usikkert om dette er anleggelsestidspunktet for brønnen eller en /ermz.j7z/S po§f

gwGm datering, fordi tømmeret kan ha vært gjenanvendt.

7.2. BEBYGGELSENS UTSTREKNING

Undersøkelsene nord for Lamøya.veien  bekreftet  antagelsen  om  at det  har vært bebyggelse i

dette  området.   Funn  av  anlegg,  skjørbrent  stein  og  typiske  boplassfunn  (bl.a.  glasstaver og

råglass, brent leir-e og slagg) i sjakt 2 rett nord for Lamøyaveien viser dette. Her var det også

svartjord  i  et  gammelt  dyrkingslag  som  dekket  kultursporene.  Den  nordlige  avgrensing  av

bosetningsområdet  må  følgelig  flyttes  minimum  115  m  mot  nordøst.  Strekningen  nord  for

dette   feltet   var   nesten   helt   Ødelagt   av   graving   for   ledninger,   og   kun   et   enkelt   mulig

bebyggelsesspor ble  funnet.  Dessverre ble  det  ikke påvist  kulturlag  nord  for tunet,  hvor det
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observert kulturlag i forbindelse med pi.Øvegravingen, da tras6en her var justert litt mot vest,

og dermed havnet i et skrånende ten.eng uten kulturspor.

Også aller sørligst var tras5en justert noe mot vest,  og de konstaterte bebyggelsesspor

ble  ikke  berørt  av  den  nye  tras5en.  Det  ble  ikke  funnet  sikre  bebyggelsesspor  i  den  nye

tras6en,    bortsett   fra   restene   av   en    esse.    Sjaktingen    for   avløpsledningen    viste   ingen

bebyggelsesspor på  strekningen  fra  veien  til  Huestranda  og  ca.  100  meter nordover.  Det  er

imidlertid   dokumentert   spoi.adiske   kulturlagsforekomster  i   hagene   i   bebyggelsen   vestfor

åkeren.  Samlet  sett  kan  det derfor være  gi-unn  til  å  anta  at forekomsten  av  bebyggelse i  den

sørlige del  av bosetningsomi.ådet er mer beskjeden  enn  lenger nord.  Imidlertid skal  en  være

oppmerksom på at mye av tras6en i dette oinråde går så lavt som ca. 4,0 m.o.h. Det kan være

gi.unn  til  å  tro  at  dette  har  vært  nær  vikingtidens  havnivå  (se  nedenfor),  og  at  noe  av

forklaringen på de manglende bebyggelsesspor kan ligge her.

Sjaktingen    rett    sør   for   Lamøyaveien    berører   området    innerst   i    vikingtidens

havnebasseng.  Den  viste  at det  her foreligger strandsand med innleirete  vikingtidsartefakter

og  knokler  i  en  høyde  av  opptil  3,8  m.o.h.   og  viser  at  den  tidligere  anslåtte  høyde  på

vikingtidens strandnivå på 2,5 m over dagens nivå nok er for lav. Dette støttes også av funnet

av en brakvannsart i en høyde av 3,8 m.o.h. i  bunnen  av en latrine i  kulturlagsområdet: Det

kan imidler[id ikke på nåværende tidspunkt utelukkes at disse sporene kan være resultater av

stomflo.  Imidlertid finnes  det  andre indikasjoner på  at havnivået kan  ha  vært rundt 3,8  m.

Nedenfoi. tunet på Nordre Kaupang (bnr. 1) ble det funnet en steinmur, som kan tolkes som en

forstøtningsmur mot strandsonen. Toppen av denne lå på 4,0 m.o.h. De stratigrafiske forhold

på  stedet  viste  at  det  var et fett  svart kulturlag  på  innsiden  av muren,  mens  kulturlaget  på

utsiden var mer sandb|andet.33

Samtidig  finnes  det  også  informasjon  om  nivåer,  som  havet  bør  ha  stått  under  i

vikingtid. To brønner som ble undersøkt rett sør for kulturlagsområdet var nemlig gravd ned

til  ca.  4,1  m.o.h. Hvis  disse  skal  ha fungert  som  ferskvannsforsyning bør havet ha  stått .noe

under dette nivået.

Alle disse resultatene tyder på at oppjusteringen  av vikingtidens havnivå til  3,5-3.8 m

over dagens nivå foreløpig  virker berettiget. Dette betyr at størrelsen på området som kunne

bebygges i  vikingtid blir fominsket,  og i  enda større grad får karakter av en bebygget brem

langs kilen, med unntak for det sentrale høydedi-age[.

33 Det kan også nevnes at det ble funnet pelehull  og sandsjiktinger i  forskningsgravningens  hovedfelt  1  fi.a ca.  4

m.o.h.  og  videre  ned  mot  s[i.iinden.  Her  ble  de[  imidler[id  også  funnet  et  kulturlag  som  virker  å  være  primært
avsatt, slik  at tolkningen  blii. noe  uklai..
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7.3.  BEBYGGELSENS  INTENSITET

Forvaltningsundersøkelsene  viste  at  det  var  en  klar  sammenheng  mellom  funnfrekvensen  i

pløyelaget og mengden ku]turspor under dette. Det eneste unntaket fra dette er området rundt

steinmuren  A3315,   hvor  åkervandringen   ikke   har  påvist  funn.,   men   hvor  det  likevel   er

konstatei.t  bebyggelsesspor.  Det  er imidlertid  verdt  å  merke  seg  at  det  også  var  relativt  lite

funn i kulturlagene i dette område.

I området mellom  utgravningsfeltet  1956-67  og  frem til  den  modeme  bebyggelsen  i

sør ble  det  gjort lite funn  ved  åken.egistreringene.  I dette  område,  som  var preget av leire i

undergrunnen,  ble  det  kun  avdekket  to  brønner  ved  utgravningen.  Fra  begynnelsen  av  den

modeme bebyggelsen  til  kulturlagsområdet er det påvist en del funn  ved åkerregistreringene.

Forvaltningsundersøkelsene viste en rekke anlegg og et mindi.e kulturlagsområde knyttet til de

mest funnrike arealene (se kap. 4.4). Ned mot det store kulturlagsområdet (kap. 4.6) er det få

bevarte  anlegg  og  lite  funn  i  pløyelaget.  Funnmengden  i  pløyelaget  øker markant  samtidig

med  at  det  dukker  opp  kulturlag  og  anlegg  under  det.  Funnmengden  er  høy  også  sør  for

kulturlagsområdet, og her er det anlegg (bl.a. stolpehull). Lenger ;ør i området med brønnene

A1625  og  A1635  minker  funnmengden  markant,  og  avtar  gradvis  videre  mot  sør,  for  å

opphøre ved veien til Huestranda. Dette er også i godt samsvar med de påviste anlegg.

Det  var  også  en  problemstilling  å  kontrollere  hvorvidt  forekomsten  av  kulturlag  er

knyttet  til  stor  bebyggelsesintensitet,  altså  om  de  påviste  kulturlag  har  høy  forekomst  av

anlegg og funn. Dette kunne bekreftes ved undersøkelsen. De tre områder med kulturlag som

ble berørt  av  forvaltningsundersøkelsene,  og  i  særdeleshet  det  såkalte.kulturlagsområdet og

området på toppen av høydedraget kombinerte forekomsten av kulturlag med en høy frekvens

av  anlegg.  I  de  to  sistnevnte  tilfeller  var  kulturlagsforekomstene  tydelig  forbundet  med

huskonstruksjoner.

.\

7.4. AKTIVITETSOMRÅDER

Tras6en  for avløp  gikk  i  ytterkant  av  en  markant  slaggkonsentrasjonen  i  pløyelaget  som er

påvist  ved åkervandring,  og ga slik et bidrag til belysing  av  hvorvidt  det er en  sammenh.eng

mellom funnspredningen i pløyelaget og de aktivitetsmønstre som kan dokumenteres i bevarte

kulturlag,  altså hvorvidt funnspredningen i  pløyelaget gir et reelt bilde  av vikingtids  aktivitet

på stedet. Undersøkelsen viste at det var langt større slaggmengder i kulturlaget i sjakten enn i
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det  overliggende  pløyelaget.  Den  enkleste  forklaringen  på  dette  er  at  dyrkingen  ikke  har

bei.ørt de  slaggholdige  kulturlagene  i  særlig  grad  i  dette  område,  hvilket er forståelig når en

ser på deres beliggenhet nede i en liten forsenkning. Når slaggkonsentrasjonen i pløyelaget er

langt  mer  markei.t  lenger  Øst  på  flaten  -  i  et  område  uten  bevart  kulturlag -  skyldes  dette

rimeligvis  at det kulturlaget slaggen  var deponert i  er blitt pløyd  opp.  I dette tilfelle skyldes

mønstret i funnspredningen altså delvis dyrkningsmessige forhold. Dette blir et viktig moment

å ta med seg videre i tolkningen av funnene fra åkerregistreringene i bosetningsområdet.

7.5.  BEBYGGELSENS STRUKTUR

Et  sentra]t  spørsmål   for  Kaupang-undersøkelsen   er  hvorvidt  bebyggelsen  er  organisert  i

parseller eller om den  virker mer organisk fremvokst. Dersom bebyg.gelsen  var strukturert i

parseller, ble det antatt at disse parsellene har gått vinkelrett på d.et tidligere havnebassenget.

Da forvaltningssjaktene  skulle  gå parallelt med  det  tidligere  havnebassenget burde det  være

mulig å påvise parsellene i sjaktene.

Dette spørsmålet kan  ikke besvares utfra forvaltningsundersøkelsen. Rett nok ble det

funnet grøfter fra vikingtid i kulturlagsområdet, og noe mer usikkert på flaten nord for dette,

men hvilken funksjon disse har hatt lar seg vanskelig avgjøre uten en større utgravningsflate. I

mange tilfeller kan grøftene tenkes å stamme fra huskonstruksjoner. En av grøftene (A17735)

i kulturlagsområdet pekte seg imidlertid ut gjennom sine særegne konstruksjon. Grøften var så

bred og dyp at den neppe kan settes i sammenheng med en huskonstruksjon. Litt nede i kanten

på.den sto parvist stilte stolper.

Spørsmålet  om  parse|.1ering  vil  kunne  belyses  bedre  når forskningsutgravningen  har

avdekket et større felt. Da vil grøftene i sjakten i kulturlagsområd;t også kunne settes inn i en

mer forståelig kontekst.

7.6. BEBYGGELSENS KARAKTER

Spørsmålet  om  hvorvidt  bebyggelsen  på  Kaupang  har  vært  av  permanent  art  er  av  stor

viktighet for å  avgjøre om  handelsplassen  hai. urbane trekk eller om  den  er en  sesongmessig

markedsplass.  Forvaltningsundersøkelsene  berørte  to  steder  områder  med  bevart  kulturlag.

Begge stedene ble det påvist kraftige leirgolv, stolpehull og syll§teinsrekker. Disse bør tilhøre

permanente bygninger. Ildsteder i husene er ikke påvist ved forval[ningsundersøkelsene, men

er funnet ved forskningsgravningen.
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Funn av tre store latriner i det sentrale kulturlagsområdet tyder også på en pemanent

bebyggelse med urbane trekk,  da slike latrinei. er e[ typisk trekk ved tidlig urban bebyggelse,

men vanligvis ikke finnes på markedsplasser. Det store antall brønner peker i samme re[ning.

De naturvitenskapelige  analysene  har foreløpig positivt påvist  bebyggelse i  sommerhalvåret,

men kan ikke gi infomasjon om vinterhalvåret.

Funn  av  en  kvemstein  er også en  klar indikasjon   på permanent bebyggelse,  da slike

tunge  og  uhåndterlige  gjenstander  neppe  ble   tatt  med  i   forbindelse  med  sesongmessige

markeder.

På  det  nåværende  tidspunkt  tyder  resultatene  fra  forvaltningsundersøkelsene  på  at

bebyggelsen på Kaupang var av pemanent art, og at den har hatt rirbane trekk.

7.7. HUSTYPER

Forvaltningsundersøkelsene har avdekket spor ettei. hus av mer vanlig vikingtids karakter på

høydedraget og i  det store kulturlagsområdet, hvor forskningsgravningen  skal foregå. Det er

påvist kraftige leirgolv, syllsteinsrekker, stolpehuller og veggrøfter. Det er også gjor[ funn av

leirklining fra  yeggei..  Siden  sjaktene  var så smale er det imidlertid ikke  mulig  å si  noe mer

konkret om husenes utseende. Her må forskningsgravningen avventes.
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8. SAMMENFATNING

Kaupang-undersøkelsen  gjennomførte  sommeren  2000  to  støiTe  og  tre  mindre  forvaltnings-

oppdrag i bosetningsoinrådet på Kaupang.   Undersøkelsene ble gjennomført på vegne av Uni-

versitetets Oldsaksamling. Oppdragsgiver var Larvik kommune. Den økonomiske rammen for

undersøkelsene var kr. 2.775.000. Undei.søkelsene strakte seg over en samlet lengde på 846 m

i  luftlinje.  I alt ble det gravd ca.  1050 m med sjakter,  som  utgjør et samlet areal på ca.  2450

m2.

Undersøkelsene    basei.te    seg    på    de    samme    problemstillinger    som    Kaupang-

undersøkelsens    forskningsutgravninger,    d.v.s.    problemstillinger    som    knytter    seg    til

bebyggelsen j)å Kaupang - særlig bebyggelsens  alder,  utstrekning,  struktur og karakter.. En

endelig  vurdering  av  resultatene må gjøres i  sammenheng  med forskningsutgravningene,  og

må   avventes   ti]   disse   utgravningene   er  ferdige   i   2002.   Noen   delresultater  kan   likevel

fremheves:

•    Det  ble  ikke  påvist  konstruksjoner  eller  funn,  som  kan  dateres  sikkert  utenfor  en

tidsramme fra slutten av 700-tallet til ca. 900.

•     Det ble påvist sikre bebyggelsesspor ca.  100 m lenger nord enn tid]igere antatt, slik at

bosetningsområdets  noi.dgrense må justeres.  Dette  område  synes  dog  å  være  oppgitt

tidlig   og   sekundært   benyttet   som   gravplass.   Det   ble   også   sannsynliggjort   at

vikingtidens havnivå har vært høyere enn tidligere antatt, kanskje så høyt som 3,5-3,8

m over dagens nivå. Dette medfører at bosetningsområdets utstrekning må innskrenkes

noe i østlig retning, mot det tidligere havnebassenget.

•    I områdene med  mange  anlegg  og kulturlag  var det  grøfter,  som  sannsynligvis  ikke

kan knyttes  til huskonstruksjoner. Det er mulig at disse grøftene kan representere spor

etter   parsellering,   men   dette   spørsmålet   må   avvente   resultatet   fra   forsknings-

gravningene.

•    Funn av spor etter solid bygde hus med leirgolv, syllsteinsrekker og jordgravde stolper

er en klar indikasjon på permanent bebyggelse på Kaupang. Det samme er funnet av

en kvemstein.  Andre indikasjoner i samme retning er det store antall brønner. De tre

store  latrinene  som  ble  avdekket  er  en  anleggstype  som  kjennes  igjen  fra  urbane

kontekster.

•     Selv  om  de  avdekkede  hustomtene  kun  er  partielt  undersøkt  gir de  -  gjennom  sine

jordgravde  stolper,  leirgolv  og  syllsteinrekker  -  likevel  et  inntrykk  av  å  stamme  fra
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mer   vanlige   vikingtids   hustyper,   slik   en   kjenner   dem   fra   Nord-Europa.   Dette

aktualiserer   spørsmålet   omkring   de   særegne   hiistyper   på   Kaupang,    baseit   på

resultatene fra utgravningen  1956-67.

Det  gjenstår  fortsatt  (p.t.  31.12.2000)  resultater  fra  de  dendrokronologiske  analyser  og  fra

paleomiljøprøvene.  Funnkatalogen  er  heller  ikke  ferdig  utarbeidet.  Når  disse  arbeidene  er

sluttført  vil  denne  innberetningen  bli  produsert  i  en  oppdatert  versjon  som  vil  erstatte  den

foreliggende. Dette vil ventelig skje våren 2001.
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Figur 1. Oversikt over sjaktene.





Figur 2: Gang/sykkelvei, sjakt 02714





Figur 3. Gang/sykkelvei, sjakt 02714





Figur 4: Gang/sykkelvei, sjakt 1.





Figur 5. Gang/sykkelvei, sjakt 2
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Figur 19. Avløpstras6, sjakt 06148.





Figur 20. Avløpstras6, sjakt 06148.





Figur 21. Avløpstras6, sjakt 06148.





Figur 22. Avløpstras6, sjakt 06148.
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Figur 24. Avløpstras6 og korrigert avløpstras6, sjakt 06148.
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Figur 25. Avløpstras6, sjakt 06148.





Figur 26. Avløpstras6, sjakt 06148.
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VEDLEGG 3.

A-objektstabell





'D Beskrivelse X y MaxZ

754 Vannledningsgrøft 1 15434,185 -35116,445 8,866

907 Moderne negravning.  Ble snittet og delvis gravd.  lnneholdt mørk brun  humus 115421,31 •35120,905 8,628
med noe kull.  Fyllmassen var omrotet og inneholdt moderne glass og
porselen.

921 Moderne nedgravning.  Firkantet fom i flaten. Anlegget ble snittet og gravd.  1 115419,215 -35121,465 8,546
nedgravning sto en veriikalt stilt trestolpe, trolig en telefonstolpe. Funn:
moderne glass og porselen, samt slagg, brent bein og en glassperle.

937 Anlegg i sjakt 1. Avlang uregelmessig form  i plan.  Lengde:  180 cm.  Bredde: 115416,81 •35122,06 8,508
7o cm.  Dybde: 28 cm.  Nedgravning i rødbrun sandgrunn.  Fyllmassen består
av et tynt lag med mørk sand i toppen og et 20 cm tykt lag med svartjord.
Svartjorda er karakterisert av mørk kullblandet humus med sand, skjørbrent
stein og småstein. 1 bunnen av laget er det et tynt utvaskingslag med lysgrå
sand. Nedgravningen er forstyrret av moderne vannledningsgrøft i SV.  Funn:
glasstav, 2 glassperler, glass, bein, slagg, jern og brent leire. Tolkning:
nedgravning av ukjent funk§jon, bosetningsspor med karakteristiske
bopblassfunn.

1108 Nedgravning.  Fonsetter videre inn i sjaktvegg i Ø. Fyllmassen i 1 15393,12 •35128,375 5,548
nedgravningen består av tynt lag (1.2 cm) i toppen med lysgrå sand og et
mørk kullblandet §andjordslag med noen skjørbrent stein i under. Dybde ca.
24 cm. Området rundt nedgravningen er svært omrotet med en bred
vannledningsgrøft like V for anlegget. Funn: slagg, glasstav og brent bein.

1112 Laget er brutt av en modeme vannledning§grøft. Laget inneholder svartjord. 115385,53 -35132,415 5,527
Funn: keramikk, jern, slagg, brent leire, rav, vektlodd, rågla§s, porselen.
Omrotet lag, men funnførende. Tolkning: et eldre dyrkningslag.

1158 Vannledningsgrøft i Øvre del av sjakt 2. 115388,105 •35131,825 5,834

1211 samme som lag AL1 1 12, laget er br" av vannledningsgrøft 115391,69 •35131,475 5,769

1600 Kloakkgrøft, har fåft ny lD; T1005601. 115041,14 -35422,67 4,956

1604 Rund grop som fort§etter inn j østre sjaktkant. Diameter ca 1,46 m, dybde; 115053,36 •35417,365 5,27
ca 64 cm. Gropa hadde flat bunn og diagonale svakt avrundede sider.
Fyllmassen besto av flere §tratigrafiske lag og sjiktninger. Øverst var det et
ag bestående av humus, silt og kull/sot, som inneholdt mye stein (10.14
cm).  Deretter fulgte et kullblandet lag, hvis hovedkomponent var brun §ilt.
Under dette var det et nytt siltlag.  Helt i bunn av gropa var det en 2.4 cm tykk
kullhorisont. Denne var ca 80 cm lang, og fonsatte ikke opp langs sidene på
gropa.  Her ble det også funnet en del ubrent tre, og det ble tatt ut kullprøve
(PK1005615).  Funn av brent leire, slagg, rav, jem, bein, flint og en
glassperle. 1 bunn av gropa ble det funnet et bryne.

1616 Nedgravning med ujevn bunn av ubestemt type. Anlegget fort§atte inn i 115058,9643 •35416,80667 5,482
vestre sjaktkant. Fyllmassen besto av kullblandet humus med en del sand,
og avgrensningen nederst mot undergrunnen var utydelig.  lngen funn ble
gjort i anlegget.





/0 BesAr/.ye/se                                                          |            X           |             y            |Maxz

Brønn. Nedgravning, ca  1,75 ml diameter og  1,32 m dyp, sirkulær i plan og 115059,3172 •35414,57481 5,373
traktformet profil. Bunnen var avrundet. Sidene var først lodrette (i S) til
diagonale (i N).  Lenger opp skrådde de noe mer utover. Den søndre siden
var avrundet i formen.  Fyllmassen besto av flere stratigrafiske lag.  Det
øverste laget (1) besto av kullholdig humus t)landet med grus og småstein.
Deretter fulgte et gråaktig lag (2) bestående av humus blandet med silt og
sand. 1  dette laget var det noe kvist, samt stein.  Det ble også funnet rester
etter 3 treplanker. To lå opp langs sidene Øverst i laget, og den tredje lå
horisontalt i midten av laget.  Under dette laget var det et lysere brunt mer
organi§k lag (3), bestående av humus blandet med kvister og treflis.  Lukten
var også karakteristisk for organisk materiale.  Det neste laget (4) besto av
grå siwleire med mye kvist. Kvisten har blitt tolket som rester av flettverk på
bunn av anlegget. Under det kvistholdige laget, i bunn av nedgravningen var
det et lag (5) bestående av grå silt

1635 Nedgravning tolket--som brønn, ca 135-c-mTd-iameter og 132 cm dyp.1 snittet 1 15065,5012 -35412,895 5,49
var nedgravningen traktformet, med relativt flat bunn. Sidene var steile
nederst, og skrånet mer utover omtrent ved fyllskiftet til det øverste laget.
Det øverste laget besto av mørk brun kullblandet humus med sand og
småstein. Det var også noen større steiner. både brente og ubrente. Laget
representerer trolig et gjenfyllingslag. Under dette var det et mørkere noe
mer kullholdig sjikt, som kan være en del av laget over. Her var det også
mindre stein. Spesielt i bunn av laget var det mye kull. Under dette laget var
det et lag bestående av organisk materiale/humus med mye kvi§t. Det var
besvart spesielt mye større kvister og små greiner langs sidene. Dette kan
være rester etter flettverk nederst i anlegget. Langs søndre kant lå det to
store steiner i burin av nedgravningen. Laget luktet "middelalder", og er
tolket som et deponeringslag.

1652 Sirkulær nedgravning, mulig stolpehull. Anlegget har runde sider og ujevn 115068,11 -35412,335 5,482
bunn.  Diameter: ca 32 cm, dybde; ca 15 cm.  Fyllmassen besto av kullblandet
humus med noe småstein.  En flat stein lå diagonalt opp langs den nordre
siden i profilen.  lngen funn.

1670111111 Grop, tolket som avfallsgrop, med diagonale avrudede sider og ujevn bunn. 115071,84 -35410,74406 5,614
Diameter;  135 cm, dybde; 42 cm.  Fyllmassen besto av gråsort kullblandet
humus med silt. Spesielt mye trekull i de øverste 5 cm.   Lite stein og mye
bein og tenner i de øverste 5-10 cm. Deretter mye skjørbrent stein fra 10 cm
og ned til 35 cm. Mot bunn av anlegget var det en del ubrent treverk (kvist).
Generelt mye funn i hele anlegget.  Følgende funn ble gjort: bein, bly,  brent
leire, slagg, tlint, smeltedigel, seks glassperler, jern og keramikk.

11685
Nedgravning med rund bunn.  Dybde; ca s cm. diameter; ca  40 cm. Anlegget 1 15073,3 •35410,565 5,61
hadde lift ujevn avgrensning i plan, men var tilnærmet sirkulært. Fyllmassen
besto av grusblandet humus med mye småstein. Mulig bunn av stolpehull.
Funn av bein og flint.

1696 Utgår, moderne. Funn av tre.
•  115075,295 -35409,335 5,565

1703 Nedgravning,  mulig lite stolpehull, med rund bunn. Den søndre siden er 1 15077,2 •35409,505 5,661
diagnoal og den nordre rund (mulig helling mot syd). Fyllmassen besto av
kullblandet humus med en del småstein. Undergrunnen be§to av sand. Det
ble funnet en spiker i den Øvre delen av anlegget.  For øvrig funn av bein og
slagg.
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1712 Nedgravning, tolket som stolpehull. Ca  1  m i diameter og 38 cm dyp. 115081,865 •35407,505 5,667
Anlegget forisatte inn i vestre sjaktkant.  Fyllmassen besto av fet brunsort
kull- og §iltblandet humus med mye større steiner, samt noe sand og grus.  1
den søndre delen var det en linse med leire.  Funn av bein, brent leire,  flint.
glass, glassperle, slagg, skår av digelfragment, jern, kleberstein og keramikk.
Dimensjonene på anlegget kan indikere at det dreier seg om en grop og ikke
et stoipehuil.  Nedgravningen likner på Ai722, som ligger 20 cm lenger NØ.

1722 Nedgravning, tolket som mulig stolpehull. Anlegget hadde relativt flat bunn 115082,01 -35406,515 5,579
og diagonale sider.  Diameteren var omkring 1  meter og dybden 44 cm.
Fyllmassen besto av tre lag.  Det øverste laget besto av kullblandet humus
med  en del  stein.  1 dette laget ble det blant annet funnet bein og leirklining.
Under humuslaget var det et lysere gråbrunt grusholdig leire-/siltlag, som
først ble antatt å representerer undergrunnen.  Dette laget var imidlertid
omgitt av et mørkere siltblandet humuslag med funn av bein og flint.
Dimensjonene og sjiktningene i anlegget gjør tolkningen som stolpehull noe
usikker.  Det kan også dreie seg om en grop med uviss funksjon. Øvrige funn
i anlegget var to glassperler, jern og skår av smeltedigel. Nedgravningen
ligner A1712, som ligger ca 20 cm lenger SV.

1744 Nedgravning, trolig bunn av et lite stolpehull. Anlegget er tilnæmet sirkulært 115085,07 -35406,135 5,709
i plan, og har rund bunn. Dybden var ca  14 cm, og diameteren 22 cm.
Fyllmassen besto av sandblandet humus med litt stein.  lngen funn ble gjort.
Anlegget ligger i et avgren§et område med mye, til dels store steiner.  Et
mindre anlegg som ikke er undersøkt eller innmålt, ligger ca 30 cm nord for
anlegget.  Dette fortsetter inn i vestre sjaktkant.

1751 Nedgravning,  tolket som mulig stolpehull.  1 plan hadde anlegget uklar 115087,65 -35404,035 5,608
avgrensning, og ble definert ut fra en kon§entrasjon av større steiner
(deriblant en rund stein på ca 8-12 cm). Nedgravningen hadde rund bunn.
Den avrundede formen fortsatte opp langs sidene i nord, mens den søndre
siden var loddrett. Fyllmassen i anlegget besto av kullblandet humus med
sand, grus og en god del skjørbrent stein. I bunn av anlegget var det en
kon§entrasjon av fire større steiner (max 20x30 cm). Anleggets avgrensning
var uklar i profilen, mot undergrunnen som besto av grus med småstein og
derefter leire (ca 30 cm under overflaten).  Funn av bi.ent leire, tre og ubrent
bein i toppen.

2209 Moderne grøft 115375,225 -35138,275 4,805

2220 Moderne grøft 115373,3883 -35138,69368 4,743

2238 Moderne grøft 115372,4203 -35137,08028 4,791

2255 Laget er bruft av to grøfter og fori§etter utenfor disse, er det samme som lag 115374,36 •35138,32501 4,722
A4041. Laget inneholder sand, gru§, kull og store mengder med kokstein.
Spettet med lommer av rød og gul sand. Laget ligger stratigrafisk under et
eldre dyrkningslag. Funn av mye bein, ellers slagg, to glassperler og skifer.

2270 Laget ligger under matjordslaget og er karakterisen av brunsvart 115373,6774 •35135,63102 4,732
humusholdig lag med innhold av sarid og kull.  Laget er omrotet, men er til  en
Viss grad funnførende. Tolkning: et tidligere dyrkningslag. Samme som lag
A2316, A2283 og A2327.  Laget er brutt av flere moderne grøfter.

2283 Tilsvarer lag A2270, A2316 og A2327.  Et tidligere dyrkningslag, ligger under 115373,135 •35138,295 4,801
matjordslaget.  Ef omrotet men til en viss grad funnførende. Gråsvart
humu§holdig lag med innhold av sand og kull.

2316 Gråsvari humusholdig lag med innhold av sand og kull. Laget ligger under 115375,825 -35138,44 4,88
matjordslaget.  Det er omrotet men til en viss grad funnførende. Tolkning:
tidligere dyrkningslag. Samme som lag A2270, A2283 og A2327. Lagene er
brutt av flere modeme grøfter. Disse lagene ble målt inn som adskilte
enheter fordi grøftene brøt/ kuftet et sammenhengende lag.
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2327 Tilsvarer lag A2270, A2316 og A2283. Gråsvart humusholdig lag med 115371,155 -35140,645 4.784
innhold av sand og kull. Ligger under matjordslaget, er omrotet men til en
viss grad  funnførende. Tolkning: et tidligere dyrkningslag.

2554 Nedgravning,  mulig bunn av stolpehull, med rund bunn og sider.  Diameteren 115085,53 •35404,095 5,517
var ca 32 cm og dybden ca 12 cm.  Nedgravningen fortsatte inn i østre
sjaktkant. Fyllmassen besto av sandblandet humus med grus og småstein.
Funn av glasskår.

2558 Sirkulær nedgravning, mulig bunn av lite stolpehull, med rund bunn og sider. 115086,71 -35405,35 5,654
Fyllmassen besto av humus blandet med sand og kullfragmenter.  lngen
funn.

2886 Nedgravning, grøft, med rundt tverrsnitt. Anlegget var orientert NØ-SV, og 115080,92 •35406,31 5,545
fortsaHe inn i den østre sjaktkanten.  Fyllmassen besto av kullholdig humus
med sand og småstein.  Funn av tlint.

2902 Liten grunn nedgravning med flat bunn. Sirkulær i plan.  Dybde; ca 3 cm, og 115078,905 •35407,68 5,564
diameter: ca 22 cm.  Fyllma§sen besto av humus blandet med sand,  grus og
småstein.  Funn av leirklining.

2909 Sirkulær nedgravning, mulig stolpehull, med rund bunn og sider.  Diameter; 1 15078,42 -35407,455 5,549
ca 36 cm, dybde: ca 22cm.  Fyllmassen besto av (kullblandet) humus
iblandet sarid og store mengder stein (max ca 20xl0 cm).   Lift skjørbrent
stein på toppen av anlegget. Noen stein øverst i utkanten av nedgravningen.
1 plån lå det noen rievestore steiner i utkanten av strukturen, som så ut som
skoningsstein. Funn av ubrent bein, samt et bryne under opprensing av
anlegget.

2917 F]und nedgravning. Diameter ca 40 cm, dybde ca 10 cm. Fyllmassen besto 115077,38 -35407,94 5,539
av humus blandet med grus og stor stein i midten.  Funn av bein. Anlegget lå
tett ved A2917, og var vanskelig å avgrense fra defte. Mulig bunn av
stolpehull??

2925 Rund nedgravning. Diameter ca 50 cm, dybde ca 10 cm. Fyllmassen besto 1 15077,275 •35408,365 5,562
av kullblandet hiimus på toppen,  og deretter hard leire. Steiner i midten av
anlegget.  Funn av bein. Anlegget lå tett ved A2917, og var vanskelig å
avgrense fra dette. Mulig bunn av stolpehull?

2934 Liten rund nedgravning, mulig stolpehull. Ca 15xl 5 cm i plan. Dybden var ca 1 15077,5 -35409,315 5,66
5-7 cm. Fyllmassen besto av humus blandet med §and og kull, og anlegget
tegnet seg tydelig i profilen. lngen fun.n.

2945 Avlang nedgravning, grøft, som forisetter inn i østre sjaktkant. 1 plan besto 115076,3843 •35408,39402 5,558
den vestre delen av en relativt rund §truktur, mens den Østre delen var
smalere. Snittet avslørte enkelte steiner og en forsenkning på ca 20 cm i
vest. l øst var nedgravningen grunnere (ca 4 cm)          Anlegget var noe
ujevnt i plan og snitt. Tverrsnift viser at anlegget hadde diagonale sider og
flat til konkav bunn. Fyllmassen besto av grusholdig sand, blandet med litt
humus og kullfragmenter.  Undergrunnen besto av leire/silt med lift sand.
Funn av leirklining, jem,  bein og flint.

2960 Tilnæmet sirkulær nedgravning med svakt avrundet bunn og runde sider. 115076,345 •35409,545 5,576
Diameter; 35-40 cm, dybde;  17 cm.  Fyllma§sen besto av humu§ og silt
blandet med sand/grus og litt kullfragmenter.  Det var en stor stein (20xl 7xl 2
cm) midt i nedgravningen.  Funn av bein og flint.  Mulig bunn av stolpehull.

2967 Avskrevet som moderne. 115075,24 -35408,31 5,484

3047 Muren er modeme og tilhøreren av gårdsbygningene til Nordre Kaupang 115350,8153 •35164,07537 3,895
som ble flyttet på slutten av 1800-tallet.  Det ble funnet flere moderne funn i
tilknytning til muren som porselen og glass. Muren ligger stratigrafisk under
dyrkningslag A3072 og over sandlag A28192. Lengde:  17 m.  Bredde:  80 cm.
Klassifikasjon:  husmur
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3072 Brunsvart lag iblandet svartjord og små fragmenter av skjørbrent stein.  Laget 115355,7343 •35159,82131 4,113
er omrotet og inneholder enkeltfunn av vikintidstype samt moderne porselen.
Laget ligger stratigrafisk under pløyelag og over husmur A3047.  Det er
samlet inn funn  under opprensing og fra  tre prøveriiter. Tolkning:
dyrkningslag,  yngre enn  1899.

3094 Nedgravning. Plan: rund form. Diameter: 70 cm. Nedgravd i sandlag, 115350,74 •35162,16 3,776
AL28192.  Dybde:  18 cm  dyp.  Fyllmasse:  grå-§vart kullblandet sand.  Funn:
noe bein og jern. I ytterkant av anlegget og i bunnen er det et 2 cm tykt svan
kulllag med noe sand. Nedgravningen er svakt avrundet. Ligger stratigrafisk
under et omrotet tidligere dyrkningslag,  lik A3072.  Nedgravningen ligger like
SØ for A7117 og har stor likhet med denne. Tolkning: Grop av usikker
funskjon.

3103 Avlang irregulær nedgravning.  Mulig grøft (10 cm dyp) med stolpehull? med 115188,93 •35363,44 8,64
diagonale sider og spissoval bunn (30 cm dyp), og to pelehull med rund
bunn (i4.16 cm dyp).   Fyllmassen består av svanjord med grus og stein.
Funn av brent leire og perler.

3113 Oval nedgravning,  ujevn dybde.  Mulig pelehull i SV med steile sider og 115188,705 -35364,475 8,674
spissoval bunn, og grop i NØ med avrundet bunn. Fyllmassen består av
svarijord med en del større skjørbrente stein. Noe brent leire og litt leire.
Bunnen er diffus og grusete.

3120 Avlang nedgravning, grøft, som forisetter inn i sjaktkanten i vest. Spiss bunn 115188,5147 -35365,17465 8,718
i tverrsnittet.  Fyllma§§en består av svartjord med noe skjørbrent stein. Grus i
bunn av nedgravningen. Noe brent leire. Funn av en grønn glassperle og
keramikk.

3130 Avlang nedgravning (grøft?) som fortsetter inn i sjaktkanten i SØ.  1,40 m 115187,2164 -35364,57266 8,647
lang

3142 Oval nedgravning, mulig ildsted, med ganske runde sider og flat bunn. Ca 97 115185,03 •35365,94 8,614
cm i diameter og ca 15 cm dypt. Fyllmassen besto av "svanjord" med mye
kullbiter og en del vamepåvirket stein (max ca 15-20 cm).  Enkelte av
steinene stakk ned i iindergrunnen. Funn av mye brent bein,  samt flint og
jem.

3152 Tynt svartjordslag (kullblandet humus).  Ligger over leire-/siltlag, og er 115183,5127 -35367,15707 8,551

gjennomskåret av en moderne grøft. .   Funn av brenvubrent bein, flint, skifer,
keramikk, jemfragment, jemkniv?  eller beslag, perle og modeme? glass.
Samme lag som A3182, og dette geo-objektet er derior flyttet til A3152, slik
at polygonene får samme lagnummer.

3168 Moderne dreneringsgrøft. 1 15182,504 •35366,63247 8,578

3187 Utgår 115180,565 -35367,73 8,461

3193 Liten nedgravning, mulig bunn av stolpehull.  Flat bunn.  Fyllmassen består av 115189,1 -35365.245 8,709
svartjord. Funn av enkelte bein og brent leire.

3198 Liten sirkulær nedgravning fylt av svanjord med grus. Små biter med brent 115190,455 •35364,6 8,727
bein.

3203 Mulig veggrille med to stolpehull.  1  ve§t:  rund nedgravning,  mulig stolpehull, 115190,2158 -35365,7731 8,771
ca 30 cm i diameter, 24 cm dyp, rene til skrånende sider og rund bunn.
Fyllmassen var relativt homogen og besto av svanjord. Søndre del av
profilen var litt diffus/grumsete langs kanten og bunn.  Nedgravningen var
forbundet ved en u.formet renne til  et stolpehull i øst.  Rennen var ca 10-15
cm dyp, og ca 60 ca lang.  1 øst: oval  nedgravning, trolig stolpehull, ca 40 cm
i diameter og 40 cm dyp,  steile sider og ganske rund bunn.  Fyllmassen besto
av relativt homogen svartjord med lite kull.  F`ødbrun utfelling langs bunnen
og kanten.

3216 F]egistreringsskjema mangler.  lkke undersøkt? 115179,735 •35367,725 8,442

3227 Registreringsskjema mangler.  lkke undersøkt? 115179,0519 -35367,86071 8,471

3241 Flegistreringsskjema mangler.  lkke undersøkt? 115179,9 •35368,48 8,486

3258 Sirkulær grunn nedgravning med flat bunn.  Fyllmassen består av svartjord 115189,765 -35364,265 8,711

med grus og sand. (Steiner, max ca 20 cm,  under nedgravningen.)
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3276 Anlegget viste seg ved snitting å være nedfylling av humusholdig mørkt 115345,965 •35171.93464 3,554
brun-svart jord.  i sandlag.  Dybde:  2,5 cm,  flat bunn.  Mulig steinopptrekk.
Fyllmasse: tidligere dyrkningslag  (likhet med A3072).

3289 Gråsvart humuslag iblandet noe kull og §and. Laget er omkring  10.15 cm 1 15342,3274 -35183,84694 3,83
tykt.  Det er funnførende,  men inneholder få funn. Massen er homogen og ser
ut til  i være omrotet.  Ligger stratigrafisk under åkerlaget. Tolkning: tidligere
dyrkning§lag.  Det ble gravd en prøverute i laget.

3303 Anlegg.   1 kanten av anlegget finnes en del stor stein i stm. ca. 20 cm. 115341,255 •35186,94 3,851
Fyllmassen består av et sandholdig lag iblandet noe grus og små§tein og   et
mørkt gråsvan kullholdig sandlag med noe skjørbrent stein.  Dybde:  10-15
cm. Anlegget er delvis forstyrret i S hvor det var et humusholdig brunt lag i
toppen med funn av porselen.   Funn: brent bein, gla§sperler, slagg, rav, jern,
kleber, bryne, glasstav.

3315 F}øyslignende §teinmur. Rettgående VNV-ØSØ orientert.  En åpen lagt mur 115339,995 •35190,725 3,952
av stor stein med inn§Iag av mindre stein.  Bredde ca. 35 cm. Fortsetter
videre inn i sjaktvegg i NV. Dokumentert lengde: 5, 40 m.  Består av stor stein
i varierende stm. 30-40 cm og 50 cm, samt små stein i stm.15-20 cm. Disse
igger sammenhengende i tett rekke, tildels over hverandre. med
humu§holdig jord mellom.  De mellomstore og største steinene ligger inntil
hverandre, 2-3 stk. i bredden, mens de små ligger mellom og over dis§e.
Fyllmassen mellom steinene var mørk humusholdig  og   inneholdt enkeltfunn
av brent bein, jern og slagg. Anlegget går ned i sjikt 2 og er ikke nedgravd i
undergrunn.  F`elatert til A5394. Ligger stratigrafisk under kutlurlag og over
lag A6621.

3333 Moderne vannledningsgrøft 115337,4239 •35200,99709 4,033

3350 Svartjord: mørk brun§vart humuslag oppblandet med kull og sand.lnneholdernoeskjørbrentstein.Homogenmasse.Tykkelseca.25 cm. 115338,4027 -35196,49061 3,864

Ligger stratigrafisk under pløyelaget. Laget er funnførende, men det
inneholder relativt få funn og disse er fragmenterie. Funnene omfatter bein,
glassperler, glass, glasstav, rav, vektlodd, slagg og keramikk. lngen yngre
funn, men det er generelt lite nyere tid§ søppel i jorda i dette området.   Det
ble gravd 4 prøveruter i dette laget. Tolknlng: Til tross for at laget er
tunnførende og kullholdig,  er det omrotet. Laget er mer kullholdig enn de
omkringliggende omrotede lagene. Antagelig er det et tidligere dyrkningslag.

3369 Moderne dreneringsgrøft 115337,695 •35194,535 3,82

3380 Eldre dyrkningslag med svartjord.  Lik A3072. 1 15349.285 -35168,665 3,899

3392 Liten sirkulær nedgravning, mulig bunn av stolpehull. med rund bunn og 115084,99 •35404.365 5,507
diagonale §ider. Diameter; ca 30 cm, dybde: ca  10 cm.  Fyllmassen besto av
kullblandet humus med grus/småstein og noen nevestore steiner. Dif(us
avgrensing i plan. Ingen funn.

3403 Sirkulær nedgravning, tolket som bunn av lite stolpehull, med rund bunn. -        115084,8 -35405,595 5.608
Diameter: ca 23 cm, dybde: ca 10 cm.  Fyllmassen i de Øverste 5 cm besto
av kullholdig humus blandet med grus.  1 den nederste delen av anlegget var
grus hovedkomponenten. Avgrensningen var diffus i profilen.  Ingen funn.

3414 Sirkulær nedgravning, mulig bunn av stolpehull, med rund bunn. Diameter; 115080,5736 -35407,895 5,634
ca 45 cm, dybde ca  14 cm.  Fyllma§sen besto av leire, og kullblandet humus i
to ulike lag. 1 plan tegnet humuslaget seg som en sirkel mot leira i den nordre
delen av anlegget.  Snittet viste at lagene lå ved siden av hverandre, med
eira i syd.  I bunn av anlegget var det en stor stein. Tilsynelatende har det
væn en leirpakning rundt det stedet stolpen har vært plassert.  Ingen funn ble
gjort.
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3523 Nedgravning,  grøft, med  konkav bunn i tverr§nittet og skrå til  ganske steile 115174,78 -35369,42417 8,525
§ider. Ca 80 cm bred, og  10-20 cm dyp (Økende dybde mot vest). Lengden
på grøfta er uvi§s, da den fortsatte inn i profilen i Ø og i V. Fyllmassen besto
hovedsakelig av brun silt. Mellom siltlagene var det en §andlinse med
rødaktig farge.  1 sandlinsen var det innslag av grus og en del nevestore
steiner, hvorav noe skjørbrent. Kull på overilaten. Funn av brent bein, slagg,
flint og  bryne.

3543 Rund nedgravning, trolig bunn av stolpehull, med loddrette sider. 115172,9667 -35368,9564 8,337
Nedgravningen fortsetter inn i den østre profilen.  Diameter på ca 25 cm og
ca  10 cm dyp.

3549 Tilnærmet §irkulær nedgravning med rund bunn, trolig bunn av stolpehull. 115172,875 -35369,35 8,362
Diameter ca 30 cm, dybde ca 12 cm. Stolpehullet går i ett med grøfta A3557,
som trolig er en veggrille.  Fyllmassen består av svartjord (kullblandet humus)
med nevestore stein. Funn av vektlodd i bly.

3557 Grøft med rundt rundt tverrsnitt og ganske flat bunn i lengderetningen, trolig 115172,9957 -35370,03267 8,518
vegg-grøft. 23-70 cm bred og  10-15 cm dyp. Bredde og dybde avtok mot
ØSØ.  Lengden er uviss,  fordi grøfta fonsatte inn i profilveggen i ØSØ og
VNV. Fyllma§sen besto av mørk svartjord  (kullholdig humus) med noen
nevestore §teiner. Funn av jern, bein, brent leire,  bly, glass,  glasstav og et
fragment av en blå segmenten glassperle.

3576 Flegistreringsskjema mangler. lkke undersøkt? 115171,37 -35369,955 8,367

3582 F]egistreringsskjema mangler.  lkke undersøkt? 115171,48 -35371,25 8,46

3591 F]egistreringsskjema mangler. lkke undersøkt? 115171,935 •35371,07 8,447

3599 Nedgravning,  grop, 70 cm i diameter og 68 cm dyp. Nedgravningen fonsatte 115169,1689 -35370,24974 8,353
inn i den østre profilveggen.  Den synlige delen av gropa var halvsirkulær i
plan.  Snittet viste at sidene var parallelle og nesten lodrette, men litt skjeve
(de skrådde svakt oppover mot nord ). Bunnen var left avrundet. og tegnet
seg tydelig mot leira i undergrunnen. Overgangen mellom sidene og bunnen
var diffu§. Fyllmassen besto av flere lag med vekselsvis humu§ og sand, i
fyllmassen var det også en del steiner.  1 bunnen av gropa var det et lag med
humus iblandet sand. En stor stein (ca 20 cm)  lå direkte på sterilen. Deretter
kom et lag med sand, og skiftvi§ tynne striper med humusblandet sand og
sand. Ca 40 cm fra bunnen var det et lag bestående av sand ispedd en del
små steiner. Hele veien var det små tynne striper med humus. Laget opp
mot pløyelaget besto av humu§, men med mindre sand enn det som forekom
lenger ned i gropa.  Funn av jern, brent leire, bein, flint og to glassperler.

3627 Idsted. Anlegget fonsatte inn i den østre profilveggen.  Den synlige delen var 115164,1397 -35372,39856 8,388
tilnærmet rektangulær i plan med runde hjømer.  Bredden var ca 88 cm, og
engden   uviss. Anlegget var skåret ned i undergrunnen, som besto av gul
sand.  Dybden var ca 33 cm, Anlegget besto av flere stratigrafi§ke lag. Øverst
var det et funnrikt sandholdig kull-lag med  §kjørbrent stein (AL1004601 ).
Deretter fulgte et tynt sandlag (AL1000052),  et parti med leire (AL7927),  et
nytt tykkere brunt sandlag (AL1000053) og et ca 20 cm tykt kull-lag blandet
med sand og skjørbrent steih.  Under dette laget var det flere sandlag som
har blitt tolket som undergrunnen.

3645 Skjema mangler, ikke undersøkt? 1 15162,535 -35374,125 8,383

3656 Skjema mangler, ikke undersøkt? 1 15163,055 -35374,16 8,45

3668 Skjema mangler. ikke under§økt? 115163,42 -35373,815 8,403

3676 Skjema mangler, ikke undersøkt? 115159,58 •35374,505 8,303

3689 Skjema mangler, ikke undersøkt? 115158,325 •35375,715 8,333
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3697 Oval nedgravnig,  grop, med runde sider og svakt avrundet bum (nesten 115158,8738 -35374,86733 8,263
flat).  Ca  130 cm  lang, 72 cm bred  og  19 cm dyp.  Fyllma§§en besto av
sandholdig humus med mye småstein. 1 den bortsnittede vestre delen lå det
noen store steiner. Gropa var klart avgrenset og lett synlig mot sandbunnen.
Funn av bein og slagg.

3721 Skjema mangler,  ikke undersøkt? 115158,1969 -35375,0045 8,309

3797 Avskrevet.  Nedfyllingsmasse: pløyelag.  Undergrunn:  leire. Antagelig 115233,149 -35357,56035 10,387
steinopptrekk.

3992 Etterreformatorisk, avlang nedgravning med rette sider.  Mot V har den en 115132,115 -35385,49 6,668
"avsats". Dybde ca. 38cm og 22cm (avsat§en).  Fyllmassen bestod av lys,

brun siltaktig sand.  Det ble gjori funn av blant annet krittpipe- og
teglfragment.

4009 Sirkulært anlegg,  47 cm i diameter.  Fyllmasse: sort kullholdig sandlag med 1 15373,1874 •35135,525 4,623
noen skjørbrent stein, 30 cm dybde.  Enkelte stein i fyllmassen var forvitret.
Mot bunnen blir fyllmassen gråere med mindre kull. Nedgravd i lys gul
sandundergrunn.  Skrå sider og flat bunn. Tolkning: stolpehull.

4020 Anlegg. Sirkulær form. Diameter:  180 cm.  Dybde:  15 cm.  Fyllmasse: mørk 1 15375,55 -35135,525 4,781
kullholdig sand med mye skjørbrent stein. Anlegget ligger stratigrafisk under
et omrotet dyrkningslag.  Funn: bein, keramlkk og jern. Tolkning: nedgravning

4041 Et ca. 5-15 cm tykt bevart koksteinslag. Spettet rød-gult sandblandet lag 115374,255 -35139,10628 4,642
med mye skjørbrent stein, kull og litt grus.  Laget ligger stratigrafisk  under et
eldre dyrkningslag, A2270, A2316, A2327 og A2283.  Det er i hagen ø for
sjakt 2 påvist forekomster av kok§tein. Det er synlige rester av laget også
enger mot S, men det §er her ut til å har væri moderne forstyrrel§er helt ned
til den gulbrune sandundergrunn.   Laget er brutt av flere modeme grøfter:
A4099, A2220, A2209 og A2238.  Koksteinslaget er ikke oppblandet med
modeme funn. Det ble gjon funn under opprensing og i prøveruter av bein,
jern, skifer, gla§sperler brent leire, kleberstein og bryner.  Kan antagelig
knyttes til A4020.

4079 Avskrevet.  Dybde:  1  cm. Antagelig stelnopptrekk eller nedpløyning i 1 15234,825 -35356,6 10,422
leirgrunn.

4099 Modeme grøft 115375.445 -35137,595 4,651

4129 Brønn. Gravd ned leirgrunn.  Leira er lysgul med innslag av §ilt og småstein. 1 15277,655 •35303,89 7,018
Leira blir renere lenger ned og i bunnen er den gråblå og svært kompakt.
Avtegnet seg i overflaten som et ovalt anlegg, ca. 90 cm i diameter. Massen
var i plan mørk gråsvart humus og inneholdt kull og sand. Anlegget var
forstyrret i NV del av en moderne vannlednlngsgrøft. Det ble snlttet i NV-SØ
og den søndre halvdel ble gravd ut mekanisk. Brønnen var brutt av grøfta
ned til ca. 40 cm dybde. Dybde på brønnen er 80 cm fra overflaten og ned til
bunn. Gjenfyllingsmassen i brønnen er fra topp til bunn. Lag 1 : Svartjord.
mørk gråsvart kullholdig humus med noe sand.  Laget inneholder noe
skjørbrent stein.  Lag 2:  Rødgult brent sandlag. Lag 3. Svartjord-gråsvart
humuslag med kull, sand og noe skjørbrent stein. Laget er noe fetere enn lag
1.  Disse tre lagene er §ekundære. Lag 4:  Den primære gjenfylling§ma§sen i
brønnen er fin lys grålig sand med stein. Mas§en lå innenfor den bevarte
tref6ringen med stående planker. Laget inneholdt i bunnen 7-

4140 Nedgravning i leiregrunn.  Leira er lys gul og er blandet med sand og noe 115253,687 •35335, 6195 9,738
grus. Anlegget ble ikke avgrenset, og det fohsatte videre inn i N sjaktvegg.
Mål:  140 cm  (NØ-SV)  x 50 cm  (NV-SØ).  Det er delvis Ødelagt av en
moderne grøft som går i NNØ retning.  Fyllmasse: humus med kull, iblandet
skjørbrent stein. Anlegget ble snittet i NV-SØ og søndre halvdel ble gravd ut.
Dybde:  24 cm.  Funn:  brent bein Tolkning:  ukjent. Anlegget ligger i området
mellom brønn A4129 og brønn A4149.
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4149 Brønn.  Nedgravd i leiregrunn. Avtegnet seg i overilaten som  et sirkulært 115245,26 -35344,41 10,055
anlegg  som  gikk videre inn  i sjaktvegg  i V.  Mål:  80 cm  i diameter. Anlegget
ble snittet i NV-SV og søndre halvdel  ble gravd  ut mekanisk.  Nedgravningen
hadde rette sider.  Dybde: ca. 2 m. Ved  1  m dybde påtreffes tilspissede
kjepper på størrelse med en tommel.  Dis§e sto vertikalt i leire, med den
spisse bunnen ned.  Fyllmassen i toppen: gråsvan humus med kull iblandet
sand og skjørbrent stein. Ca.  1/3 av massen ble vannsoldet av det øvre
aget.  Funn:  bein,  glassperle, gla§stav, jern, bryne. keramikk og brent leire.
Det var ikke  noe tydelig skille i fyllma§sen,  men den gikk gradvis over til   grå
fin sand og med innhold av trevirke, kvist og noe flis. Brønnen er gravd ned i
kompakt blågrå leire. Tykkere trevirke er bevan, både stokker og trebord fra
70-90 cm dybde.  1 ytterkar`t av gjenfyllingslaget i  NV del av profil mellom
naturleira og fyllmassen er det et tynt sand-silt lag §om går fra toppen til
bunn av nedgravningen. Tolkning av nedgravn

4159 Tolkning: steinopptrekk. Oval tom, dybde ca. 3 cm. lngen funn.  Fyllma§se: 115233,225 -35358,40612 10,508
humus.

4167 Avskrevet.  Nedfyllingsmasse: pløyelag.  Undergrunn:  leire. Antagelig 115233,2199 •35358,855 10,526
steinopptrekk.

4175 Avskrevet.  Nedfyllingsmasse: pløyelag. Undergrunn: leire. Antagelig 115228,4 •35362,44 10,353
steinopptrekk.

4184 Avskrevet.  Nedfyllingsmasse: pløyelag.  Undergrunn:  Ieire. Antagelig 115228,125 •35363,255 10,354
steinopptrekk.

4192 Avski.evet.  Nedfyllingsma§se: pløyelag.  Undergrunn:  leire. Antagelig 115228,995 •35363,7 10,543
steinopptrekk.

4200 Avskrevet.  Nedfyllingsmasse: pløyelag.  Undergrunn:  leire. Antagelig 115228,13 -35363,905 10,489
steinopptrekk.

4209 Avskrevet.  Nedfyllingsmasse: pløyelag. Undergrunn: leire. Antagelig
•  115228,295 -35364,575 10,571

steinopptrekk.

4225 Avskrevet. Nedfyllingsmasse: pløyelag. Undergrunn: leire. Antagelig 115227,12 -35364,445 10,45
steinopptrekk.

4235 Avskrevet.  Nedfyllingsmasse: pløyelag.  Undergrunn:  leire. Antagelig 115226,33 -35364,785 10,354
steinopptrekk.

4244 Av§krevet.  Nedfyllingsmasse: pløyelag.  Undergrunn:  leire. Antagelig 115227,57 •35365,605 10,615
steinopptrekk.

4254 Avskrevet.  Nefyllingsma§se: pløyelag.  Undergrunn: Ieire. Antagelig 115226,17 -35365,26 10,317
steinopptrekk.

4261 Anlegget ble avskrevet. Moderne nedpløyd matjord i leiregrunn. 115226,705 •35366, ] 9 10.585

4272 Avskrevet. Nedfyllingsmasse: pløyelag.  Undergrunn:  leire. Antagelig 115225,03 -35365,49 10,339
steinopptrekk.

4281 Avskrevet.  Nedfyllingsmasse: pløyelag. Leireundergrunn. 115225,61 -35367,02 10,578

4303 Avskrevet som moderne nedskjæring.  F]ektangulær form. Dybde: ca.10 cm. 1 15223,37 •35366,8 10,428
Fyllmas§e: humus med moderne funn og halm.

4324 Avskrevet,  Nedfyllingsmasse: pløyelag. Undergrunn: leire. Antagelig 1 15224,095 •35369,08 10.628
steinopptrekk.

4335 Steinopptrekk.  Humu§fyll.  Diameter: 50 cm.  Dybde:  22 cm. Avrundet i sider 115223,68 -35369,505 10,625
og bunn. Det ble funnet moderne funn i massen.

4345 Avsl(revet. Humus med stein og moderne funn. Trolig nedpløyd matjord i 115224,565 -35368.225 10,612
leirgrunn.

4360 Kulturlag. Gråsvan kullblandet humuslag med sand. Laget inneholder 115328,28 -35225.46 4,069
skjørbrent stein og en del småstein og gru§.  1 bunnen er laget svariere og
fetere og inneholder mer kull. Tykkelse på laget varierer fra 6 -20 cm, men
over det meste av området er det ca. 20 cm. Det ble gravd et 10 cm
mekaniske lag, herav sjikt 1.  Funn: bein, bryner, keramikk, jern,  glassperler,
vektlodd,  spinnehjul,  rav m.m.  Laget ligger stratigrafi§k under grøft A7814.

4497 Avskrevet som moderne.  Fundament til strøm§tolpe. Funn av tegl og tre. 1 14927,94 -35494,725 4,08
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4510 Nedgravning eller mulig steinopptrekk  (tolkning i felt),  med rund bunn og 114932,79 -35490,52 4,124
avrundede sider.  Diameter: 48 cm, dybde:  12cm.  Fyllmassen besto av mørk
humusblandet sand.  lngen funn.

4522 Nedgravning  eller mulig steinopptrekk  (tolkning i felt),  med svakt avrundet 114933,19 •35490,36 4,119

bunn og sider.  Diameter:  28 cm, dybde:  11  cm.  Fyllmassen besto av mørk
humusblandet sand.  lngen tunn.

4590 Nedgravning  eller mulig steinopptrekk  (tolkning i felt),  med rund bunn og 114939,965 •35484,81 4,144
diagonale.  lett avrundede sider.  Fyllmassen besto av mørk humu§ blandet
med §and. lngen funn.

4600 Nedgravning,  mulig stolpehull, som fortsatte inn i vestre sjaktkant. Anlegget 1 14942,54 •35484,63 4,297
hadde rund bunn, og fyllmassen besto av brun sandholdig silt. lngen funn.

4610 Nedgravning eller mulig steinopptrekk (tolkning i felt),  med rund bunn og 1 14946,92 -35481 4,358
diagonale avrundede sider. Diameter; ca 35 cm, dybde; ca 17 cm.
Fyllma§sen besto av humus med §tein, i størrelse§orden knyttenevestore og
nedover. Undergrunnen besto av sand. lngen funn.

4657 Moderne nedgravning,  med funn av teglstein. Kloakkrør i bunn, som lå i ikke 1 14954,12 -35474,085 4,225
tidligere oppdaget grøft.

4676 Nedgravning,  grop, med flat bunn og runde sider. Diameter; 52 cm, dybde; 114955,085 •35473,495 4,214
15 cm.   Fyllmassen be§to av humus med noe småstein.  lngen funn.

4688 Avskrevet som steinopptrekk. 1 14956,425 -35472,89 4,254

4698 Sirkulær nedgravning, mulig stolpehull eller grop, med rund bunn og runde 1 14956,28 -35472,16 4,221
sider. Anlegget var ca 76 cm i diameter og 25 cm dypt.  Fyllmassen besto av
humus blandet med sand, grus og stein. 1 nord lå det et lysere, mer
sandholdig lag opp langs siden.  lngen funn.

4771 Utgår.  lkke synlig anlegg i profilen,  men flere tynne lag/linser i ulike 1 14964,205 -35467,22 4,478
fargenyanser (mørk briJn, lys, rødlig) .

4779 Nedgravning, grøft?, orienteri NØ-SV. Anlegget fortsatte inn i vestre 114965,885 •35465,805 4,497
sjaktkant, var ca 230 cm langt og opp til 25 cm dyp. Anlegget var
gjennomskåret av dreneringsgrøft  T4810. Fyllma§sen i anlegget besto av
sandblandet humus, med litt grus. Mye sand spesielt mot bunnen i den
søndre delen.  I denne delen var det en §tein (ca 12 cm) i profilen. Nord for
denne var det en fordypning fylt med mørk brun humus, som kan ha
repre§entert et steinopptrekk. 1 underkant av anlegget var det et sjikt med
humusblandet sand i ulike fargenyan§er, som trolig var et utvaskningslag.
lngen funn.

4863 Kake av bunnslagg som lå i undergrunnen, repre§enterer kanskje bunn av 114966,915 -35463,11 4,322
esse.  Det kunne ikke påvises nedgravning rundt slagget (893,8 gram).

4871 Utgår.  Funn av moderne keramikk/tegl. 114968,185 -35463,87 4,468

4883 Mulig grøft fylt med stein. Buet form i plan. Ca 30-35 cm bred. 1 14969,5144 •35462,76805 4,507
Nedgravningen var utydelig og dybden varierete. 1  det ene snittet var det ikke
mulig å se noen nedgravning.  Fyllma§sen besto av nevestore §tein,  både
ubrente og skjørbrente, og brun sand blandet med humus.   Undergrunnen
består av gul sand. Tett inntil anlegget lå det et mulig stolpehull  (A4922).

4922 Nedgravning,  mulig stolpehull, med flat bunn og diagonale sider. 114968,5881 -35463,06435 4,426
Nedgravningen var ca 38 cm i diameter og  14 cm dyp.  Fyllmassen besto av
brun sandblandet humus med noe §måstein. Anlegget lå tett inntil grøfta (A
4883),  men det var ikke mulig å utlede den stratigrafiske rela§jonen mellom
anleggene.
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4973 Nedgravning,  grop, med rund bunn og diagonale sider.  Diameter: ca 160 cm, 114972,525 -35459,91 4,448
dybde; ca 40 cm.  Fyllmassen besto av flere stratigrafiske lag: Øverst var det
et lag (1 )  bestående av fet kullblandet humus.  Nord for dette var det et
ysere/gråere lag (2).  Under disse lagene var det et lag (3) bestående av
komete sand/gru§. Sandlaget skjæres av en diagonal struktur med parallelle
sider, fylt med mørkere humu§holdige masser. Dette laget har blift tolket som
en dyregang.  Under det grusholdige laget var det et lag (4) med finere sand i
den søndre delen av gropa.  1 bunn av gropa var det et kullholdig §and/siltlag
(5)  med mørk gråaklig grønnbrun farge. Undergrunnen besto av grønnbrun
silt.  Funn av bein, brent leire, jern og keramikk. To makrofossilprøver tatt fra
gropa;  en  i lag  1, og en i lag 5.

5027 Utgår, steinopptrekk. 1 14974,25 -35457,825 4,307

5039 Sirkulært ildsted.  Nedgravning med svakt avrundet bunn og runde sider. Noe 1 14975 ,075 -35456,305 4,226
uklar avgrensning i profilen. Diameteren var ca 60 cm, og dybden  18 cm.
Øverst i anlegget var det et kullag på 2-6 cm.  Laget var blandet med litt
sand, og inneholdt noen få skjørbrente steiner.  I plan var det synllg noen
større kullbiter i den nordre delen, og det var mulig å se lengderetnlngen på
det brente treverket. Under kullaget var det et lag bestående av spettet sand.
Laget var blandet med noe kull, og inneholdt mye små til nevestore §teiner,
hvorav noen skjørbrente. Undergrunnen består av spettet brun og beige
sand.  Det ble tatt ut en kullprøve fra over(laten.

5054 Grop med rund bunn. Den nordre siden var vesten loddrett, og den søndre 1 14977,12 •35455,985 4,379
mer diagonal. Dybden var ca 85 cm. Fyllmassen besto av sjiktninger med
flere ulike lag.  Øverst lå et kullholdig humuslag  1.  Deretter fulgte et lysere
mer grusholdig lag 2. Under dette var det et nytt humuslag.  Under defte var
det et nytt gruslag 3, som var mørkere enn 2.  Deretter fulgte enda et
humuslag.  1 dette var det linser med lysebrun sand (4 og 5). Langs den
søndre siden av gropa var det et rød-oranges sandlag O.ernutfelling) under
humuslaget.  Under humuslaget var det også et sandlag uten jemutfelling.  I
bunn av gropa, var det et lag bestående av humus og kull, med en del
kullbiter.  Undergrunnen besto av sand.

5088 Grop, muligens gjennomskåret av yngre nedgravning, med loddrette sider og 114978,04 -35454.235 4,.264
ca 80 cm dyp. Gropa hadde diogonale sider, og var ca 55 cm dyp.
Fyllmassen i gropa besto av flere stratigrafiske lag: Under pløyelaget (1 ) var
det et brunsort kullholdig humuslag (2). Under defte var det et lag (4) med fin
gul sand.  Deretter et nytt kullholdig humuslag.  1 dette var det en lomme med
eire/silt (3). 1 bunnen av gropa var det kullholdig humus.  Fyllmassen i den
mulige yngre nedgravningen besto av kullblandet humus med stein, ubrente
og skjørbrente, hvorav enkelte var svært store (ca 40 cm). Laget i bunn av
nedgravningen besto av kullblandet mørk grå sand og stein. Undergrunnen
besto av sand, og derefter leire (ca 80 cm under pløyelaget). Funn av bein
og keramikk. Det er usikkert hvilket av anleggene funnene stammer fra.  Det
har blitt tatt to makrofossilprøver, hvorav begge fra den yngre
nedgravningen; en i humuslaget (PM  1004280) og en fra sandlaget (PM
00428i).

5107 Grop med flat bunn og avrundede sider. ca   213 cm i diameter og 80 cm dyp. 114981,375 -35451,79 4,324
Fyllmassen besto av flere stratigrafiske lag: Øverst et lag bestående av
kullholdig humus med små til nevestore stein, både skjørbrente og ubrente.
Omtrent midt i anlegget er det et lag av lys gul sand med §måstein. Mot Sv
er laget noe mer utydelig og steinene større (opp til nevestore).  Under dette
aget er det et kullblandet humuslag, med en lin§e av lys gulgrå sand blandet
med leireklumper. 1 humuslaget i bunn av gropa er det og§å en linse av grå
eire.  Det er enkelte steiner i humuslaget. Funn av bein,  brent leire og jem. 1
øst blir gropa kuttet av en grøft (T5213).
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5190 Nedgravning,  grop  (muligens to).  Fyllmassen  besto av flere stratigrafiske lag. 114987,425 •35448,44 4,293
Lag  1  var et kullholdig humuslag med fet konsistens,  og representene
kanskje en yngre nedgravning som skar en eldre nedgravning.  1  plan
fremtrer dette som en sirkulær struktur.  Lag 2 lang§ den NØ siden,  be§to av
gulbrun silt med sand og småstein. Under dene fulgte et noe mørkere
gulbrunt sandaktig lag med mye §må til nevestore steiner. Under lag  1  var
det et mørkere leirholdig  (§ilt?)  lag  (3) med  et par middels store §teiner stein.
Undergrunnen besto av gulbrun grus. Funn av brent leire.

5244 A5244 var en konsentrasjon av brente vevtyngder iblandet kulturjord 115093,955 -35402,625 5,615

(svarijord).  Den lå like S for A5257,  F}3806  og 3808.

5257 A5257 er ei grop tolket som et mulig stolpehull.  Fyllmassen bestod av 1 15094,465 -35401,72 5,542
kulturjord  (svartjord) blandet med stein. Gropa var meget gjenstandsrik.  Den
lå S for leire A5276,  R3809.

5276 A5276 var et påført leirelag   og er tolket som et golv.  Det var gråbrunt og 115097,755 -35400,58 5,578
eira var iblandet grus, noen større steiner og spredte trekullbiter.  Leira var
hard og kompakt.  Leira ble i N avgren§et av steinstreng A13458, i V av
A8740.  Leira fonsatte inn i sjaktekanten mot Ø. Flere nedgravninger,  mulige
stolpehull, var gravd ned i A5276.

5300 Anlegg/lag som bestod av leire og §tein. Mulig at det hverken dreide seg om 115100,5 -35399,145 5,529
et anlegg eller lag. men "rest" av yngre lag eller det var en del av leirlag
A531 1.

5311 A5311  bestod av lys, spettet gråbrun leire som inneholdt kull, mot Ø var det 115101,68 -35398,965 5,543
sandholdig.  Laget foilsatte inn i sjaktekantene både i Ø og V. Kullet kom
mest sannsynlig fra A12267 som fysisk lå rett over A5311. Det påførte
eirelaget ble tolket som et golv, næmere bestemt verkstedsgolv. Massene
fra anlegget ble ikke såldet.  Funn fra graving. Noen funn er relateri til rute,
de Øvrige til anlegget.

5394 Røyslignende steinmur.  Består av små stein i stm.  10 og middels stor stein i 115340,93 -35189,41 3,9263
§tm.15-20 cm, samt en stor steln i stm. 30 cm. Steinene ligger
sammenhengende i en tett rekke, ved siden av hverandre og til dels over
hverandre. Steinstrengen er orientert i NØ-SV retning. og fortsetter videre
inn i sjaktvegg 1 Nø. Den er noe buet og stopper i SV inn mot A 3315. Den er
her trolig brutt av steinstreng A3315. Anlegget har en bredde på ca. 35 cm.
Dokumentert lengde :  1.60 m. Stelnstrengen ble avdekket i sjikt 1  og
fonsetter ned i sjikt 2.   Fyllmas§en mellom steinene 1 muren er humusholdig
og inneholder noe brent bein.  F}elatert til A3315.  Ligger stratigrafisk  under
kulturlag og over A6416. Tolkning: steinmur

5690 A5690 var en større grop.  Fyllmas§en bestod Humus blandet med kulturjord 115140,15 -35382,635 7,242
(svartjord) i toppen, så en kullstripe og i bunnen inneholdt gropa kulturjord
(svartjord). Større stein lå langs nedgravningens kanter.  Undergrunnen
bestod av grus, ca.10cm, og under grusen bestod den hard leire. Gropas
funksjon  er ukjent.

5710 Utgår. Funn av porselen og tegl. 1 15024,9 -35430,885 4,442

5827 A5827 var i plan en steinpakning iblandet kulturjord (svartjord) fra A100. 115120,575 •35392,225 5,97
Anlegget fort§atte inn i §jaktekanten i V. Ved snitting viste det seg at det var
flere nedgravninger, 3 stykker. Den mest sannsynlige eldste nedgravningern
var muligens et pålehull.  Det var vanskelig å se den i profil, særlig mot
bunnen. Fyllmassen bestod av mørk brun sand.  Den nest eldste
nedgravningen var en grop der fyllmassen bestod av kulturjord  (svarijord).
Denne gropa ble kuttet i N av den yngste nedgravningen,  en grop tolket som
et stolpehull.  Fyllmassen bestod av kulturjord (svanjord) og en del nevestore
stein.  Kulturjorda ble fetere ned mot steinene. A5827,  den yngste
nedgravningen tolket som stolpehiill, kan muligens ha utgjort et stolpepar
med A5840(?).
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5840 A5840 bestod  i plan av stein,  opp til 35cm,  blandet med kulturjord  (svartjord). 115122,715 •35390,475 6,002
Ved snifting viste det seg at det var en nedgravning, tolket som stolpehull.
Fyllmassen bestod av sandholdig kulturjord  (svartjc>rd)  og steiner.  På  grunn
av gravemetoden, mekaniske sjikt, var det umulig å §i noe om det
stratigrafiske forholdet mellom A5840 og A100.  Det eneste vi kan si er at det
lå i A10o,  R3929 og 3932.

5904 A59o4 var en steinpakning, ca. 80cm x 120cm i plan.  Den bestod av både 115128,8 -35386,77 6,352
urent og brente stein, opp til ca. 35cm, og sandholdig kulturjord (svarijord)
fra Ai 00. Anlegget fortsatte inn i sjaktekanten i ø. På grunn av
gravemetoden. mekaniske sjikt, var det umulig å si fra hvilket nivå anlegget
var anlagt,  med andre ord si noe om det stratigrafiske forholdet mellom
A5904 og A100.  Det eneste vi kan si er at det lå i A100,  R3949 og 3952.

5935 A5935 var et anlegg bestående av stein og kulturjord (svanjord) fra A100.  På 115133,41 -35386,375 6,808
grunn av gravemetoden, mekaniske sjikt, var det umulig å si fra hvilket nivå
anlegget var anlagt, med andre ord si noe om det stratigrafiske forholdet
mellom A5935 og A100. Det eneste vi kan si er at det lå i A100,  R3962.

5946 A5946 ble avskrevet i felt.  Det var en liten samling av stein. 115135,83 -35383,75 6,882

5956 A5956 fortsatte inn i sjaktekanten mot Ø. Gropa bstod av sandholdig 115141,905 -35380,95 7,341
kulturjord (svanjord) med endel småstein, grus og kull. Gropas funksjon er
ukjent.

5968 A5968 var en nedgravning, mulig naturlig dannet.  Fyllmas§en består av 115142,78 •35381,39 7,451
små§tein og grus samt §predte kullbiter. Profilen er utydelig. Nedgravningen
er mulig et steinopptrekk.

5978 A5978 hadde uklar avgren§ing i plan. 1 snittet kunne vi se to uklare 115145,15 •35379,505 7,615
nedgravninger. Nedgravningen mot N inneholdt mye humus og kan ha vært
et steinopptrekk. Nedgravningen mot S inneholdt kulturjord (svartjord) og
noe jernutfelling, den kan også ha vær[ naturlig dannet.

6289 Nedgravning. Kuttet av en moderne vannledning§grøft 1 NV inn mot 115217,11.5 -35376,685 10,725
sjaktvegg.  Dybde: 44 cm.  Fyllmasse: humus med skjørbrent stein. Muligens
er fyllmassen forstyrret. Det er ingen funn i anlegget, noe som gjør
tolkningen usikker. Området har forøvrig anlegg som er usikre/diffuse.  Disse
kan være nedpløyninger i undergrunn, forstyrrelser i forbindelse med
vannledning§grøft eller steinopptrekk.

6306 Nedgravning i leiregrunn.  Fyllmasse: kullblandet sand med småstein. Funn: 115216,355 -35377.66 10,766
glassperle, gla§§tang og bein. Anlegget er forstyrret av en modeme grøft i
NV inn mot sjaktvegg. Funksjon:  ukjent. Området er ellers preget av uklare
nedgravninger, mye jordfa§t stein og forstyrrelser.

6317 Nedgravning i leirundergrunn.  Fyllmasse:  Kullholdig leire-sandlag med 115214,34 •35377,725 10,566
skjørbrent stein. Diameter: ca. 70 cm, dybde: 20 cm. Funn av brent bein,
glassperle og jem. Funksjon:  ukjent.

6327 Nedgravning i leiregrunn.  Plan: sirkulært anlegg. 50 cm i diameter. Dybde: 115212,2008 •35378,95 10,664
18 cm.  Fyllma§se: mørkt kullholdig sandblandet lag med leire. noe innhold
av skjørbrent stein. Funn:  brent leire, kleber,  glasstang og bein.  Funksjon:
ukjent.

6336 Anlegg med  kullholdig sandblandet leire med noe  skjørbrent stein.  Utydlig 115212,1024 -35379,63 10,68

grense mot leirundergrunn.  lngen funn.  Dybde ca.10 cm.   Funksjon:
usikkert, men kan være bunnen av en nedgravning.

6344 Anlegget inneholdt mørk svanjord med skjørbrent stein.  Undergrunnen er 1 15209,35 -35383,005 11,131

eire.  Dybde:  1-4 cm.  Ble funnet noen få brente  bein.  Funksjon: trolig
nedpløyd åkerjord. Anlegget utgår.

6416 Kulturlag.  Svarl siltig kullag med innslag av noe skjørbrent stein.  Laget er 115340,82 -35190,65 3,798
homogent og har noe fet konsisten§. Tykkelse: ca 5 cm,  Laget fortsetter
videre inn  i nordre sjaktvegg.  Laget inneholder lite funn.  Funn:  glass,  rav,
brent leire og bein.
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6442 Nedgravning i sandundergrunn.  Anlegget ble ikke undersøkt.  LiggerstratigrafiskunderA3350.Fyllmassenermørksandighumu§lag.Bredde: ca. 115338,8 •35192,085 3,602

25 cm.  Orientering: NØ-SV.  Lik A7163. Tolkning:  renne/grøft

6621 Mellombrunt humusblandet sandlag. Humus særlig hvor steinene etter mur 115339,7794 -35190,59653 3,74
A3315  har ligget. Tykkelse:  2-3 cm.  Funn:  brent bein,  gla§s,  brent leire.  bly.

jern, slagg.  Laget er plasseh stratigrafisk under mur A3315 og over steingrøft
A11552.

7117 Nedgravning.  Plan:  rund form.  Diameter: 70 cm.  Dybde: 25 cm.  Nedgravd i 115352,925 •35163,475 3.923
sandlag, AL28192. Anlegget ble snittet, men ikke tegnet. Avrundede sider og
bunn. Fyllmassen består av et kullblandet grå-svari spettet sandlag. Funn:
bein og noe slagg. Ma.ssen ble ikke vannsollet og funnene ble ikke samlet
inn.  Ligger like  NV for nedgravnng A3094 og har stor likhet med  denne.
A7117 ligger stratigrafisk under dyrkningslag A3072. Tolkning: Grop av
usikker funk§jon.

7163 Nedgravning i sandundergrunn.  NØ-SV orientert anlegg med stein. Bredde: 115336,65 -35198,085 3,452
ca. 25 cm. Noe ujevn.  Dybde: 7-12 cm. Går gjennom rute R3787,  F13786,
F]4116 og F]4117, men fortstetter videre. Steinene ligger i kanten av grøfta
Steinene er 20-25 cm store.  Fyllma§sen i grøfta er mørkt brunsvart
humuslag med noe trekull og sand. lngen funn ble gj'ort i fyllmas§en, hverken
nyere tids  eller vikingtidsfunn. Anlegget ligger stratigrafisk under A3350  .
Tolkning: renne/grøft. Kan muligens henge sammen med renne/grøft A6442
som ble observert noen meter unna i NØ.

7775 Gulbrunt §andlag. Utstrekning,  følger avgrensingen av kulturlaget og 1 15328,36 •35225,525 3,923
inneholder finere sedimenter enn sandgrunn utenfor kulturlagsområdet. Det
er tynne striper/sjiktinger av kull i laget som tyder på at området er overkskylt
av vann.  Ligger under A4360.  I sandlaget var det slått ned enkelte pålehull.

7814 Grøft. Bredde ca. 50 cm. Avtegnet seg i overflaten som et mørkt avlangt rett 115328.51 -35223,895 3,939
anlggg.  lngen stein syntes i overilaten. Anlegget var fyllt opp med stein i
varierende stm., men de fle§te er ca. 20 cm. Steinene er tilnærmet runde og
igger teft på rekke inntil hverandre og over hverandre i to høyder. Gravd ned
i sand-silt undergrunn. Dybde: 36 cm. Orientert NV-SØ og fort§etter videre
inn i sjaktvegg i N. Fyllma§sen består av oppblandet sand og humus   med
kull. Grøften er gravd ned i kulturlag A4360. Funn: bein.

7832 Nedgravning i grågrønn sandgrunn.  Ligger V for kulturlagsområde A4360. 115323, 825 -35232,69 3,987
Plan: oval fom.  Dybdo: 22 cm. Avrundet kanter og bunn.  Fyllmasse: Svart
sandblandet humus.  lnneholder mye kull og en del skjørbrent stein.  1 toppen
av lå en flat rektangulær ca. 20 cm stor helle.  Funn: bronsenål,   bryne, slagg,
jem og relativt mye brent bein. Tolkning: grop,  ukjent funksjon

7846 sandlag AL7775. Plan: §irkulær form. Dybde: 20 cm. Skrå sider,  tilnærmet 115327,2132 -35226,66794 3,959
spiss.  Fyllmasse: mørk gråsvart kullholdig sandlag. Tolkning:  pålehull.

7853 I sandgrunn AL 7775. Plan: rektangulær form. Dybde: 48 cm.   Bevart tre i 1 15327,8166 -35225,03039 3,938
bunnen av pålen. Treet var svært svampete og råttent.-Svært vått og fuktig i
sanden.  Rette kanter ned til ca. 5 cm , skrår litt innover og smalner av i bunn.
Fyllmasse: svart kullholdig sandlag. Tolkning:  Pålehull

7860 Plan: sirkulær form.  Dybde: 50 cm. Skrår mot NV. Spiss i bunnen. 115328,6226 •35222,39184 3.865
Fyllmasse: svart kullblandet §andjord. Tolkning:  pålehull

7866 Bunn av kulturlaget AL4360.  Det ble gravd en prøverute R11543. Tykkelse 115326,77 -35228,84 6
ca. 2-7 cm.  Mørk grå-§vart kullholdig sandlag med humus.  Funn av
glassperle, gla§stav og relativt mye bein.

7927 Lag bestående av grågrøn leire, ligger konsentrert midt i den utgravde delen 115164,18 •35372,395 10,384
av ildsted A3627.  Laget skrår oppover mot ytterkantene. Langs ytterkanten
av anlegget er det minqre stein og konsentrasjon av kull i en stripe.  Leirlaget
igger under et tynt lag med sand  (A10000052) og over et tykkere lag med
brun  sand  (A10000053).
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7940 Lag bestående av kull blandet med sand og skjørbrent stein i ildsted A3627. 115164,1436 -35372,34 8,383
Laget ligger under et brunt sandlag (AL1000053).  Funn av brenvubrent bein
og skifer.

8049 Etterreformatorisk nedgravning.  Det ble gjort funn av etterreformatorisk 115133,89 -35385,72 6,788
keramikk og modeme glass.  Fyllmassen bestod av brun humus.

8068 Anlegg.  Plan: Oval lorm.  Diameter: 60 cm x 40 cm.  Fyllmasse: mørkbrun 115198,86 •35373,515 9,576
humus.  Funn:  moderne glass og tegl.   Nedfylling med kulturblandet pløyelag.
Tolkning: steinopptrekk

8085 Lag.  Svart kullblandet lag.  Inneholder mye kull, humus, noe sand og grus og 115195,0613 •35371,57189 9,426
skjørbrent stein. Tykkelse:  5-12 cm. Funn: glassperler,  gla§stav, bryne,
keramikk,  brent leire, jern, sølvmynt og brent bein.  Laget er kuttet av en
moderne dreneringsgrøft T8255 i vest. Lagets horisontale utstrekning:
grenser til leirgulv A8708. Laget er antatt yngre enn leirlag A8708. Laget er
kuttet av grøft T8255.

8166 Anlegg.  Lang§gående NØ-SV orientert grøft. Fortsetter videre inn i sjaktvegg 115191,9 -35367,025 8,942
på begge sider. Største bredde:  1  m. Fyllmasse: brunsort humus med trekull
og noe kokstein i stm.10 cm.  Funn: brent bein og keramikk. Dybde: ca. 26
cm.  Under  var det ca.10 cm utvaskingslag med mørk grå sandjord iblandet
noe kull. Anlegget ligger like SØ for hus med leirgulv A8708. Tolkning:  grøft,
mulig parsell.

8437 A8437 var ikke noe eget anlegg, med en del av steinstreng A12309. 1 15132,91 -35385,715 6,554

8473 A8473 er en kvem§tein,  rund, ca. 50cm i diameter. Den har et 115123,09 -35391 5,901

gjennomgående hull i midten samt en grop lang kanten (for dreiepinne).
A8473 var en del av steinpakning A8797.

8510 Anlegg.  Fort§etter inn i sjaktvegg i SV. Snittet i NV-SØ retning, nordre 115200,075 -35376,81 9,906
halvdel gravd ut.  Dybde: 20 cm.  Fyllmasse: gråsvart svartjord.  lnneholder en
del kull og noen få skjørbrente stein. Funn av brent bein, bly og flint.
Nedgravning i lysgul grusholdig leiregrunn med mye stein. Kan også være
nedfylling av kulturlagsmasse i naturlig grop. Tolkning:  usikker.

8524 Langsgående anlegg. Fohsetter viderere inn i §jaktvegg i NØ og SV. Bredde 115203,355 -35379,48 10,359
ca.  1,20 m. Anlegget hadde stort vanntilsig.  Fyllmasse: mørk brunt sandlag
med mye småstein.  Noe kull.  Det ble gravd en prøverute 1 anlegget. Funn: et
lite beinfragment. Tolkning:  mulig grøft.

8708 Kompakt lysgul leirelag.  lblandet trekull,  noe sand og småstein. Trekullbiter 115196,2512 •35371,17917 9,.323
særlig konsentrert i NV del.  Laget varierer i tykkel§e fra 2 cm til  10 cm. og
har en gjennomsnittlig tykkelse på 3-5 cm. Laget er tykkest i NV del og
tynnest i SØ med 2.3 cm.  Laget gikk inn mot og like over syllsteinene
A10172. Det er mer kompakt innenfor vegg enn i vegg.  Funn: vevtyngder,
slagg, glasstav, brent bein. Laget er kuttet på midten av en moderne
dreneringsgrøft T8255 som bryter lagrekkefølgen. Orientering: NV-SØ. Laget
fortsetter videre inn i nordre sjaktvegg. Romlig relasjon: grenser mot lag
A8085 og brønn A10135.  Laget er påført og er antatt yngre enn   A8085.
Tolkning:  leirgulv i hus.

8725 A8725 var et mulig stolpehull som lå langs sjaktekanten i Ø.  1 plan bestod 115096,1803 -35400,34879 5,471
det av større stein, opp til ca. 30cm blandet med kulturjord (svanjord) fra
Ai oo. Anlegget ble tømt,  Mot bunnen bestod fyllmassen av grå, grov sand
blandet med mindre stein. Nedgravningen hadde rette sider og flat bunn.
Bunnen hellet noe mot V.  Dybde ca. 30cm og diameter ca. 35cm.
Stolpehullet kunet leire A 5276.

8733 A8733 var et mulig stolpehull.  Det lå i sjaktekanten mot Ø, den ene 115096,7164 -35400,14 5,45
halvdelen fortsatte inn i sjaktekanten. 1 plan bestod det av kulturjoed
(svarijord)  fra A100 blandet med  stein. opp til ca.  30cm. Anlegget ble tømt.
Nedgravningen hadde rette sider og flat bunn. Bunnen hellet mot S.  Dybde
ca. 20cm og diameter ca. 35cm. Stolpehullet lå like N for A 8725 og det
kuftet leire A5276.
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8740 A8740 var en større nedgravning langs sjaktekanten i V.  Fyllmassen bestod 115098,465 -35401,07 5,694
av kulturjord  (svartjord)  fra A100 og steiner, opp til ca.  40cm.  1  snittet så det
ut som om anlegget var ca. 2m langt og at det muligens bestod av to
nedgravninger. A8740 kutter leire A5276 i V.  Det ble funnet moderne funn av
blant annet porselen og tegl,  men selve nedgravningen var nok forhistorisk.

e;flrlrl A8747 var en stor steinpakning bestående av stein med forskjellig størrel§e. 115123,54 -35390,345 5,95
Fra små stein til stein med største må] på ca. 50cm. Mellom steinene var det
kulturjord (svanjord) fra A100. Anlegget tortsatte inn i sjaktekanten mot V. På
grunn av gravemetoden, mekaniske sjlkt, var det umulig å si fra hvilket nivå
anlegget var anlagt, med andre ord si noe om det stratigrafiske forholdet
mellom A8747 og A100,  R3928, 3929, 3931, 3932, 3933, 3935 og 3936.
Kvernstein A8473 var en del av steinpakningen.

8952 Anlegg i sjakt 9, Søndre Kaupang. Anlegget var omrotet. Diameter: 48 cm. 114906,6409 •35573,34951 5,931
Dybde: 6 cm.  Fyllmasse kullblandet humu§ med funn av porselen.  Det ble
også funnet slaggklumper i tilknytning til anlegget. Antagelig en oppløyd
esse.  Flere større slaggklumper i overilaten. Det er mange forstyrrelser i
området med modeme grøfter og pløyefurer ned 1 undergrunn. lngen llere
anlegg eller bevail kulturlag ble funnet i sjakt 9.  Undergrunn: rødbrun sand
med litt grus.

9062 Plan: Diameter:  1,5 m . Sirkulær fom. Anlegget ble først gravd 1 plan i 115199,07 -35374,835 9,715
mekanisk  10 cm lag.  §jikt 1.  Deretter ble anlegget snittet i NV-Sø  retning.
Søndre halvdel ble gravd ut og all massen herira ble såldet.  Dybde:  1,20 m.
Be§krivelse av fyllmasse fra topp til bunn: Lag 4: brunsvart humus iblandet
sand og trekull. lnneholder noe skjørbrent stein og naturgrus.  Dybde: 40 cm.
Funn av br./ubrent bein,  bryne, keramikk, glasskår, glasstav, glassperler,
brent leire, smeltedigel og kleberstein.  Lag 3: Svart kull lag med sand
iblandet mye kokstein og med svart tet kullhorisont i bunnen.  Lag 2: Gråbrunt
fint sandholdig lag med noe kull. har en stor andel nedbrutt organisk
materiale.  Funn av organisk materiale, bein, tre, jern og flint.  Lag 1:  Lyst
grålig sandlag iblandet leire,  inneholder kokstein.  Laget §ynes spesielt godt
på ve§tsiden av profil, men er utydlig på øst§iden.1 bunnen av brønnen var
det bevart 6 stående trebord trykket ned i kompakt blåleire. Bordene hadde
en tykkel§e på ca. 4 cm.  Bevaringsgraden var

9095 Lyst leirholdig sandlag med mengder av kokstein og en del kull. Kokstein i 115197,35 -35372,365 9,465
ulik størrelse.  1  bunnen av laget blir det mer runde stein som ikke er brent.
Tykkelse på laget: 5-7 cm.  Funn: brent bein,   keramikk, brent leire,
glassperler, glas§kår. Tolkning: øvre del av gjenfyllingsmassen A10135.
Laget er  blandet opp med leire og sand, Iik AL9212 og skiller seg således
fra koksteinslaget A10135.

91127 Konsentrasjon av stein. Tverrmål: 70 x 50 cm. Består av to store stein i stm. 115193,715 -35368,865 8,944
35 cm og tre stein i stm.  15 cm. Steinene ligger over sandundergrunn.
Anlegget ligger i relasjon til syllsteinsrekke A10178,  like S for denne. A18825
går inn til steinkonsentrasjonen. Ligger stratigrafisk under lag A9154.
Tolkning: syllstein til hus

9154 Kulturlag.  Brun-svart kullblandet lag.  Feit konsisten§.  Inneholder sand og 115194,755 -35370,48 9,104
enkelte skjørbrent stein..Funn: brent bein, jern, glass, glasstav, ametystperle,
smeltedigel.  Horisontal  utbredelse:  innenfor og utenfor hus  i SØ del.  Ligger
stratigrafisk under leirgulv A8708.  Overgang til sandundergunn er glidende.
Nedvasking fra laget i det underliggende sandlaget.

9180 Brun-gult siltlag.  lblandet noe kullstøv. Tykkelse:  5-10 cm.  Funn:  noen få 115192,605 -35368,05886 8,954
brente bein. Grenser mot A8085 ogA 8166.  Ligger stratigrafi§k over
sandundergrunn.
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9203 Anlegg med konsentrasjon av skjørbrent stein. Sirkulær form.  Diameter:45 115193,2689 -35368,135 8,954
cm.  Dybde: ca. 20 cm.  Fyllmasse:  mørk humus iblandet sand, trekull, brent
bein og  §kjørbrent stein.  Negravd  i sandiJndergrunn.  Ligger stratigrafisk
under lag A8085. Tolkning:  grop,  mulig   stolpehull

9212 Grågult sandlag med leire,  grus og stein og noe kull.  lnneholder en del stein  i 115198,61 -35373,57017 9,81
stm.  5-10 cm og en del  skjørbrent stein i østre del av laget.   Laget blir mer
kullholdig og  inneholder mer skjørbrent stein  i bunn. Tykkelse på laget: 4-10
cm.  Funn:  gla§s,  glassperler,  flint,  keramikk,  brent bein, jern,  bryne,  brent
leire, spinnehjul

9267 A9267 var et mulig anlegg, steinpakning iblandet grus og sand.  Det var 115104,76 -35397,32 5,312
vanskelig å skille massene i anlegget og utenfor.

9295 A9295 var et mulig anlegg bestående av stein, opp til ca. 30cm,  blandet med 115103,175 •35398,365 5,449
kulturjord  (svartjord).

9328 A9328 var et mulig anlegg bestående av stein blandet med kulturjord 115101,93 •35398,935 5,478
(svanjord).

9363 A9363 var et mulig stolpehull.  Det lå i sjaktekanten i Ø, resten av 115095,29 •35400,565 5,5
nedgravningen fortsefter mot Ø.  I plan var det i ytterkant av stolpehullet
større stein, opp til ca. 23 cm. Anlegget ble tømt. Fyllmassen bestod av
kulibalndet sand med små stein og nevestore §kjørbrente stein.
Nedgravningen hadde rette §ider i N og V, mot S var avgr6nsningen uklar,
her §krånet siden mot bunnen.  Bunnen var flat. Stolpehullet kutter leire
A5276. Nedgravningen er muligens to nedgravninger som lå i og utenfor A
5276.

9395 A9395 var et mulig stolpehull som lå i sjaktekanten i V, anlegget forisatte inn 115096,07 -35402.1 5.598
i sjaktekanten. Anlegget ble tømt. Nedgravningens utbredelse og form var
uklar mot S. Stolpehullet kuttet A5276 og det lå helt i enden av A5276 i S.

9422 A9422 var en grop. Under utgravning viste det seg at gropa var den yngste 115105,375 -35398,26 5,427
av flere nedgravninger.  Komplekset bestod av tre nedgravninger/faser,
hvorav den eldste nedgravningen/fasen (A12604) ble tolket som latrine, den
nest eldste nedgravningen/fasen ble tolket som en brønn  (A12650)
("verkstedsbrønn" tilknyftet A5311 ) og den yngste nedgravningen/fasen
tolket som en latrine (AL12669). A12604 er kuttet for den eldste latrinen.

9460 A946o bestod av stein med kulturjord (svanjord). Anlegget må sees i 115104,86 •35398,02875 5,38
forbindelse med latrine/brønn.komplek§et A9422.

9484 A9484 bestod av §tore steiner omgitt av gulbrun humusblandet sand.   Funn 115104,495 -35398,79 5,561
av slagg, slipehelle, glassperle, ravbit, digelfragment, brent bein og brent
eire. Anlegget må sees i sammenheng med latrineÆ)rønn-komplekset

A9422. Anlegget ligger over latrine/møkk-laget (AL14464),  adskilt ved  kull-
ag AL12267, og delvis på tre rester (bark eller bord?). Steinene har
muligen§ inngått som et element i konstruk§jonen av den yngre latrinen,
A12669. Steinene kan samtidig representere gjenbruk av eventuelle
syllsteiner som kan ha avgrenset leirgulvet, A5311  i nord.

9512 A9512 bestod av store steiner omgitt av gulbrun sand.  Funn av jernøks, 115105,93 -35398,09 5,49
slagg, brent leire,  brent og ubrent bein, flint, jern, sklfer og keramikk.
Anlegget må sees i sammenheng med latrine/brønn-komplekset A9422.
Laget med steinene fortsetter ned i brønn A12650. Gjenfyllingen har trolig
skjedd etter at brønnen har gått av bruk. Steinene avgrenser det yngre
møkk-/latrinelaget AL12669. A9512 har muligens  inngått som et element i
konstruksjonen av latrinen.

9669 A9669 var et lag.  Det bestod av kompakt kulturjord (svartjord) iblandet nor 115091,77 -35402,485 5,69
grus.

9707 A9707  er et lite leirelag som fonsafte inn i profilen i V. 115093,4941 -35403,15959 5,679

9717 A9717 var et lag bestående av silt.  Laget fortsatte videre inn i sjaktekanten
'1 15092,0557 -35403,56273 5,741

mot V.  Funn av blandt annet omamentert bein.

9937 A9937 var et lite.  kompakt leirelag iblandet noe mindre stein. 115091,96 -35402,5 5,572
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9972 A9972 var et lite lag. Det bestod av kompakt kulturjord (svarijord) med mye 115091,565 -35402,88594 5,565
kull.

10135 Nedgravning  til  brønn og yngste gjenfyllingsmasse i brønn.  Beskrivelse av 115198,4422 -35372,46813 9,519
fyllmasse: koksteinslag.  Laget inneholder store mengder med kokstein
iblandet gråsvart kullholdig siltig sand.  Innimellom de skjørbrente steinene og
da særlig konsentrert i §entrum av laget fante§ det en del rund stein i stm.
ca.10 cm og 20 cm som ikke var varmepåvirkel Koksteinen varierie i
størrelse, hovedmengden var ca  10 cm store og en del var ca.15-20 cm
store.   Laget ble gravd  i mekaniske  10 cm sjikt,  sjikt  1, sjikt 2 og sjikt 3.  Det
var få funn i laget og de fleste ble (unnet i sjikt 1.  lngen funn  ble gjort i sjikt 3.
Funriene omfattet brent bein,  keramikk, brent leire og jern. Omkring
halvparten av massen besto av skjørbrent stein.  Laget viste seg å fortsette
videre inn  i N  sjaktvegg.  Gravemaskin ble her benyttet for utvidel§e.
Koksteinslaget ble fjernet med krafse uten å såldes. Tolkning av lag:
sekundær gjenfylling av brønn A10135.

10172 Syll§teiner.  Ligger på rekke, orientert: NV - SØ. Fon§etter videre inn i nordre 115195,28 •35370,45193 9,305
sjaktvegg i Ø. Lengde: 4,5 m. Til søndre langvegg i hus.  Steinene er ikke
gravd ned i bakken, men er lagt i.ett på naturlig sand og leiregrunn. Steinene
varierer i stm. fra 20 -50 cm.   Ligger stratigrafisk  under A18241. Tolkning:
syllsteiner til søndre langvegg  i hus.

1 0270 Mellombrunt sandlag iblandet leire,  grus og stein. Noe kullholdig. Skiller seg 115197,08 -35373,45 9,645
noe i konsistens fra lag A9212. Tykkelse: 3 . 5 cm. Funn: enkelte brente
bein, bryne,  glass og keramikk. Laget ligger stratigrafisk under A9212 og
delvi§ over A10135.

10332 A10332 bestod 1 plan av stein blandet med kulturjord (§vartjord). Gropa tolket 115091,6441 -35403,70851 5,681
som et stolpehull hadde var tydelig i profil. Den fonsatte inn i sjaktekanten i
V.  Fyllmassen bestod av kulturjord (svartjord) med en del stein. Det ble gjon
funn av modeme tegl. Da dette anlegget før§t kom til syne etter at flere to
mekansike sjikt var fjernet tror jeg at teglfunnet har kommet i arilegget i
forbindelse med pløyearbeid.

10344 A10344 var et lite lag. 115091,51 •35402,545 5,51

10356 A10374 var et mulig stolpehull eller det var et steinopptrekk.  Det kuttet/lå i 115098,935 -35399,435 5,386
leire A5276. Stolpehullet ligger rett S for A10374.  lnformasjon om anlegget
gikk tapt under da det ble grav mekanisk i området.

10374 A10374 var et mulig stolpehull  eller det var et steinopptrekk. Anlegget kuttet 115099,395 -35399,1 15 5,319
eire A5276. Det ligger N for A10356 og rett S for steinstreng A13458.
lnformasjon gikk tapt da det ble gravd mekanisk i området.

10817 A10817 var en liten steinpakning som bestod av brent og ubrent stein 115114,81 -35394,44 5,571
iblandet kulturjord (svartjord) fra A100. På grunn av gravemetoden,
mekaniske sjikt, var det umulig å si fra hvilket nivå anlegget var anlagt, med
andre ord si noe om det stratigrafiske forholdet mellom A10817 og A100. Det
eneste vi kan si er at det lå i A100,  R3902.

10847 A10847 var et anlegg, steinpakning, som bestod av stein, mest skjørbrente, 115117,99 -35392,365 5,662
iblandet kulturjord (svartjord) fra A100. Det var vanskelig å skille bunnen av
anlegget da et nytt anlegg lå under.  På grunn av gravemetoden, mekaniske
sjikt, var det umulig å si fra hvilket nivå anlegget var anlagt, med andre ord si
noe om det stratigrafiske forholdet mellom A10847 og A100.  Det eneste vi
kan si er at det lå i A100,  R3913 og 3916.

10910 A10910 var en noe uklar nedgravning.  I overflata bestod den av kulturjord 115093,005 •35402,45 5,555

(svartjord) ellers bestod den av sandbalndet kulturjord. Nedgravningenble
avgrenset av større steiner i bunnen, flere slike steiner ble fjernet undervegs
da anlegget ble snittet. Nedgravningen kan muligens ha vært et stolpehull.
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10931 Ai0931  har mulig vært et stolpehull.  Det lå i sjaktekanten i Ø og det fortsatte 115092,9 -35401,47 5,474
mot Ø. Avgrensingen var tydelig mot V, mens den var noe utydelig i øvredel
og mot bunnen.  Fyllmas§en bestod av sandholdig humus blandet med en de
knyttnevesiore stein.

10990 A10990 var ei grop fyllt med kulturjord  (svartjord),  ukjent funksjon. 115091,6642 -35403,01 5,566

1 1018 A11018 var et lite lag med kulturjord  (mulig svanjord).  Det ble gjon funn av 115090,9551 -35403,91679 5,626
moderne keramikk som kan tyde på at laget var en modeme forstyrrelse eller
at keramikkskåret var kommet ned i laget i forbindelse med  pløyearbeid.

1 1 042 Nedgravning, trolig stolpehull, med loddrette sider og avrundet bunn. 115176,465 •35368,295 8,34
Diameteren er ca 28 cm og dybden 25 cm. Fyllma§sen består av en blanding
av sand og svartjord/humus. Øverst i nedgravningen var det en del små
steiner.  Funn av litt flint og bein i fyllmassen.

1 1071 A11071  var et uklart anlegg, mulig grop.  Det be§tod av (fyllmassen)  av stein, 115120,705 -35391,175 5,786
brente og ubrente, og kulturjord (svartjord) fra A100. På grunn av
gravemetoden, mekaniske sjikt, var det umulig å si fra hvilket nivå anlegget
var anlagt, med andre ord si noe om det stratigrafiske (orholdet mellom
Ai 1071  og A100.  Det eneste vi kan §i er at det lå i A100,  F`3922-3923.

1 1 1 03 Sandblandet svartjordslag med enkelte steiner (ca 5 -10 cm).1 sydvestre 115183,9168 •35366,13998 8,569
hjømet er det en nedgravning. 1 denne er det en stein (ca 12 cm), som
stikker ned i undergrunnen. Funn av brent og ubrent bein.

11118 Klari avgrenset lyst leire-/siltlag  (Iikt A11221).  Funn av keramikk, 115183,9209 •35366,725 8,548
jernfragmenler, flint, gla§sperle og mye brent bein.

11158 A11158 var et mulig stolpehull. Fyllmassen bestod av brun silt blandet med 115113,02 •35395,53 5,468
sand. Anlegget var anlegt fra A100 og gravd ned i undergrunnen.  På grunn
av gravemetoden, mekaniske sjikt, var det umulig å si fra hvilket nivå
anlegget var anlagt, med andre ord si noe om det stratigrafjske forholdet
mellom A11158 og A100. Det eneste vi kan si er at det lå i A100,  R3895 og
3898.

1 1 1 70 Steinrekke bestående av stor stein i størrelse ca. 40 cm. Steinene ligger tett 115197,665 •35373,225 9,465
inntil hverandre i søndre vegg i brøm A10135.  De fleste av steinene var
synlige i overilaten etter fjemet pløyelag, mens enkelte først ble synlig etter å
ha gravd  ut lag A10135. Tolkning:  Øvre del  av steinf6ring til  brønn.

11221 Lyst leire/siltlag.  likt A11118.  Ligger iinder tynt svanjord§lag A3152.  Funn av 115183,27 •35365,55991 8.505
Brent/ubrent bein, skifer, flint og smeltedigelfragment.

1 1 257 Rullesteinslag iblandet humusholdig silt.  Finmassen inneholder noe kull, men 115198,41 -35372,7 9,219
mindre enn i kok§tein§lag  10135. Hovedmengden av steinene er i
størrelsemål 10 cm. men også noen er ca 20 cm store. Endel av steinene er
§kjørbrente lik lag A10135. Det er nesten ingen funn i laget,  bare noen få
brente bein.  Laget ligger delvis over og i den laftede trekassa. Tolkning:
fyllmas§e i brønn A10135. Omkring halvparten av laget ble gravd ut og
vannsollet. Ca 3/4 av massen inneholdt stein. Laget §trakk seg videre inn i N
sjaktvegg og her ble massen fjernet med krafse.

1 1 279 Stein A11279. Tilhørende  11170,  Øvre steinf6ringen   i brønn A10135. 115197.29 -35372,655 9,278

11291 Stein A11291. Tilhørende A11170, øvre del  av steinsaft vegg  i brønn 115197,585 •35372,79 9,276
A10135.

1 1299 Stein A11299. Tilhørende A11170, øvre del  av steinsaft vegg i brønn 1 15197,745 •35373,1 9,323
A10135.

1 1 307 Stein A11307. Tilhørende A11170,  øvre del  av steinsatt vegg i brønn 115197 ,99 -35373,4 9,378
A10135.

11315 Stein A11315. Tilhørende A11170, øvre del  av steinsatt vegg i brønn 115198,175 -35373,775 9,476
A10135.

1 1 350 Stein A11350. Tilhørende A11170,  øvre del  av steinsatt vegg i brønn 115197,725 -35373,455 9,337
A10135.
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1 1360 Stein A11360. Tilhørende A12221,  del av steinvegg i SV hjørne til  lafteka§se 115198,23 -35373,34 9,287
i  brønn A10135.

1 1 374 Stein A11374. Tilhørende A12221,  del  av steinvegg  i SØ hi.ørne til  laftekasse 115197,655 -35372,285 9,123
i  brønn  A10135.

1 1552 Steinstreng §om går tvers gjennom sjakten og fortsetter videre inn isjaktveggiSVogiNØ.Orientering:NNØ-SSV.Steineneliggerpårekke, 115339,58 -35189,65 3,758

inntil hverandre og delvis over hverandre. Strengen er rett, men noe ujevn.
Steinene i anlegget varierer i størrelse.  Lengst S er steinene 20-25 cm store.
Ansamlingen av stein er størst i NØ halvdel, hvor steinene ligger delvis over
og ved siden av hverandre. Steinene varierer i størrelse fra 10 cm, 20 cm og
30 cm. Massen i steinstrengen er mørk humusholdig, iblandet grus.
Konsistensen er noe løs og mas§en inneholder en del røtter. Steinstrengen
er anlagt over den naturlige sandgrunn og ligger stratigrafisk under lag
AL6621.

11611 Steinlag med mørk grå-brun humusholdig silt med noe grus og småstein. 115198,3066 •35372.61213 8,921
Laget inneholder rullestein i størrelse ca 10 cm og kokstein. Koksteinen
dominerer og disse varierer i stm. fra 7 cm til 25 cm. 1 bunn blir laget mer
organisk med innehold av mye huggllis, kvist. nøtteskall og noe bein. laget
fortsatte helt ned til bunnen av brønnen ned på fjellet.  Funn: glassperle, jern.
Ned mot bunn av laget fantes tre store stein i stm. 30 -50 cm. Dis§e dekket
hele brønnens indre flate.   Det ble tatt ut en miljøprøve i bunn av laget under
de største steinene. Tolkning: primærfyll  i brønn A  10135.

1 1631 Stein A11631. Tilhørende A12221, del av S steinvegg til laftekasse i brønn 115197,61 •35372.755 7,674
A10135.

1 1 645 Stein A11645. Tilhørende A12221, del av S steinvegg til laftekasse i brønn 115197,91 -35373 9,009
A10135.

11655 Stein A11655. Tilhørende A12221,  del av V steinvegg til laftekasse i brønn 115198,69 •35373,245 9,109
A10135.

1 1666 Stein A11666. Tilhørende Al 2221,  del av V steinvegg til lafteka§se i brønn 115198,725 •35373,125 9,103
A10135.

1 1788 Stein i A9127. 115193,895 -35368,825 8,956

1 1 800 Stein i A9127. 115193,55 •35368,925 8,905

1181 1 Stein i A9127. 1 15193,565 -35368,615 8,881

1 1 829 Jordfast stein. 115194,855 -35370,935 9,093

1 1841 Jordfast stein. •  115196,755 •35372,82 9,313

1 1850 Jordfast stein. •      115196,97 •35373,325 9,347

1 1 859 Jordfast stein. 115197,22 •35373,555 9,35

1 2 1 42 Gråsvart kullholdig sand-silt lag.  Laget inneholder noe skjørbrent stein og 115197,565 -35372,645 9,191
små trekullbiter.   En del av massen ble såldet.   Funn: brent bein, bein og
glassperle. Laget ligger under øvre del av §teinf6ringen A11170 og over
nedre del  av steinfdringen A12221  til brønn A10135.

12221 Pakning av stein i brønn A10135.  Steinene ligger i nedgravningen til brønnen 115198,175 -35373,4887 9,179
og på utsiden av laftekassa i østre, vestre og søndre vegg. Steinene varierer
i størrelse fra 40 -50 cm. Steinpaknlngen ligger under A11170, øvre del av
steinfåringen i brønn. Tolkning:  nedre del av steinf6ring til brønn.

1 2267 A12267 var et lag bestående av kullstøv og  mindre kullbiter. Det inneholdt 115103,11 -35399,05 5,565
sølv i form av konsentrasjoner av lilla/rosa pulver, sterkt brent leire som
antakelig var rester etter støpeformer, mange digelfragmenter,
bronsefragmenter og dessuten  en gulldråpe.1  laget lå det en larvikitthelle,
A12981.  Laget er tolket som mulig utkast fra et ildsted og satt i forbindelse
med finsmedvirksomhet.  Laget fortsatte inn i sjaktekanten i V.

1 2309 Ai 5896 er en steinstreng som først ble innmålt som en del av A12309. Den 115132,9 -35385,79 6,708
lå N  i Ai23og.
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12369 A12369 var et mulig stolpehull. 1 plan var det rundt med steiner langs kanten. 115131,585 -35386,075 6,402
Fyllmassen bestod av kulturjord  (svarijord).  Det var ikke noe forskjell  mellom
fyilmassen  i anlegget og A100. A12369 lå like N for steinstreng Ai 2309.  På
grunn av gravemetoden, mekaniske sjikt, var det umulig å si fra hvilket nivå
anlegget var anlagt, med andre ord si noe om det stratigrafiske lorholdet
mellom A12369 og A100.  Det eneste vi kan si  er at det lå  i Ai oo,  F}3957-
3958.

12539 Utgår,  tolket som  humuslinse i kloakkgrøftens  (T1005601 )  sandfylling. 115040,975 -35424,7 5,055

1 2604 A12604 representerer den eldste latrinens antatte nedskjæring.  Flelaterte 115105,22 -35398,395 5,409
ag,  er møkklagene AL14464 og AL14478.  F]ester av liggende bord
stikkende ut av profilen og  flettverk langs  nedskjæringen  i leira vitner om  at
nedgravningen har vært foret.

12621 Brunt humus/treholdig lag. som omgir brønnens  (A12650) nedskjæring. 115105,33 •35397,78604 5,095
Muligens bark eller trebord som er lagt ned .  Laget består forøvrig av sand.

12650 Brønnens antatte nedskjæring. Brønnen var foret med stående planker 115105,52 -35398,31 5,091

(A14522, A14526, A14530, A15044).  lnnenfor plankeforingen var det en ring
med flettverk, som var støttet opp av lengre kraftigere loddrette til skråstilte
kvi§ter (A14055, A14076) .  Flettverket var delvis Ødelagt, av store steiner
(A9512), som trolig hadde blitt brukt til å fylle igjen brønnen med. De gode
bevaringsforholdene (or treverk, skyldtes at det kom vann opp fra
undergrunnen.  Fyllmassen i brønnen besto av grå kullblandet sand/grus
(AL13916, AL13786). Blant annet ble det funnet mye slagg i fyllmassen.
Langs brønnens nedskjæring var det et brunt lag bestående av humus/tre
(AL12621 ), som omga brønnen. Dette laget fluktet med et tynn kull-horisont,
som utgjorde avslutningen på kull-laget (A12267). Menden slagg, og
relasjonen mellom brønnene og kull-laget tilsier at brønnen kan ha væri en
verk§teds-brønn.

12669 Latrine/møkklag. Fyllmassen var brun, kompakt og luktende, og inneholdt 115105,33 -35398,42 4,777
mye kvist.  lngen funn, bortsett fra et jernfragment. Det ble tatt to prøver
(P12308 og  P12620). Laget lå under gropa  (A9512) og var avgrenset av
store steiner i nord (A9512), og flettverk i syd og øst. Steinene A9512, samt
A9484, kan ha inngått som elementer i konstruksjonen av latrinen.

1 27 1 4 Grøft?, ca 2 meter i diameter, orienten NV-SØ. Dybden var ujevn (max 18 1 15027,8244 -35429,94613 4,731
cm) og smalnet gradvis av mot sidene.  Fyllmassen besto av en blanding av
humu§, sand, grus og stein, hvorav noe skjørbrent. Undergrunnen besto av
kompakt leire med jernutfelling.  Det var også noe leire oppover i anlegget.
Fyllmassen var mørkere øverst, og overgangen til undergrLinnen var diffus.
Det ble gjon mest funn i den øvre delen av anlegget.  Det ble funnet bein, bly,
brent leire, bryne, bronse, jern, glassperle, digelskår, flint og kleberstein.

1 2757 Modeme? nedgravning, grop, med flat bunn og runde sider. Fyllmasse 1 15024,95 •35430,99 4,438
bestående av humu§ og leire/(silt?).10 liter soldet. Funn av en moderene
spiker. Trolig samme anlegg som 5710,  avskrevet som moderne.

1 2794 Grop med rund bunn og diagonale til avrundede sider.  Fyllmassen besto av 115016,595 •35436,9 4,466
tre stratigrafiske lag. Det øverste laget besto av en blanding av humus, kull
og silt iblandet en del  grus.  Det ble funnet litt kullbiter og skjørbrent stein.  1
dette laget var det også noen store steiner (opp til ca 34 cm i diameter).
Under dette laget var det et brunt leire-/slltlag med fet konsistens. Laget var
avgrenset i NØ av en stor stein (ca 40 cm i diameter som lå i bunn av
anlegget. Under leirelaget var det et mørkt humuslag, som også var
avgren§et av den nevnte steinen. Undergrunnen består av leire.  Funn av
bein,  bly brent leire, jem, kleber digelskår.
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12819 Oval nedgravning med rund bunn og diagnoale sider, 72 cm i diameter og  18 115012,03 •35437,995 4,213
cm dyp.  Fyllmassen besto av linkornet brun sand.  I bunn av anlegget var det
et tyntl lag med trekull mot overgangen til  undergrunnen som besto av leire.
Funn av bein og jern.

12981 Ai298i  var en steinhelle av larvikitt som lå i kullaget Ai2267.  Den var ca. 115103,07 -35399,47 5,6
60cm lang og ca. 30cm brei. Den var slitt på den siden som lå opp. Det er
mulig at hella har væn en dørhelle?

13106 Stein utenfor nordre side av laftekasse i nedgravning til brønn AIO135. 115199,355 -35371,65 8,217
Steinen er ca.  60 cm i størrelsesmål.  Den er ikke jordfa§t og har trolig inngå«
i steinf6ringen til brønnen.  Usikkert om steinen ligger in situ.

13129 Stein utenfor nordre side av laftekasse i nedgravning til brønn A10135. 115198,785 •35371,495 8,132
Steinen er ca. 40 cm i størrelsesmål.  Den har trolig inngått §om en del av
steinfdringen til  brønnen.

1 3 1 45 Stein utenfor nordre side av laftekasse i nedgravning til brønn A10135. 115199,555 •35372,455 8,092
Steinen er 40 cm stor og ligger over stein A13163. Steinen har trolig inngått
som en del av steinf6ringen til brønnen.

13163 Stein utenfor nordre side av laftekas§e i nedgravning til brønn A10135. 115199,59 -35372,315 8,104
Steinen er ca. 30 cm i størrelsesmål og ligger under stein A13145. Steinen
har trolig inngått i steinf6ringen til  brønnen.

13192 Stein utenfor nordre vegg av laftekasse i nedgravnng til brønn A10135. 115198,9 -35372,275 7,857
Steinen er 40 cm stor og inngår som en del av steinf6ringen til brønnen.

13204 A13204 bestod i plan av stein, opp til ca. 20cm. Anlegget ble tømt og 115101,815 •35399,165 4,157
fyllmassen bestod av skjørbrent stein og grå sand iblandet kull og småstein.
Lengde ca. 38cm, bredde ca. 22cm og dybde ca.18cm. A13204 hadde rette
sider og flat bunn og ble tolket §om et stolpehull.

13458 A13458 var en steinstreng, orientert Ø-V, bestående av fire store steiner, 1 15099,965 -35399.585 5,672
A14771, A14791. A14810 og A14828, og tre mindre steiner A14733, A14748
og A14761  som lå S for de store steinen. A13458 er tolket som et skille
mellom to leiregolv,  nærmere bestemt syllsteiner.

13561 Treplanker tilhørende brønn/latrine A9062. Venikalt stående treplanker 115198,96 •35375,1 8,819
bevart i bunnen av brønn/latrinen. Antall i §Øndre halvdel: 6. Treplankene sto
nede i blåleira like over fjellet. Tykkel§e: ca. 4 cm.  Bevaring§graden til treet
er relativt dårlig. Treet ble tatt inn som prøvemateriale.

13602 Fyllmasse i nedgravning til brønn A10135.  Grågul siltig §andlag med  noe kull 115198,185 •35372,72 8,674
i øvre del. Laget inneholder skjørbrent stein og stein (stm. 20 cm). lnnholdet
av kokstein avtar nedover. Utenfor omfar 11 er laget me.r organi§k og
mengden med treflis, huggflis, trebiter og hasselgrener øker. Mest
gjenfylling§masse finnes i nordre og søndre side hvor nedgravningen til
trekassa er bredest Gjenfyllingen av treflis og huggflis er størst bak nordre
bord i omfar 11. Mengden med hugglis og treflis avtar så mot bunnen av
brønnen hvor gjenfyllingsmassen domineres av blåleire. Laget er fyllt på i
nedgravningen tll den laftet trekasse mellom leira og laftekassa. Laget ligger
stratigrafisk under steinf6ring A12221.  Flei.e mindre påler var stukket ned i
aget og i leira og sto vertikalt i hjørnene av laftekassa utenfor omfar 11  Disse
kan være relatert til byggingen av laftekassa.Tolkning: lag som har blitt
påfyllt under bygging av laftekassa.

13670 Stein i sandlag AL13602 i brønn A10135. 115198,59 •35373,27 8,853

13786 Lag bestående av gråbrun humusholdig sand/grus nederst i brønn (A12650). 115105,61 •35398,24 4,429
Under laget var det blåleire.  Funn av brenvubrent bein, nøtte§kall,  brent
leire,  flint,  glassperle, jern, slagg og skår av smeltedigel.

13796 A13796 be§tod  i overflata av stein,  opp til ca. 20cm. Anlegget ble tømt og 115102,56 -35397,865 5,463
fyllmassen bestod av stein og mørk grå, humusblandet sand. Anlegget
fonsatte inn i sjaktekanten i Ø. Diameter ca. 40cm og dybde ca. 7cm.
Anlegget hadde rette sider og flat bunn og er tolket som et stolpehull.
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13809 A13809 var et lag  likt A14686 S  for T8787.  Porøs leire.  Ble kuttet av T8787 i 1 15107,065 -35396,325 5,443
S.

13834 Ai 3834 ble regi§tren og innmålt som et eget anlegg fordi det var en 115108,145 -35395,565 5,49
steinpakning på overilata. Ved videre gravning viste det seg at anlegget var
en del  av fyllmassen til latrinen A15175.

13849 A13849 ble registrert og innmålt som et eget anlegg fordi det i plan bestod 115108,825 -35395,255 5,465
av en konsentrasjon av stein og §andblandet kulturjord (svartjord), Ved
videre gravning i orådet viste det seg at A13849 var en del av fyllmassen til
A15175.

13865 A13865 var et lag bestående av porøs, sandholdig leire.  Det lå like N for 115109,71 •35395,165 5,516
latrinen A15157.

13904 Anlegget ble snittet og ble tolket som et stolpehull. 115110,425 -35395,1 5,444

13916 Lag,  brønnfyll,  bestående av grå kullblandet sand/grus.  Laget lå innenfor 115105,495 •35398,425 4,089
treforingen til  brønn (A12650), og  under det yngre møkklaget, AL12669.
Laget er avgrenset av steiner (A9512)  i nord. Funn av slagg, brenvubrent
bein,  nøtteskall, fljnl,  brent leire, digelfragment,  glassperle.

14009 A14009 var et lag som be§tod av gul, fin §and. Det hadde en utbredelse fra 115103,96 •35398,26 5,579
A5311  i S til latrine/brønn-kompleks, A9422, i N, men lagets utstrekning mot
N  var veldig  usikken da det ikke var tid til å grave §tratigrafisk.  Mest
sannsynlilg samtidig med A5311.

14055 Flettverk innenfor plankeforing i brønn (A12650)  i syd og ø§t.  Flettverket er 115105,27 -35398,15214 5,024
støttet opp av lange kraftige lodrette til skråstilte kvister.  Det er tatt prøve av
treverket (P14130). Flettverket avgrenser både møkkalaget (AL 12669) og
brønnfyllingen (AL13916).

1 4076 Flettverk, til dels omgitt av møkklaget AL14478, som tilhører den eldste 115105,795 -35397,93354 5,11

atrinefase (A12604). Flenverket ligger tildels bak plankeforingen i den yngre
brønnen (A12650).  Defte kan kanskje skyldes forstyrrelser efter at brønnen
ble fylt igjen med stein (A9512).   Flettverket kan trolig relateres til brønnen,
eventuelt til  lati'inen.

14133 A14133 var et gråft lag.  Det bestod av sand blandet med leire iblandet 115101,625 -35399,05 5,455
kullbiter og fragmenter av brent leire, mest sannsynlig
støpefomisfragmenter. Laget foilsatte inn i sjaktekantene i Ø og V. A14133
kan være et golv,  eldre enn A5311.  De to lagene hadde mer eller mindre
samme utbredelse.

14204 Nedgravning, tolket som mulig brønn. Anlegge var ikke synlig på overilaten, 115016,92 •35437,175 3,835
fordi det var gjenfylt med leire, og ble først oppdaget av Sandnes Entrepenør
ved sjakting for kloakk. Av innmålingene går det frem at nedgravningen var
delvis gjennomskåret av den yngre gropa A12794. Kanten av det sistnevnte
anlegget var intakt.

1 42 1 4 A14214 ble avskrevet i felt, som steinsamling i fyllmasse. 115100,8 •35399,27 5,314

14288 A14288 var et grått lag.  Det bestod av sand blandet med leire og noe humus 115104,42', -35398,075 5,366
og kullbiter. Avgren§ingen mot S var mer eller mindre den samme som for
Ai4oo9, men A14288 strakk seg noe lengre mot N, men det er også her
viktig å være klar over at avgrensingen mot N var usikker da det ikke var tid
til å grave stratigrafisk.

14341 Stein i sandlag AL13602 i brønn A10135. 115197,405 •35372,62 8,796

14351 Stein  i sandlag AL13602 i brønn A10135. 115197,665 •35372,905 8,6

14376 Smalt bord i laftet trekasse A1004579 i brønn A10135.  Liggende bord som lå 115198,78 •35372,43 8,477
kilt fast mellom vestre og østre bord,  bak nordre bord A14257 i omfar 11.
Største lengde: 80 cm, største bredde: 8,5 cm, største tykkelse 4 cm. Smalt
tilhugget bord med  ett vagenov i ene enden. Tresori: eik. Med huggmerker.
God holdfasthet. Trolig stabiliserer for trekasse konstruksjon.  Ligger under
bord A14257.

1 44 1 0 A14100 var et lite leirelag.  Det er mulig at det var en del  av A14133. 115102,975 -35399,35 5,332

14424 A14424 var et lite leirlag.  Det er mulig at det var en del av A14133. 115102,84 •35399,705 5,372

14437 Av§krevet i felt. 115104,26 -35397,303 5,269
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14464 Møkklag bestående av brun luktende sandblandet humus.  Litt kvist og 115104,56 -35398,545 5,058
trefli§er i laget.  Laget tilhører latrinen A12604.  og hadde samme kon§istens
som AL14478.  Fargen på massene var mørkere og mindre kompakte enn
del yngre latrinelaget AL 12669.

14478 Møkklag bestående av brun luktende sandblandet humus. Litt kvist og 115105,875 •35398,095 4,845
trefli§er i laget.  Laget tilhører latrinen A12604.  og hadde samme konsistens
§om ALi4464.  Fargen på massene var mørkere og mindre kompakte enn
det yngre latrinelaget AL  12669.

14490 Lite lag som  bestod av trekull,  grus og skjørbrente stein.  Det var jernutfelling 115105,92 •35397,225 5,313
i hele lagets overflate.  1  S  var det en  konsentrasjon av leire.

14522 Trebord,  stående. Utgjør del av plankeforing i brønnen A12650. 115106,085 •35398,105 4,86

14530 Trebord,  stående.  Utgjør del av plankeforing i brønnen Ai2650. 115104,93 •35398,44 4,683

14537 A14537 var en leirepakning.Den ble kuttet av dreneringsgrøft T8787 1 N. 115106,91 -35397,275 5,28

14565 A14565 var en steinpakning. Steinene var fra nevenstore opp til ca. 20cm. 115106,79 •35397,875 5,416
En del av steineng var skjørbrente.

14593 Ai 4593 ble registrert og innmålt som et eget anlegg fordi det så slik ut i plan. 115109,225 -35396,04 5,412
Ved videre gravning i området viste det seg at det var en del av fyllmassen ti
latrinen A15175.

14663 A14663 bestod av to større nedgravninger.  Det antas at nedgravningen mot 115111,05 -35396.08 5.419
N har væit den eldste. Dette fordi nedgravningen mot S var foret med
flettverk som fortsaft var intakt i den delen av anlegget som ble snittet, den
ø§tre halvdelen. Den hadde en diameter på ca. 80cm.  Flettverket ble holdt
på pla§s av vertikale greiner stukket ned i undergrunnen. Da flettverket ikke
var skadet er det me§t sannsynlig at den søndre nedgravningen er gravd
ned i den nordre nedgravningen. Begge nedgravningen var i bunnen fylt med
brunt, organisk lag, tolket som et møkklag (AL1005072). Tolkningen av dette
aget/-ene er grunnen til at begge nedgravningen er blitt tolket som latriner.
Laget/-ene var funnrikt. Langs kanten, "Øver§t" i S til den yngste
nedgravningen var det et grått sandlag (AL1005078). Det var mindre funnrlkt
enn møkklagev-ene. Tre større steiner ble innmålt i ytterkanten av A14663
mot T på ca. 80cm dybde.   Den yngste nedgravningen var ca. 50cm dypere
enn den eldste.

14686 Ai4686 var et lag av porø§ leire stedvis blandet med sand. Laget ble kuttet 115106,915 •35397,38 5,277
av dreneringsgrøft T8787 i N. Laget kan være det samme som A13809 som
ligger N  for T8787.

14714 AL14714  var et kompakt sandlag iblandet leire. Ble kuttet av nedgravning 115106,435 -35397,655 5,29
(A12604?) til latrine/brønn-komplekset A9422.

1 4733 Stein §om utgjør en del av mulig §yll§teinsrekke A13458. 115099,755 -35399,35819 5,328

14748 Stein som utgør en del av mulig syll§teinsrekke A13458. 115099,88 •35399,68 5,386

14761 Stein som utgjør en del av mulig syllsteinsrekke A13458. 115100,035 •35400,255 5,426

14771 Stein som utgjør en del av mulig syllsteinsrekke A13458. 115099,785 •35398,86 5,601

14810 Stein som utgjør en del av mulig syll§teinsrekke A13458. 115100,095 -35399,86 5,238

14828 Stein som utgjør en del av mulig syll§teinsrekke A13458. 1 15100,26 -35400,36 5,382

14867 Stein,  har mulig hatt fiinksjon som  "fundament" for A5311. 115103,515 -35399,315 5,346

1 4878 Stein,  har mulig hatt funksjon som  "fundament for A5311. 115103,31 -35398,59 5,206

1 4890 Stein]  har muljg hatt funksjon som ''fundament" for A5311. 115102,9 -35398,84 5,201

14899 Stein,  har mulig hatt funksjon som "fundament" for A5311. 115102,51 -35399,24 5,209

14912 Stein,  har mulig hatt funksjon som "fundament'` for A5311. 115102,805 •35399.3 5,305

1 4923 Stein,  har mulig hatt funk§jon som "fundament" for A5311. 115102,74 -35399,525 5,24

14934 Stein,  har mulig hatt (unksjon som "fundament" for A5311. 115102,805 •35399,785 5,387

14945 Stein,  har mulig hatt funksjon som "fundament" for A5311. .      115102,13 -35399,94 5,422

1 4955 Stein,  har mulig hatt funksjon som "fundament" for A5311. 115102,38 -35398,885 5,188

14960 Stein,  har mulig hatt funksjon so.m "fundament" for A5311. 1 15102,555 •35398,65 5,189

14968 Stein,  har mulig hatt funk§jon som "fundament" for A5311. 115102,97 •35398,55 5,257
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1 4976 Stein,  har mulig  hatt funksjon som  "fundament" for A5311. 115102,82 •35398,45 5,21

14983 Stein,  har mulig hatt fiinksjon som  Pfundament" for A5311. 115102,9 •35398,22 5,194

15023 Stein,  har mulig hatt funksjon §om  "fundament" for A5311. 115103,205 -35399,41 5,229

15044 Trebord,  stående.  Utgjør del av plankeforing  i brønnen A12650. 115104,925 -35398,785 4,629

15055 Arbeid§tein §om  ble dirrekte innmålt i felt,  har også blitt registeh som funn 115099,25 •35398,655 5,363
F1004104

15070 Stein ca.  20-30cm.  Den lå i utkanten av A14663 på ca. 80cm dybde. 115110,715 -35395,84 4,933

15080 Stein ca. 20-30cm. Den lå i utkanten av A14663 på ca.  80cm dybde. 115110,945 •35395,855 4,924

15092 Stein ca. 20-30cm.  Den lå i utkanten av A14663 på ca. 80cm dybde. 115111,19 -35395,75 4,899

15175 A15175 var ikke klan et avgren§et anlegg i plan.  Den ble  "oppdaget" 115108,535 -35396,12 5,052
gjennom undersøkelse av anleggene A13834, A13849 og A14593 som viste
seg å være del av fyllmassen til A15175.  Da en god del masse var fjernet
kom det til syne treverk i form av plankevegg orienten N-S, en plankevegg
orienten NØ-SV (i N av nedgravningen) og noe lengre ned lå det liggende
planke orientert Ø-V (i S av nedgravningen). Treverket har utgjori en firkantet
kasse med sider orientert N-S og Ø-V, slik atplankeveggen orientert NØ-SV
opprinnelig har vært orientert Ø-V.  Plankene var sekundæri brukt i latrina.
Trekassa var fylt med organisk materiale, stedvis sandblandet, og skjørbrent
stein. Den organiske fyllmassen viste at anlegget har væn en latrine.

1 5273 Kjuka lå i bunnen av fyllma§sen til latrine A15175. 115108,275 -35396,265 3,901

15896 A15896 var en stein§treng orientert Nø-SV. Før den ble undersøkt ble den 115133,925 -35384,895 6,604
innmålt som en del av steinstreng A12309.  Da den ble undersøkt viste det
seg at A15896 ikke var like dyp som A12309 og ble derfor skilt ut som et
eget anlegg.  Noen av steinene var varmepåvirket.  Mellom steinene var det
kulturjord (svartjord) fra A100.  På grunn av gravemetoden, mekaniske sjikt,
var det umulig å si fra hvilket nivå anlegget var anlagt, med andre ord si noe
om det stratigrafiske forholdet mellom A15896 og A100. Det eneste vi kan si
er at det lå i A100.

16158 A16158 bestod i plan av stein, opp til ca.18cm,  blandet med kulturjord 115123,5 -35390,2 5,833
(svartjord) fra A100. lngen tydelig nedgravning ble sett i snittet. Anlegget var
muligens bare en samling med stein. På grunn av gravemetoden, meksniske
sjikt, var det umulig å si fra hvilket nivå det mulige anlegget var anlagt, med
andre ord si noe om det stratigrafi§ke forholdet mellom A16158 og A100. Det
eneste vi kan si er at det lå i A100,  F`3932.

16172 Heterogent lag som bestod av sand blandet med kull. Det inneholdt også 115124,855 -35389,075 6,015
skjørbrent stein i størrel§e 5-15cm. Det ble avgrenset av en kullstripe i S.

1 6293 Anlegget var ei grop med stein.  Det var bren` leire og kull innenfor og over 115125,125 -35389,715 5,891
steinene. Gropa hadde oval form, diameter ca. 90cm. Steinene var lagt
horisontalt.

1 6373 Homogent lag bestående av kull blandet med noe sand. lnneholdt også 1 15124,76 -35389,42 5,876
større kullbiter og større stykker brent tre.  UFyllmasse" i grøft A17735.

16419 Grågrønn silt blandet med sand.  Usikkert stratigrafisk forhold til A16458. 115125,54 -35389,565 5,918
''Fyllmas§e" til A17735.

16458 Laget bestod av grå sand blandet med kull§tøv. "Fyllmasse" til A17735. 115124.89 -35389,405 5,783

16489 Anlegget ble tømt.  Rundt nedgravning med en diameter ca. 26cm og en 115125,19 •35390,195 5,717
dybde på ca. 28cm. Den hadde rette sider og flat bunn.  Fyllmassen bestod
av A16458.  Anlegget tolket som  et §tolpehull i A17735 tilhørende A17735.

16499 Anlegget ble tømt. Oval nedgravning med rette sider og flat bunn. 27cm x 115125.435 -35389,645 5,681
25cm i topplan og  19cm x 25cm  i bunn,  dybde ca. 35cm. Det var foret med
eire helt i ytterkant.  Fyllmassen bestod av AL16458. Anlegget tolket som et
stolpehull tilhørende A17735.
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16511 F]und/oval nedgravning, 23cm x 30cm, med rette sider og  ujevn bunn.  Dybde 1 15124,72 -35388,965 5,632
ca. 28cm. Fyllmassen bestod av A16458.  Nedgraviiingen tolket som et
stolpehull tilhørende A17735.

16521 Oval nedgravning,18cm x 32cm, med rette sider og ujevn bunn.  Dybde ca. 115124,585 •35389,505 5,609
30cm. Fyllmassen bestod av A16458. Nedgravningen tolket som et
stolpehull tilhørende A17735.

16646 Laget bestod av kull blandet med sand og silt.  Lagets stratigrafiske forhold er 115125,485 -35388,73 5,915
usikkert, men er valgt å plasseres   mellom grøft A17735 og AL17705 og
AL17318, hvor det er mest logisk at det hører hjemme.

16772 Lag bestående av grønn leire blandet med kull og grus/småstein,  Lik 115124,695 -35389,33089 5,728
ALi 6796.  Lå i/tilhøne A17735.

16796 Laget bestod av grønn leire balndet med kull og grus/§må§tein.  Lik AL16772. 115125,56 •35390,045 5,766
Lå i/tilhørie Ai 7735.

1 6947 Anlegget ble avskrevet i felt! 115122,17 -35391,035 5,779

16961 Heterogent lag bestående av sand blandet med kull og silt. Inneholdt 115123,29 •35390,395 5,916
"flekker" med leire.  Romlig lå laget S for Ai7735.

16990 Laget bestod av grå sand blandet med noe kull.  Lå Vtilhørte A17735. 115124,915 •35389,31 5,808

17257 Oval nedgravning, 20cm x 25cm, med rette sider og skrå bunn.  Dybde ca. 115124,62 -35389,35 5,53
35cm. Fyllmassen bestod av AL16990. Nedgravningen tolket §om et
stolpehull  tilhørende A17735.

17299 F`und nedgravning, ca. 22cm i diameter, med sider som skråner svakt inn 115124,3 •35388,485 5,667
mot bunnen.  Dybde ca. 20cm.  Fyllmassen bestod av AL16990.
Nedgravningen tolket som et stolpehull tilhørende A17735.

17308 Oval nedgravning,10cm x 20cm, med rette sider.  Dybde ca. 24cm. 115123,64 •35388,755 5,675
Fyllmassen bestod av AL16990. Nedgravningen tolket som et stolpehull
tilhørende A17735.

17318 Laget bestod av kull blandet med sand.  Det ble avgrenset av en kullstripe i N 1 15125 ,325 -35388,885 5,882
og av nedgravning til A17735 i S.  Det var en konsentrasjon av større stein i
aget. Laget lå kant i kant med AL17705. Det var vanskelig å avgjøre det
stratigrafiske forholdet mellom dem. Ettersom de ble observert liggende kant
i kant i felt er de plassert på §amme stratigrafiske nivå.

17å83 Heterogent lag bestående av Grå sand blandet med kull og humu§. 115127,42 -35387,945 6,114
Avgrenset av steinstreng A17488 i N. Lå N for grøft A17735.

17705 Laget bestod av mørk,  grå sand blandet med humus. Laget lå kant i kant 115125,815 -35389,31047 5,884
med AL17318. Det var vanskelig å avgjøre det stratigrafiske forholdet
mellom dem.  Ettersom de ble observert liggende kant i kant i felt er de
plassen på samme stratigrafjske nivå.

17735 A17735 var en grøft orientert NV-SØ. Den var gravd ned fra et nivå med ca. 115124,81 -35389,405 5,757
20cm  kulturlag.  Flere lag og §tolpehull kan knyftes til selve grøftas
bruksperiode.  Den er tolket som en mulig parsell, men den er ikke anlagt i
begynnel§en av handelsplassens virt(etid.

17756 A17756 var den indre nedgravningen/kuttet til grøfta A17735. 115124,885 •35389,345 5,69

17825 1 plan så anlegget ut som ei grøft. Ved snitting viste det seg at anlegget var 115125,34 -35388,475 5,741
veldig grunt med en noe dypere nedgravning, mulig stolpehull. Tolkning:
Mulig veggrill?  Fyllmassen  bestod av kultuq.ord  (humus, sand og trekull).

17856 Gulbrun sandig  leirlag med trekull.  lnneholder noe grus og små stein i stm. 115196,2654 -35371,24 9,263
10 cm.  Horisontal  utbredelse: innenfor hus  i NV del under leirgulv A8708.
Funn: noen få brente bein.  Ligger stratigralisk under lag A8708 og over lag
Ai 8036. Tolkning: påfyllingsmasse til gulv.

18036 Mørkt grågult sandlag iblandet trekull og grus/småstein i stm. 2-3 cm. 115196,39 •35371,23 9,218
Horisontal  utbredelse: i NV del av hus  under leirgulv A8708.  Funn: noen få
brente bein.  Ligger stratigrafisk  under lag A17856 og over lag A18241.
Tolkning:  påfyllingsmasse til  gulv

18241 Steinpakning. Tettpakket stein i stm.10-15 cm. Steinene lå konsentrert 115196,175 -35370,88425 9,135
innenfor huset inntil og deMs over syllsteinsrekke A10172 i NV del av hu§.
Tolkning: del av veggkonstruksjon.
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18585 Liten grop. Ca. 40 x 30 cm stor.  Form: oval.  Dybde:  14 cm. Avrundede 115194,24 -35369,39 8,944
kanter og flat bunn.  Fyllmasse: mørk brun kullholdig sand.  Inneholdt noe
skjørbrent stein og  brent bein.  Ligger S for syllsteinsvegg A10172. Tolkning:
steinopptrekk.

18711 Mørk grå sandlag iblandet noe trekull,  grus og små§tein i stm.1-2 cm. 1 15195 ,54 -35371,64 9,237
Hori§ontal  utbredelse:  utenfor hus  S for A10172.  Funn:  enkelte brente bein.
Tolkning:  naturlig undergrunn,  med nedvask av trekull fra overliggende lag.

18800 Naturlig sandgrum, med noe nedvasket kull fra overliggende lag. Ligger 115194,87 •35370,505 9,065
under lag A9154.

18828 Svart kulllag.  lnneholder brent sand, små stein, leireklumper og enkelte 115193,95 •35368,31 8,846
skjørbrent stein i stm. 3-5 cm.  Flett langstrakt form. Bredde: 22 cm. Lengde:
95 cm, men laget fortsetter videre inn i nordre sjaktvegg. Orientering:  NØ-
SV.  Laget går inntil stein A11811  i A9127.  Funn i laget:
vevtyngdefragmenter, jern og brent bein. Tolkning: in situ brent lag. Mulig
nedbrent kortvegg. Laget ligger stratigrafisk under lag A9154.

21241 Kompakt gult leirlag.  Ligger over en steinpakning med humusblandet jord 1 15104,035 -35352,235 3,65
innimellom.  Dette må være en eldre håndgravd drenering§grøft som er fylt
med stein.  Den skiller seg ut fra de andre dreneringsgrøftene i det nedre
området som alle er maskingravde rette Ø-V orienterte.

23596 115088,475 -35399,94267 4,983

27694 Bevart kulturlagsrest fra Charlotte Blindheims utgravning.  Lå tildekket av 115281 ,3 -35290,05 6,419

plastikk.  Over plastikken var det fyllt på med åkerlag og omblandet kulturlag.
Brunsvart kullholdig sandblandet humus. Noe fet konsistens. Innhold av
kullbiter,  skjørbrent stein.  Ble målt inn som ett lag og gravd i 5 sjikt (5 cm).
Laget innsnevres i plan nedover i laget. 1 sjikt 4 er laget sandig og fetere med
innhold av kull og større kullbiter. Laget ble her målt inn. Senere framsto som
en tydelig nedgravning i sandundergrunn.  Orientering: NV-SØ. Langsgående
vegg grøft eller parsellering§grøft. Fonsetter videre mot NV og SØ.  Laget
igger stratigrafisk over stolpe-og pålehull A28310, A28324, A28339,

A28291  og A28029.

27767 Avskrevet. 115284,84 •35288,93 6,219

27825 Mørk gråsvart kullholdig sandblandet humus. Massen er noe feit og 1 15327,145 -35219,39 4,516
inneholder enkelte skjørbrente stein. Anlegget ble §niftet.   Dybde: 4-8 cm.
Flat i bunn. Anlegget fonsetter videre inn i sjaktvegg i V.  Funn: beln, rav, gull,
bronse, slagg. Tolkning: bunn av et anlegg.  N for anlegget er mas§en            .
forstyrret. Blandingsmas§e av sand og skjell iblandet modeme por§elen og
gla§s.

27846 Anlegget er forstyrret av en modeme grøft A27868. Plan: ufflytende form. 1 15323,76 •35217,78 4,279
Dybde: 8 cm.  Flat bunn.  Fyllmas§en er mørk gråsvart kullholdig sand.  Funn
av bein og tlint. Tolkning: bunn av et anlegg. Undergrunn: grågult spettet
sand.

28029 Plan: oval fom, diameter: 37 cm (NS) x 30 cm (Ø-V).  Dybde 15 cm.  Flat 115280,4159 •35289,35469 4,927
bunn og tilnærmet re«e sider. Gravd ned i gulbrun sandgrunn.  Fyllmasse:
A27694:  mørk grå  kullholdig sandlag, fet konsistens. Tolkning:  stolpehull i
veggrøft/parselleringsgrøft. Kan relateres til stolpehull A28291= stolpepar.
Ligger stratigrafisk under AL27694, sjikt 4 og 5.

28192 Finkomet lyst gråft sandlag, spettet og inneholder flere steder kull og 115351,64 •35153.64 3,943
kullhorisonter.  Funn: store mengder med hele knokler og bein,  noe slagg,
jern, glass, keramikk,  bryne, glassperle, brent bein og flint. Tykkel§e på laget
15-20 cm.  Ligger i strandsonen.  Laget ligger stratigra(isk over sandlag
AL28253.Tolkning: strandsand

27



1```

-.i, .+. -* l,~ø' .-`- `..,

h-?j:%:,,-ø??=:.\.,

•`=: _   -idi,J -_',..?#*:;i

.}   ;.,#.          `.  t
•    `          =i    "t:..,?

`'i~=   Jf` ....

;,  .J  ¢., `  ø'
ifft-~T.

•.-.--.,,,i;:,-ii*;-£_;:.-t-f#
j.  " .,-, at   *`t'        `

'.',   =.¥r?T.`l._;.:;` :   .'.=-^
}1.     -             .

J`   J..     .

•1`~         ,.      .

;:..;:,:=:.-gii;.i;:,-i±j.=å.i-+;
.  '          _1:'    ,`!=+.tiå _.i-``!.

"` ` ' `'ri"*-#t
'.i,

•-  _ _ .  ».`.,',* ?t:j;iiii:fi:`¥.§:   „`..=j-`=~   ,

'           1     ~-,  JJ.:.'..''~.,:;åi;,::.<`}:;     --.;Z:\  -`t``

•     lf`                 .`      ,t`           `     ,1``    f..t,.,h,_.     `J.    `1_-."         i     `-.`'„

•      f  .!.`  ,   ..J+T}h,.' "   +?-'~  -h   ,     ;

```r.       `          `          `.``+

•J..      -=t...+-                                   `-

`?```,}-}     t,!#.¢       .`            _

--..-`,-:   -

``    ,`  t   £\  `.!`:t ..`

2 .':  *h  #?*   .`. .*
`,`.     -.T}`     ,.`      :}'          '

'-`i-`æ

' '.-   r,
1.*.;:`.:j`å`+
•  JS,i-t

'}

`7',--''i,;;:,¥ri:ri

...å  ,`i?i'.:-6;C      --;
€\         --`h-ii„`J.

..

•-:,,`+-`tfr:3*E#s
"      2`'~`'`t¥J?         \.         .-



'D Beskrivelse X y MaxZ

28291 Plan: oval form,  diameter:  40 cm  (Ø-V) x 28 cm  (N-S).  F}ette  kanter.  Bunn: 115280,785 •35289,455 5,299
dybde nordre halvdel 25 cm. dybde søndre halvdel s cm. Bunnen er dypere i
nordre  halvdel.  Fyllmasse: AL 27694, mørk grå kullholdig sandlag,  fet lag.
Funn:  brent bein. Tolkning: stolpehull  i veggrøft/parselleringsgrøft.  Kan
relateres til stolpehull A28029= stolpepar.  Ligger stratigrafisk  under AL27694
sjikt 4 09 5.

28310 Plan: oval  form, diameter:  24 cm  (Ø-V) x  18 cm  (N-S).  Skråstilt påle.  Dybde: 115281,4711 •35290,54301 5,302
24 cm.  Fyllmasse: Iag AL27694, mørk grå kullholdig sandlag, fet konsistens.
F`eiatert til  pålehull A28324, A28339 og A28357.  Pålehullene ligger på  rad og
kan relatere§ til veggrøft/parsell A27694.  Ligger under lag AL27694,  sjikt  1-3.

28324 Plan: oval  form,18 cm (Ø-V) x  16 cm  (N-S).  Spis§ bunn.  Dybde  12 cm. 115281,2528 •35290,20265 5,256
Fyllmasse: AL 27694, mørk grå kullholdig sandlag, fet konsistens.  Relatert til

pålehull A28310, A28339 og A28357.  Pålehullene ligger på rad og kan
relateres til  veggrøft/par§ell A27694.  Ligger under lag AL27694,  sjikt 1 -3.

28339 Plan: sirkulær form. diameter: 22 x 21  cm. Skrå §ider, flat bunn, diameter 115281,075 -35289,675 5,195
bunn: 5 cm.  Dybde 20 cm.  Fyllmasse: AL 27694, grått kullholdig sandlag,  fet
konsistens.  F}elatert til  pålehull A28310, A28324 og A28357.  Pålehullene
igger på  rad i tilknytning til veggrøft/parsell A27694.  Ligger under lag

AL27694, sjikt 1 -3.

28357 Plan: oval form, diameter:  15 cm (Ø-V) x 13 cm (N-S). Dybde  10 cm. 115280,375 -35288,515 4,926
Tllnærmet flat bunn og rette sider.  Fyllma§se: AL27694, mørk grå kullholdig
sandlag,  fet konsistens. Relatert til pålehull A28310, A28324 og A28339.
Pålehullene ligger på rad og kan relatere§ til veggrøft/parsell A27694. Ligger
stratigrafisk lag AL27694, sjikt 1 -3.

28375 Treforing i brønrvlatrine. Treverk bevart, men det var i dårlig foriatning. Bløt 115331,28 •35218,14 3,493
og svampete konsistens. Bevart treverk i 28 cm høyde. Ytre diameter var 54
cm. Tilnærmet sirkulær form. Veggtykkelse opp mot 5 cm. Type: lagget kar?
Kunne ikke skille ut de ulike stavene,  ei heller hva de var bundet sammen
av. Dette trolig pga. treverkets svært bløte konsistensen. Treverket ble
samlet inn i biter til prøvemateriale.  Det var ikke mulig å ta ut treverket
fullstendig på grunn av dets dårlige forfatning. trekaret sto nede på et tint
grålig naturlig sandlag. Det var ikke noe trebunn i brønnen, men sand. I
toppen var treverket delvis ødelagt pga. det var kuftet av et dreneringsrør
som går tvers gjennom brønnen på midten i Ø-V retning.  Ligger §tratigrafisk
under treflislag AL28480.

28480 Gjennfyllingsmasse i latrine/brønn.  Mørk brun-svart flislag. Kullholdig. 115330,93 •35218,165 3,726
blandet noe sand og enkelte store stein. lnneholder mye flis, kvist,

nøtteskall. Det ble funnet mye bein og di§se er svæn godt bevart. Laget er
organisk og lukter møkk.  Gjennfyllingsmasse i  A28375. Type: avfallslag.
Brønnen må ha blitt gjenfylt i bosetningsperioden, jfr. funn av mye bein,
vevtyngdefragment, slagg etc.  Laget er brutt av en yngre nedgravning til en
moderne vannledning§grøft T28466 som går tvers gjennom laget i Ø-V
retning i midten av brønnen. Tilhører den yngste fasen i latrinen.

28515 Fiester av fle«verk i brønn A28480.  Ble funnet etter å ha fjernet trefåringen i   , 115331,34 -35218,16 3,422
brønnen.  Fleftverket lå som rester i sanden i nedgravningen til brønnen,
langs sidene og i bunnen i §andgrunn.  Ligger stratigrafisk under lag
A10004810. Antagelig rester av en eldre fase av en flettverk§foret
latrine/brønn.

1000052 Tynt lag bestående av fin sand i mulig ildsted A3627.  Ligger under et 1 15164,1449 -35372,29258 8,35
sandblandet kull-lag,  og over et grågrønt lerirelag.  Laget ble  ikke målt inn  i
felt, og lagets geografi er rekonstrueh i etterkant.
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1004579 Laftet treka§se i brønn A10135. Trekassen lå bevart  i blåleire.  Ka§sen er 115198,3007 •35372,70286 89
bygd opp i tre høyder,  omfar 1,11  og 111.  Bordeiie er laftet sammen i hjørnene.
Hveh omfar består av 4 solide kantstilte bord. Bordene er som følger:
A13182,  A12194,  A13719, A12199, A14257,  A14266, A14639, A14649,
A15835, A15822, A15847, A15858, A12202 og A14376.  Hvert bord har 2
eller 4  laft.  Kassen  er tilnærmet kvadrati§k.  Utvendig mål: ca  110 cm.
nnvendig mål: ca 90 cm.   Dybde:105 cm fra toppen av trekasse til bunn på

fjellet.  Lafteendene i trekassa er pakket inn i blåleire som har fungert som
fugemasse. Trebordene er grovt tilhugget og har huggspor. Antagelig er
bordene gjenbrukt bygningsmateriale, fra gulv eller veidekke.  Det finnes spor
etter slitasje som kan stamme fra tråkk. Treka§sa var gjenfyllt med kokstein,
stein og sand-siltlag med flis og stein.  Utenfor trekasse var det fyllt på med
sand, kokstein, stor stein,  treflis og større avhuggede trebiter.
Nedgravningen til trekas§a er smalest i den østre siden og størst i den no

1004601 Lag bestående av kull blandet med fin sand. Skjørbrent stein i fyllmassen. 115164,1289 -35372,29589 8,35
øverste lag i mulig ildsted, A3627.  Funn av brent leire, keramikk, fragment
av vevlodd,  brent/ubrent bein, hvit perle, slagg og fragment av smeltedigel.

1 004778 Fyllmasse i latrine/brønn A28375.  Brun§vart humuslag med sand og noe flis. 115331,3418 -35218,44462 35
Funn: mye bein, noe brent bein, spinnehjul§emne i kleber, bryne, keramikk,
jern, brent leire.   Tilhører den eldste fasen av latrine/brønn. Fyllmasse
mellom llettverk og trekar.

1005072 Brunt lag bestående av møkk og annet organisk materiale. Laget var 115110,7806 •35396,09924 47
fyllmasse i latrinen A14663. Øverst var laget omgitt av flettverk. Laget ble
ikke innmålt i felt, og utbredelsen er konstruert i ettertid  uffra tegninger av

profilen, og den innmålte brønnen. Ut fra profiltegningen ser man at det har
ligget et par store steiner i bunn av laget.

1005078 Grått sandlag langs ytterkanten av latrine A14663. Laget ble ikke innmålt i 115110,29 •35396,359 53
felt, og geografien er rekonstruert ut fra tegninger og den innmålte latrinen.

1005661 Grop med runde sider og rund bunn.  Diameteren var ca 85 cm og dybden 40 115017,7441 -35436,33481 4,4
cm.  Fyllmassen i gropa besto av en blanding av sand, §ilt humu§ og mindre
steiner.  Under dette gråbrune laget var det et mørkere, mer humusholdig lag,
tilsvarende massen i de to mindre nedgravningene i anlegget (A12771  og
A12779).   Det ble funnet bein, brorise flint og jern, men fordi anleggene bel
behandlet som en struktur i felt,  er alle funnene relatert til A12771.
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