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mNBERETNING  OM  ARKEOLOGISKE   UNDERSØKELSER  I  FORB"DELSE
MED UTVIDELSE AV GANG OG SYKKELWI LANGS FV154 (KAUPANG"EN)
VED KAUPANG SØNDRE, GNR. 1012, LARVIK KOMMUNE, VESTFOLD.

Arbeidet ble  utført i  forbindelse  med realisering  av tidligere  stadfestet  reguleringsplan  for
fortau langs Fylkesvei 154 ved Kaupang Søndre. Dette medførte at veiskulderen langs en 240
meter strekring måtte utvides  innenfor fredet kultuminneområde. Dispensasjon til arbeidet
ble i henhold til kultumimeloven imvilget av Riksantikvaren 14.mai, med forbehold om at
tiltakshaver, Larvik kommune, bekostet faglige undersøkelser av traseen.  Arbeidet ble bud-
sjettert til kr 52.000. Etter anmodning ffa Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsaksam-
1ingen, påtok Kaupang-undersøkelsen seg å utføre de nødvendige utgravningene.  Disse fant
sted 21.05-01.06, 2001, og ble utført av Bjame Gaut og Christer Tonning.
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Undersøkelsens utstrekning





Metode:
I alt 4 sjakter ble åpnet med maskin NØ-SV langs Kaupangveien, parallelt med tidligere un-
dersøkte områder (se rapport fia Kaupang-undersøkelsen, desember 2000). Matjorda ble Ser-
net ned til et nivå der mdergrum eller kulturlag ble avdekket. Overflaten ble rensket opp og
synlige anlegg og lag ble målt im ved hjelp av et Geodjmeter. Målingene ble lastet im i Kau-
pangundersøkelsens lntrasis-database. I tre av sjaktene ble det dessuten gravet prøveruter for å
få  oversikt  over  områdets  arkeologiske potensiale.  Innmålte  objekter ble  siden  undersøkt  i
'single context', dvs. at hvert enkelt anlegg/lag ble gravet for seg, og det yngste først. Lagene

ble gravet stratigrafisk, anleggene ble tømt etter i enkelte tilfeller først å ha vært snittet. Der-
som ikke annet oppgis er 100 °/o av firllet i anleggene og 25 °/o av lagene undersøkt ved vann-
sålling gjemom 5 mm nett.  I Sjakt  1  og 2 skjedde fimninnsamling ved håndplukking.  Med
unntak av Sjakt 4 ble alle lag over undergrumsnivå til slutt helt fjemet for å kontrollere at det
ikke fantes anlegg under disse.

Resultat:
Sjakt 4 var det sydligste undersøkte området langs traseen. Et område med intakte vikingtids
kulturlag ble oppdaget i den søndre halvdelen av den 25 meter lange og 1,6 meter brede sjåk-
ta, inn mot eiendommen i øst.

Da matjorda ble fjemet kom det først
ftam et mørkebrunt, humusholdig lag
(AL 32680, AL 32707 og AL 32848).
Laget inneholdt noen brente bein men
ellers mest resent materiale (tegl, por-
selen,  glass og en britisk mynt datert
1862). Det ble tolket som et gammelt
dyrkringslag.  Mot  nord  tymet  laget
ut.  Flere steder,  ca 30 cm under opp-
rinnelig  matiordsoverflate,   kom  un-
dergrumen til syne som gulbrun grov
sand og grus  (AL  32832).  Utvaskede
rester av  overliggende  lag tegnet seg
stedvis  som  mørke  flekker  i  grusen.
hn   mot   Kaupangveien   var   dyrk-
ringslaget delvis forsvunnet og delvis
overfirlt av veifyllingen som mot nord
gradvis  ble  bredere.  Helt  i  nord  var
firllmassene   i   sjakta   så   omrotet   at
overflaten bare ble rensket av og ikke
videre  undersøkt.   AL32885  ble  for-
stått  som   en  sprengningsgrop   i  til-
knytning  til  grumfjellet  nordøst  for
sjakta,    AL32857  og  AL  32909  var
områder med sand trolig påBrlt i  for-
bindelse med  kabel  og rørarbeid.  AL
33540 ble delvis undersøkt og påvist å

være en resent grop nedskåret i dyrkingslaget AL 32848 og Slt med 'matjordblandet leire.





I deler av sjakta kom
et  mer  trekullholdig,
fetere  lag  tilsyne  un-
der       dyrkningslaget
AL 32707.  Dette fikk
id  AL   33276.   Over-
flaten varierte i  farge
og  samensetning  -
fra fett og veldig tre-
kullholdig   over   mot
mer        sandb lande de
brune  og  grå-spettete
masser.  I  det  spettete
o g         sand-bl andede
AL33276  ble  enkelte
resente fim påtruffet,
og det er kanskje na-
tulig  å  forstå  dette
som    delvis    et    ut-
vaskringslag,    delvis
en  organisk  horisont
mellom    det    gamle
dyrkningslaget  og  et
underliggende      kul-
tur]ag   AL    1012107.
Det  var  vanskelig  å
klart    definere     lag-
skiller     i  plan,  men
fimnene   ble   likevel
forsøkt         inns aml et
separat.   I   et  mindre
område lå i tillegg en
lome    med    grov

grus, AL  1012106 under dyrkingslaget AL 32707 og over 1012107. Grunnet tidspress og be-
grenset tilgjengelighet av Geodimeteret ble hverken gruslommen AL  1012106 eller kulturla-
get AL  1012107 innmålt i felt. Notater og tegninger damer isteden bakgrunnen .for innsatte
planer.

AL 1012107 imeholdt ikke resent materiale, og ble utfra sammensetringen og funnene tolket
som et vikingtids kulturlag med 5-10 cm mektighet. Massene besto av en kompakt, sort hori-
sont av trekullblandet sand og grus, med brente bein og enkelte fiinn av vikingtidskarakter. 5-
6 meter ffa sjåktas søndre begrensning (i området rundt 33457) var laget helt opp i 15 cm tyk-
kelse, da undergrumen her skrånet noe Of. vedlagt tegring av profil C1012133). Bare ca 50
%  av AL  1012107 ble undersøkt på grunn av tidspress.  Av disse massene er omtrent 20  %
vamsållet.   A 33457, som ble gravet som et separat anlegg, bør nok forståes som en del av
kulturlaget. Det ble avgrenset i nord av en modeme steinsatt grøft T 33478. Fra dette området
og sydover inneholdt kultulaget en større andel knyttnevestore eller litt større steiner, uten at
noen bestemte strukturer kume skilles ut. En stor andel av disse var skjørbrente. Trolig består
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området av utkastede masser.  Lenger mot nord ble deler av et ildsted,  A  33499,  påtruffet i

prøveruta  R  1012126.  Anleg-
get  besto   av  en  kappe  med
brent   leire   over  et  lag  med
mindre  og  større  kullbiter,  og
ser ut til  å være orientert N-S.
I  profilen  var  ildstedet  synlig
som  en  linse  i  AL   1012107,
uten at noen  eldre  el]er yngre
sjikt   ime   kulturlaget   kunne
utskilles. Flere gjenstandsfunn
ffa  anlegget  tilsier  at  bruken
var  samtidig  med  aktiviteten
på   handelsplassen.   En   kull-
prøve,  P  1012403,  ble  tatt  ut
ffa  trekullaget  mder  leirkap-
Pen.

Helt syd i sjakta ble to områ-
der som  skilte  seg fta kultur-
laget, A 33201  og A  1011965
rensket  fiam.  A  33201  var  et
område med sand og siltblan-
det masse som stakk dypt ned
i  undergrunnen.  Det  innehol-
det  en  del  finfordelt  trekull,
men var ikke  så fet  og mørk
som  kulturlaget AL  1012107.
Objektet  tolkes  som  en  ned-
gravning  av  ukjent  fiinksjon.

Deme var igjen skåret av et område med steril, kompakt og våt leire, A 1011965. I tillegg til
noen få vanlige kulturlagsfiinn ble det her også fimet resent materiale i den delen av massene
som ble sållet. Nedgravningens plassering tilsier at den kan ha vært anlagt i forbindelse med
Veivesenets spillvamstras6 i ØSØ retring ffa Kaupangveien ¢fi rapport for overvåking av
utskifting av spillvannsrør ved Søndre Kaupang) Anlegget ble ikke 100% undersøkt. Det kun-
ne  ikke  etableres  noen  stratigrafisk kontakt mellom AL33201  og kulturlaget AL  1012107,
men massen AL 33201 består av er litt lysere og har litt samme karakter som AL 33276 sted-
vis hadde. Den mangler dog de brune spettene. Ingen diagnostiske fiinn, verken av jemalder-
eller modeme karakter ble fimnet i AL 33201. Datering og fiinksjon av nedgravringen er der-
for usikker.

Sjakt 3 var relativt bred sammenliknet med de andre (29,5 x 2,4 meter). Da en hekk måtte
plantes om ble matjorda tatt av i to omganger - og resultatene av undersøkelsene siden slått
sammen.  I syd var undergrumen ganske grusete og steinete.  Lenger nord besto den av silt-
blandet leire. Kulturspor fta vikingtiden ble påvist i fom av to nedgravninger og to mulige
ildsted samt et mellomliggende kulturlag i et mindre område syd i sjakta.  Et par mulige ob-
jekter i midten og i nord av sjakta ble avskrevet ved nærmere undersøkelse. Inn mot FV  154
var grunnen svært omrotet på grunn av tidligere vei- og grøftearbeid.
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A 33655: Ujevn nedgravning med sekundært Sll av leire iblandet en del kull og knyttnevestor
stein. Funksjonen er ukjent, men funn av blant annet slagg, ett digelffagment og magret brent
leire (fi.agment av en vevtyngde?) indikerer en datering innenfor yngre jemalder eller viking-
tid.

AL  33665  ble innmålt som et
lag, men bør trolig forstås som
en  nedgravring  i  undergrun-
nen,  skåret  av  A  33655,   da
den på det dypeste var 30 cm.
Fyllet består av silt og humus
iblandet  trekull,  hvor  i  noen
brente bein, litt slagg og et par
mulige  vevloddsffagment  ble
fimet.
Kultulaget  AL33596   strakte
seg som en avlang tam mel-
lom   østre   sjåktkant   og   en
markert  tenassekant  i  mder-
grumen.  Det  hadde  karakter
av å være et fast lag som pri-
mært   besto    av   kullblandet
sand    og   nedbrutt    organisk
materiale,   med   noen   brune
spetter  i  overflaten.  Opp  mot
40%   av  massene  ble   sållet.
Funn både  av  avfall  fi.a  me-
tallproduksj on/bearbeiding  og
vanlig boplass materiale tilsier
aktivitet   her   samtidig   med
handelsplassens eksistens. Det
var  spesielt  mye  slagg.   Ved
awenskning av kulturlaget ble
to mulige ildsted, A 33770 og

A 33788 påtruffet (Foto I 307 og I 308). Andre sikre strukturer kunne ikke identifiseres.

A 33770 var en spissoval tunge av brent leire som strakte seg inn i sjaktkanten qoto I 309).
Leirepakningen ser i profilen ut som om den ligger over AL 33596 (se vedlagt snittegning).
Anlegget har ser ut til å være orientert etter en NV-SØ akse.

A 33788 var avgrenset fta AL 33596 av en markert trekullkant. Kullkanten viste seg å uttiøre
et 2-8  cm lag langs de hvelvede sidene og bunnen av en inntil 25 cm dyp nedgravning (se
vedlagt plan- og srittegning).  En trekullprwe, P  1012404, ble tatt ut ffa laget.  Fyllet over
hadde liknende karakter som AL 33596, men inneholdt mer skjørbrent stein., noen leire og
gruslinser, og kan være dannet ved sekundær påfylling av diverse avfall. Mot toppen av fiJllet
var det en større linse med rødbrent leire (Foto I 310 og I 311). Det ble gjort typiske boplass-
og verkstedsfunn av vikingtidskarakter i Bllmassene. Også her var det mye slagg.





Stiuasjonsbilde sjakt 3 , sett fta Fydyest. Kulturlaget AL33 596 er synlig som en smal kani langs
den hellende undergrumen. Leirepakrtingen i A 33770 kan skimtes helt i nedre bi[ledkari.

Sjakt2
I nesten hele den 15,4 m lange og 1,4 met;r bre-
de  sjalsta kom vi  rett ned  på undergrunnsleira
under matiorda. AL32504 var et modeme påSlt
pukklag og T 32568 ble forstått som en modeme
stein$1t dreneringsgrøft. AL 32535 var et mør-
kere,  humusblandet  leirelag.  En  prøverute,  R
32566 ble gravet ned til undergrume-n. Funn av
modeme tegl, porselen og dass h?lt til bum tilsa
at laget var modeme, og det ble besluttet å fiigi
sj akta uten at lpget ble undersøkt videre.





Sjakt 1  ble avdekket kant i kant med en av de
tidligere  undersøkt  områdene  over en  strekning
på 27,3  meter.  Bredden varierte mellom  1,6  og
0,8  meter  -  avsmalnende  mot NØ.  Under  mat-
jorda   ble   en   gammel   dyrkningsoverflate   AL
32402  avdekket over undergrumen.  Alderen  på
laget  kunne jkke  sikkert bestemmes,  men  både
tegl,  porselen  og modeme  glass  bevitner at  det
ikke er særlig gammelt. Enkelte fimn av viking-
tidskarakter ble også samlet inn. Hvorvidt disse
stammer  fra  et  tidligere   opp-pløyet  kultulag
eller  fra  påfiJlt  masse  er  vanskelig  å  avæøre.
Ingen  kulturlagsrester  ble  funnet  over  mder-
grunnen,  som  her var lys  grå leire  med  en  del
stein og grus.

Et tynt leirelag av samme karakter som under-
grumen ble noen steder fiimet mellom humusen
og dyrkningslaget. Dette ble forstått som utkast
ffa modeme grøftegravning.  T 32434 er forstått
som   en   modeme   leireftrlt   vannledningsgrøft.
AL32379 er et modeme påfirlt sandlag.

Oppsummering:
Undersøkelsene har med sikkerhet påvist eksistensen av anlegg og kulturlag fia vikingtiden
lengst syd i den undersøkte traseen. Dessuten indikerer enkelte gjenstandsfimn fia sjakt 1, helt
i nord, mulig vikingtidsaktivitet også j dette området. Sett på bakgrunn av det tidligere påviste
bruksområdet på handelsplassen (se Grunnlagsdokument for Kaupang-mdersøkelsen 2000-
2006 og Rapport fra Kaupang-undersøkelsen, desember 2000) og den lokale topografien, er
dette ikke overraskende.  Spesielt de fimnførende delene av sjakt 3  og 4 må i vikingtiden ha
utæort et gunstig område for bosetning som både var relativt flatt, vel drenert og bare ca.  5
meter over datidens havnivå. Likeledes må de fimntomme, dårlig drenerte områdene i deler av
Sjakt 3, 2 og 1 ha vært tilsvarende uegnet.

Utover de 3 mulige ildstedene og enkelt områder der firllmassene må antas å være redeponert
kan lite sies sikkert om hva slags aktivitet det har dreiet seg om. I fimnmaterialet er det mye
slagg og noe metall-bearbeidingsavfall, men også mer vanlig boplassmateriale tilsvarende det
som er fiinnet andre steder på handelsplassen. Hvorvidt dette tyder på at det har eksistert en
pemanent, velorganisert bosetning i området,  eller om det dreier seg om mer flyktig hånd-
verksaktivitet er usikkert. Det ble ikke påvist hverken stolpehull eller veggfimdamenter i un-
dersøkelsesområdet, men dette kan skyldes sjaktenes beskj edne utstrekning.

ForKaupang-undersøkelsen,

Bj arne Gaut ¢uni 2001 - lett korrigert av Lars Pilø oktober 2001 ).
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Lag  1 : A  1012107
Lag 5: A 33276
Lag 6: A 32707
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2. Katalog over undersøkte A-objekter

A-ID SJAKTNR BESKRIVELSE

AL32680 Siakt 4 Gammelt dyrkringslag m.  18/1900-talls fiinn

A32707 Sjakt 4 Gaminelt dyrkningslag m.18/1900-talls fum

A32848 Sjakt 4 Gammelt dyrkningslag m.18/1900-talls funn

A33201 Sjakt4 Udateit nedgmvhg,  skåret  av  Alol 1965,  Sandlag  med  silt,  humus  og  litt  treLmu.  Dette  ligger
halveis under  "leirehjømet"  og  har en steil kant mot  grusen.  Grå  silt med mye  fiiktighet.  hgen
diagnostiske fim.

AL33276 Sjakt 4 Overgangslag ml. gammelt dyrkingslag og kulturlag fta vikingtid

A33457 Sj akt 4 Del av kulturlaget AL 1012107

A33499 Sjakt4 Ildsted i kulturlaget AL  1012107. Anlegget tietod av rødbrent leire og kullholdighumus med  tre-
kullt)iter. Det ser ut som om kulturlaget både er owr og mdeT. Under der var det sand og trek`ill og
rindre humus. Det ble fiinnet spimehjul av bly, gla§sperle, digelftagment, jem og slagg.  100% av
kient masse undersøkt. Trekullprøve tatt ut uder leirepaknimen.

A33540 Sjakt 4 Resent nedgravning, delvis undersøkt

A1011965 Siakt 4 Resent nedgravring, delvis undersøkt

A1012106 Sjakt 4 Gruslomme ml. gammelt dyrkingslag og kulturlag fi-a vikingtid

AL1012107 Sjakt4 Vikingtids kult`nlag,  deMs `mdersøkt. Et trekullholdig humuslag iblmdet grus/smÅ steri  Også
støne stein opi)til hodestørrelse.

AL33596 Sjakt 3 Vi}dngtids l«ilturlsg. Fett,  trckullholdig,  imeholder noe  sand og brmt leire.  Bmnspettet i plm.
Endel  brent bein  og  noen diagnostiske  fimn  ®l.a.  2  digelfiagment).  hneholder  store  mengder
slaqg. Ligger delvis over, delvis nmdt A 33770 oÆ A 33788.

A33655 Sjåkt3 Leireøllt grqp. NedgTavning bestående av leire iblandet trekull og en del stein som i sqiørrelse vÅr
opp mot cn knyttncve stor. 100% av kjent masse vannsonei Fum av bl.a. brcnt bein, slagg, jem og
vevtynÅde. Fumene indikerer vikriridsdatering. bl.a. et digelfiament.

Æ3665 Sjåkt 3 N6dgravning, skåret av A 33655. F`mnene tilsier at dette kan være en vikingtidskontekst - muli-
gens restene av et utpløyet kulturhg.  I,aget  er lysere  og brunere  enn kulturlaget AL33596,  og
består av mer humus. Kullfirvi"en er mer hedofien.

A33770 Sjakt 3 Milig ildsted. Pakning av brent leire over kulturhget AL 33596. Mye skjørbrent stein og gnisakti-
i!e "sscr rundl Ftmn ziv bh. iem. 3hL[f. brynt;ffiig oÅ nøtlcskzill

A33788 Sjakt 3 Mulig ildstedÆaillforet grop. Pskning av brcnt leire over grop srlt med masse liknende kulturlsget
AT,33596 og noe .qkjørbTemt stein. N(}en stejn kan tolkes som kantsetting. f}unn av gropa besto av et
markert hvelvet kulllag, som kunne oppfattes som en kantlinje i plm. Trekullprøve tatt ut i bunnen
( P  1012404).  100% av kjent masse vsnnsollet. Fum over trekull:  bl.a keramikk,  digelftgment,
brent leire/o`/nsforing, jem og slagg. Fum i oekullaget mot bumen: br.bein, slagg, jem og hassel-
nøft.  Chaveenhet  G  1012129  var  srllet  over trekullaget,  mens  G  1012130  var  trekullaget  mot
bumen.

A32535 Sjakt 2 Resent humusblandet leirelag

AL32402 Sjakt l Gammelt  dyrkningslag,  udatert men  med  fiim  av  18/1900-talls
karakter

3. Trekullprøver
P 1012403 (trekullag mder leirepakring i ildsted A 33499, Sjakt 4)

P 1012404 (trekullforing i bmn av A 33788, Sjakt 3)



4. Funnliste

lD C-NUMMER MATERIALE VEKT GJENSTANDSTYPE KONTEKST BESKRIVELSE

1012229 52516 Berqart 103,5 1012131 pprenskning. AL 43402

1 01 2226 52516 Bergkrystall 4 3499

1012261 52516 erqkrvstall .6 1012128 L 1012107

1012266 52516 Berqkrystall 1 2707

1011492 52516 Blv 3.0 pinnehiu' 3499

1012190 52516 Brent bein 1 3770

1012199 52516 rent bein 2.4 1012127 L 33276

1012200 52516 rent bein 7 3655

1012212 52516 rent bein 2.6 3596

1012217 52516 rent bein 1,1 3201

1 0 1 2224 52516 rent bein 0 3499

1012233 52516 rent bein 3,2 1012129 Fvll, A 33788

1012236 52516 rent bein .8 1012130 ullag i bunn av A 33788

1012247 52516 rent bein 1,8 1011965

1012250 52516 rent bein 8 3675

1012251 52516 Brent bein 7 3693

1012255 52516 Brent bein .7 3665

1012260 52516 rent bein 18,9 1012128 L 1012107

1012273 52516 rent bein 0 2707

1012189 52516 rent leire 8 3770

1012194 52516 rent leire .1 3596

1012198 52516 rent leire 3,4 1012127 L 33276

1012202 52516 rent leire 3,1 3655

1012206 52516 rent leire 13,9 Mulia esseforing 1012129 Fyll, A 33788

1012216 52516 rent leire .4 ull.q esseforim 3596

1012227 52516 rent leire 1,5 3499

1012228 52516   -. Brent leire 3,2 evtvnqde 1012127 L 33276

1012230 52516 rent leire 5 1012131 pprenskning, AL 43402

1012253 52516 rent leire .6 3665

1012259 52516 rent leire 1,8 1012128 L  1012107

1012272 52516 rent leire 13,0 2707

1012232 52516 rYne 8,4 1012131 pprensknina, AL 43402

1012186 52516 lint 10,6 3770

1012208 52516 lint 3 1012127 L 33276

101221 1 52516 lint .5 1012134 32535

1012213 52516 lint 0 3596

1012218 52516 lint 19,7 3201

1012225 52516 lint 1,9 3499

1012235 52516 Iint .7 1012129 Fvll. A 33788

1012241 52516 lint 7 1012106





lD C-NUMMER MATERIALE VEKT GJENSTANDSTYPE KONTEKST BESKRTVELSE

1012244 52516 Flint 2 1011965

1012258 52516 Flint 17,0 1012128 L  1012107

1012265 52516 Flint 8 1012132 L 33402

1012269 52516 Flint 8 2707

1012209 52516 Iass 3 kår. resent 1012127 L 33276

1012210 52516 lass 1,0 kår, muliq resent 1012134 L 32535

1 01 2222 52516 Ia§s 2 erle 3499

1012231 52516 lass 12,1 Råglass 1012131 pprenskninq, AL 43402

1012248 52516 'ass 1.3 kår. resent 1011965

1012262 52516 Iass 3 Perle 1012128 L  1012107

1012267 52516 lass .3 kår. muliq resent 2707

1012192 52516 ern 2,2 agle 3770

1012193 52516 ern 7.6 3596

1012197 52516 em 1,5 a_qle 1012127 L 33276

1012203 52516 ern 8.4 3655

1012205 52516 ern 7,7 1012129 yll, A 33788

1012219 52516 em 1.8 3201

1012223 52516 ern 2 3499

1012239 52516 ern 7.1 1012130 Kullaa i bunn av A 33788

1012240 52516 ern 7,0 aqle 1012106

1012246 52516 ern .3 1011965

1012249 52516 ern 0,2 aqle 2832

1012254 52516 ern 6.7 3665

1012257 52516 ern 5,8 1012128 L 1012107

1012264 52516 em 7.9 aole 1012132 L 33402

1012270 52516 em 1,9 aqle 2707

1012271 52516 ern 9.6 2707

1012234 52516 eramlkk 1 kår 1012129 Fyll, A 33788

1012243 52516     . Keramikk 6 kår 101 1965

1012191 52516 rqani§k materiale 1 3770

1012215 52516 raanisk materiale .1 3596

1012237 52516 rganisk materiale 1 1012130 ullag i bunn av A 33788

1012263 52516 andsten 47.2 liDehe''e 1012128 L 1012107

1012188 52516 kifer 6,1 3770

1012187 52516 ... 159.6 3770

1012195 52516 laqg 1049,9 3596

1012196 52516 'ag_q 93,0 1012127 L 33276

1012204 52516 Iaq_q 6,7 3655

1012207 52516 lagq 75,0 1012129 Fvll, A 33788

1012220 52516 laoq 8 3499

1012238 52516 •.. 0,6 1012130 Kullaq i bunn av A 33788

1012242 52516 -.. 6 1012106

lD C-NUMMER MATERIALE VEKT GJENSTANDSTYPE KONTEKST BESKRIVELSE





1012245 52516 lagg 5 1011965

1012252 52516 •.. 10,4 3665

1012256 52516 lagq 7.7 1012128 L 1012107

1012268 52516 ;.. 4,9 2707

1012201 52516 mertediqel 6 3655

1012214 52516 meftedigel 1,9 3596

1012221 52516 mer[ediael 1,2 3499





5. Fotoliste

11021393           A 33770, overflate

11021394          A 33788, fin tønming

11021395           Smdre del av s.i.akt 3, sett fia sørvest



¢



Øverst fil venstre: A33770, overflate
Øverst til høyre: Søndre del av sjakt 3, sett fra SV
Nederst til venstre: A33788 før tømming
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