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1. "NLEDNING
•,,

Formålet  med undersøkelsen  var  å  få  kartlagt  den  geogi-afiske  utbredelsen  av

områdene med bevarte kulturlag i bosetningsomådet og det tidligere havnebas-

senget (se nedenfoi-), og å få målt tyldcelsen av jordlagene. Det vai-også ønskelig å  .

undei.søke om det lmnne spoi-es stratifisei.ing i avsetningene. Dette ai.beid ei. viktig

både for planleggingen  av Kaupang-undersøkelsen 2000-2002,  og som empirisk

gruimlagsmateriale  for  foivaltningsmyndighetene.  Undersøkelsen  er  en  del  av

forprosjektet til Kaupang-undersøkelsen 2000-2002 ®kt.  1.2.1). Innberetiringen er

utarbeidet av Lars Pilø, utgravningsleder ved Kaupang-undei.søkelsen.

Begrepet bosetningsområdet]  anvendes  hei-  om  den  delen  av  handelsplassen  på

Kaupang, hvor det kan observeres spor etter bebyggelse. Området mai-kerei-seg på

flere måter:  gjennom innslag av oppløyd svart lmlturlag (svai.tjord) i pløyelaget,

forekomst  av  lmltui-1ag  i  hagene  i  boligtomtene,   foi.ekomst  av  aiilegg  undei-

pløyelaget,  mangel  på  gi.avfiiim,  samt  ved  forekomsten  av  gjenstandsfiim  av

boplasskai.aktei..   Dessuten   kan   boplassomi.ådet   avgrenses   ved   vurdering   av

topogi.afiske    foi-hold     Omauser,     vikingtidens     sti-andlinje)    Utbi.edelsen     av

bosetiringsområdet er tidligere  anslått av Roar Tollnes  (1998: 18ff,  se nedenfoi-),

sæi-1ig på bakgmm av jordfai.ge, mangleiide forekomst av gravei. og topogi-afiske

foi.hold.  Tollnes  sin  vurdering  samsvai-6r  i. hovedtreldcene  med  den  fimnspi.ed-

ningen,  som  er  dolmmentei-t  ved  åken.egisti.eringer  i  1998-99  (Skre  1998,  Pilø

1999a. og b). hnidlei-tid hai-en forvaltningsundersøkelse i oktober  1999 rett uten-

for det antatte bosetningsområde, vist at det.også er bebyggelsesspor nord og sør

for dette område, slik at det kan se ut til aLIJelJyggelsesspoi-ene går lielt ut til kan-

ten av de tilstøtende gravfeltene.

Det foreligger noe infomasjon om kultui.1agenes utbi.edelse, tyldcelse og karakter

fi.a tidligere  undei.søkelser:  fi.a utgi.a.vniiigsfeltene  1956-1974,  fra  en kommunal

`  Begi.epet  Svcr/.//.o/.c7§o7777.åcJet  benyttes  ikke  i  denne  og  andi.e  innberetiiinger  for  foi-prosjektet.

Årsaken er at kun den sentrale den av bosetningsområdet liar svartjord i pl®yelaget,  mens  de ytre
deler  ikke  har  slik  møi.kfarging.  Svaiijordsområdet  omfatter  altså  kun  eii  del  av  bosetningsom-
l.ådet.
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vannledningsgi-øft gi.avd  1958,  ffa pi-øvemtei-  gravd vest for fylkesveien i  1969,

ffa  et lite felt gi-avd på .tomten foi-gnr.  1029/16  (Hagejoi-det)  og fi.a di.enerings-

grøfter  gi.avd  1969  nær utgravningsfeltene  og  i  1984  i  sørenden  av bosetnings-

området.  Dessuten  har  Tollnes  foi-etatt  en  visuell  vui.dering  av  ovei-flatejoi.den

(Tollnes  1998: 19fD Resultatene ffa disse målingei-og obsei.vasjonei-ei. beski.evet

nedenfoi. og blir tmldcet im i dislmsjonen av i.esultatene fi-a. vårt feltarbeid.

I de dyrkede  delene av bosetningsområdet er den øverste delen  av hltui.1agene

omrotet   ved   pløying.   På   bakgrunn   av   observasjoiier   i   en   1)yggegrop   på

eiendommen  Søndi-e  Kaupang,  gin.  1012/27,  sommeren  1999,  samt  utsagii  fi-a

Marit Kaupang Aspås, ser det ut til at også de delene av bosetningsom-ådet som i

dag er villahager, tidligei-e har væii pløyd.. Det er viktig å mderstreke at selv der

hvor det ild{e er påvist intakte hlturlag uider pløyedybden, kan det likevel væi-e

nedgravde   anlegg.   Denne   iiinbei-etningen   behandlei.   imidlertid   uteluldcende

lmltui-1agene.

2. OMRÅDEBESKRIVELSE

Bosetningsom.ådet på Kaupang  streldcer  seg  på  østsiden  av  Kaupaiigkilen,  fra

tunet på  Kaupaiig nordre  (1029/5)  ca.  50  m  sør  for veien  til  Huestranda  i  søi-
1

(Blindheim et al.  1981 :Gmmlagskaii,  Tollnes  1998: 18ff,  imberetninger fi.a for-

prosjektet.1998,1999).  Mot  vest  er  bosetniiigsområdet  avgrenset  ved  oppstik-

kende  fiellknauser  O£aupangåsen  og  Toaåsen).  Mot øst kan  bosetningsom.ådet

følges til overgangen til det gamle havnebasseiiget, ca. 2,5 m.o.h. Her skifter lml-

tu-laget karaktei. fi.a svarijord til en møi-kebmi.i.:`sti.atifisei-t avsetning med oi.ganisk
:.

matel.iale.

Bosetningsområdet liggei- i dag hovedsakelig som dyrket mark, men det er flei.e

boligtointer langs foten av Eelllmausen og lengst i noi-d som har bevarte kulturlag

imenfor   siiie   gi-enser   (Tollnes   1998:19,   innberetning   v.   Heyei.dahl-Lai.sen   i

Kaupang-arkivet). Det går dessuten en BJlkesvei gjennom deler av 1]osetningsom-

2





rådet.  I veitras6en kan  det  stedvis  væi.e bevait  svartjord.  Det  er  også konstatert

mindi-e avsetninger av svailjord rett vest for fylkesveieii (Tollnes  1998:20f).

3. TIDSROM OG DEIJTAKERE

Målingene  av lmlturlagets  omfang ble utført i tre  omgangei-.  Føi-st  d.  8-9.  april

1999  i  foi.bindelse  med  åkeivandring.  Feltmannskapet  besto  da  av  studenteiie

Lasse Jaksland og Øystein Lia. Deretter ble det foi.etatt ytterligei.e målinger d. 23.-

24.juni  1999. Student Um Pedei.sen deltok ved denne uidersøkelsen. Feltai.beidet

ble ved begge disse anledninger ledet av Dagfinn Ski.e og Lars Pilø. Det 1)1e også

utføri sond6rboringer i foi.bindelse med foivaltningsuidersøkelsen i oktobei-1999.

4. TIDLIGERE UNDERSØKELSER

Om  lagsammensetningen  i  den  utgi-avde  delen  av  bosetniiigsområdet  ski-iver

Tollnes (1998: 13):

Topplaget,  mctijorden,  va].ie]'te  dybdemessig  geme]'elt  mellom
20-30  cm,  inen lcwme pa]'tiwis  lm  en mektighet  opp  til  40  cin.
Maljorde;n   gi]cJc   over   i   e;t   rLindt   10   cm   V]ti   grusaktig   og
svcu.tf;ct]`get  joi'dlacg.  Dette  vc[].   spesielt  mcL].lce]'t  ved  sja]tienes
Øvre  pa]`tier   (...)   Gene]'elt  30-40   c]n  under  ove]'flctien  lå  de

=         u]'Ørte vi]dngtids-awsetiringene, Jcc[]'a].cterise]'t soin  "svcH.tjorden"

en mecget tie,ckende ,)eleåle,Se.  Jo,.den +a,. tett, mørk 6g svc,,.t.
Den  hadde  noe vc[]ierende  tilblcmdincger,  inen vci:]'  i  hovedsak
te]iunelig f imkornet ocg ensc[+tet over  støri.e om]'åde]..  I pa]'tiene
opp  mot  Kcwpcmgveien ble  sva]'tjorden  ove].  dele;r  ci,w  om]'ådei
kun påyist  som  et  cmelsestyiti lag.  TyJckelsen  ØJtie med. ftillet i
ba]c]cen til mellom  30  og  50  cm med ekstreme]'  opp  inot 70  cin.
Lti#:tn,%e%£gce:t]:J:eap7#7:::e,S,;:teee,',:ad[ee:fii?#£ta:%t7:%''o.egdg%t:se]t£v

vct].i.ert karakter sa]nt le;ire og et stort scmdinctieriale.

En  kommunal  vaimledningsgi-øft  gravd   1958   ga  et  langstrakt  siiitt  gjeimom

boplassom.ådet  (Tollnes  1998:19f,  P1.   1).  Gi-øften  viste  et  bevart  kulturlag  og

anlegg i den nordi.e del av det bebygde område.  Dette kultui-laget forsviimer foi-t

og duld{ei. først opp igjen i forbiiidelse med de gamle utgi.avningsfeltene.
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I  1969 ble  det lagt ny di.enering i området mellom de gamle utgravningsfelt og

platået. Di-?neringen besto av 10 pai.allelle grøfter og en samlegrøft. I 1970 ble det•3

foi.etatt stild{ i disse gi-øfteiie (Tollnes  1998:21, se hans Pl.  1). Undersøkelsen viste

tilstedevæi.else av et 1)evari lmlturlag i den øvre del av di.eneringsom.ådet.

I  1969  ble  det  gi-avd prøveruter  vest  for  fylkesveien.  Ved  dette  arbeid ble  det

påvist hlturlag nærmest veien (Tollnes 1998:21). I 1978 ble det gi.avd et lite felt i

forbindelse  med  utvidelsen  av  bolighuset  på  Hagejoi.det  (gnr.   1029/16).  Ved

denne foi-bindelsen ble det påvist et hlturlag (Heyei.dahl-Lai-sen,  imberetning i

Kaupang-undersøkelsens ai.kiv).

I  1984 ble det dreneit i dyrket mark i boplassomi-ådet på Søiidi.e Kaupang.  Også

her ble det foretatt en arkeologisk ettei"idei.søkelse (Tollnes  1998:22f, P1.1). Kun

aller øverst, i kanten av bebygget oini.åde, ble det påvist et  15 cm tykt kulturlag.

E11ers var det ikke noe bevart kulturlag i området.

Etter  en  ovei-flateobservasjon  av joi.dene  foretatt  i  august  1969  skriver  Tollnes

(1998:  20):

I grenseonu'ådet me[lom Nord].e og Sønd].e Kaupang ftmes  en
mtw^tig   f;orhøyiring   ut   inot   en   li.ten  fie[lkmw   ri   de"Ne
innberetning  omtalt  som  "platå"].  . /...J.  roj?+7.o7~dG7t  oiJer  cZGffG
høyded].aget  er  noe  lysere  em  ved.  de  tilgrensende  jorde]ie.
Både mot nord og inot syd bli]'  toppjorden Jdart mørkei.e,  noe
som   nok   s]yldes   opp-pløyimg   c[v   mdei'liggende   hiltu].jord,
sva]'tjord. De]me mørkere fa].gen fortsette;]. inot syd til den tape;]'
i i,]itensitet ii,oe før vei til Huestranda.

I  1974  gravde  Tollnes  en  sjakt  utenfoi-iie``d-.e.  avslutning  av  sjakt  1958,  foi-  å

mdei.søke den mai.iiit  avsatte lagdeling i  håviieområdet  (Tollnes  1998:22,  se Pl.

3):

Det 20-30 cm b]Jcke mcttjordlagel lå i.ett på et lyst, i.e]it scmdlag.
Scmd,lagets  topp  vc[].  forme;t  cw  plocgen.  Det vcL]'  10-15  yki  ocg
l"ilte på et tref ljsf iørende lag. ( ...) Unde]. det ti.ef lisf iøre]ide lcicget
ble det påvist iwk et scmdsj{]ti o`ie]. e;i møikti brum/svct].t ocg ste].Jti
t]'eflisfiørende lag ned til ca. 75  cm umder ovei.flaten. Videre ned
ble det på;wist forJwldsvis ren gytje.
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Tollnes  beslriver  et  rundt  10  cm tylst  grusaktig  og  svartfai-get joi.dlag  mellom

pløyelaget.og svaftjorden.  Han  antydei.  at  dette kan være nedi-e  del  av tidligei.e

dyrkingslag med finmaterialet delvist borivasket, som ettei. hveft er kommet under

pløyedybde  pga.  seinere  overlagring  (Tolhes   1988:13).  Han  shiver  at  det  er

omi-otet,  men til  en  viss  grad  oldsaksfin-ende.  En  ai:men  tolkning  av  laget  kan

foreslås:   det  kan   dreie   seg   om   den   utvaskete   øvre   del   av   kulturlaget  på

boplassområdet.

5. mTODE
Målingene ble foi.etatt ved at det ble di-evet et tynt sond6rbor med iiinfelt fiire i

lengdei-etningen  (diameter ca.  1  cm)  ned i bakken.  Boret ble  di-att opp  og joi-d-

lagene i fin.en ble dolmmentert. Jordboi-et målte ned til en dybde av 100-110 cm.

Ved den føi-ste undei.søkelsen ble det anvendt et jordbor med fast håndtak, mens

det  ved  den  andi-e  og  tredje  undersøkelsen  ble  anvendt  et  joi.dboi.  med  løst

håndtak. Ved videre undei.søkelser anbefales et bor av sistnevnte typen. Slike bor

kan slås ned i baldcen, noe som forenklei. sondei.ingen betydelig.  Prøvepunktene

vai.  foi-delt jevnt  utovei-  bosetringsom.ådet  (se  vedlegg),  og  1)1e  målt  inn  med

totalstasj on til iiæi.meste hele meter.

Det ei. viltiig å væi-e oppmei-ksom på at l€valiteten av opplysiiingene som oppnås

ved bmk av et tynt sond6rbor ei. begrensete sammenlilmet med 1]mk av kjemebor.

Det gjelder særlig spørsmålene om eksalst jorddyl)de og stratifisei-ing. Unøyaktig-

heten opiJveies av at prøvene er enkle å ta, og .dei.foi. kan utføi-es i et stori aiitall.

-  .'.*

6. RESULTAT

Det ble i alt målt 114 prøvepunkter2 (se kari 1). Ved iimmålingen oppsto det tvil

om nummei.eringen  av  12  av punktene.  Dette  er angitt i  listen  (se vedlegg).  De

2 I tillegg kommer da sondei.boriiiger utføi.t i forbindelse med forvaltningsundersøkelsen  i oktober

] 999 (se egen innbei.etning). Disse b]e il(ke målt i]m, inen i.e]ateii til ståeiide strukturei..
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usikre puhctene er angitt med hvit fai.ge på mai-keringene på kaftet over prøve-

punktene (s,e vedlegg).    .

Det kan væi-e vanskelig  å  skille  oppløyd  svartjoi.d fl-a ui-øft svaiijord.  På kartet

over  lmltu]:joi-dens  dybde  (se  vedlegg)  er  det jorddybden  som  er  angitt,  ikke

foi-ekomsten   av   svartjord  under  pløyelaget.   Det  er  normalt  i-egnet  med   en

pløyelagstyldcelse på 30  cm.  Dersom det ble  observeri  et tydelig  svaftjoi.dslag i

prøvesøylen, er dette angitt i listen bakerst i iimbei-etningen.

Det  kan  ild{e  uteluldces  at  det  finnes  mindi-e  lommei-  med  lmlturlag  mellom

prøvepunktene  som  viser  30  cm joi-ddybde  eller  mindi-e.  Siden  prøvepunktene

ligger  med   10-20   metei.s   avstand,   må  disse   forekomstene   i   såfall  væi-e   av

begi-ensetutsti.elming.

Enkelte dype målinger i områder hvor kulturjoi-den ellers  ei. grmn,  er antagelig

måliiiger  i  nedgi.avninger under pløyelaget.  Om  disse  er  fi.a  vikingtid  (anlegg)

eller seinere (di-enering el. 1ign.), kan ikke avæøres på nåvæi-ende tidspunld.

Sond6rboringene viser  at  det  er bevart lmlturlag under pløyedybde  i  to  hoved-

områdei. på Kaupang. Det største område med kulturlag streldcer seg fra tunet på

Kaupang nordi-e  (gnr.  1029/5)  i nord til..oriådet nedenfor knausene på platået

midt i bosetningsoi"ådet. Det andi.e sammenhengei?de oinråde ligger sør for pla-

tået. Det er dessuten påvist et inindre område med bevaft lmltui-lag (og svarijoi.d)

imenfor boligtomtene søivestlig i bosetnings6{mådet.  I Kaupang-mdei.søkelsens

arkiv  ei-  det  dessuten  opplysninger  om  lmltqi-1ag  (og  ftnn)  på  tointen  til  gni-.

1012/23,  selv om dette hltui.1aget ikke ble p.åvist ved sond6i-boi.ingen (iimbei-et-

ning v. Heyei.dahl-Lars en)

I  dyrket mai.k på platået  og  i  den  søndi.e  del  av bosetningsområdet  er  det  ild(e

bevaii lmlturlag uider pløyedybde. I hagehjømet av eiendommen gni-.  1012/76 -

rett innenfor kanten a.v dyi.ket mark på platået viste hltui.jordsdybden seg å være

0,7  m,  men  dette  skyldes  saimsynligvis  en  kloakkgi-Øft.  Det  ble  dessuteii  ved





åkei-registi.eringen  i  api.il   1999  konstatert  at  det  er  bevari  små  lommer  med

kulturlag ved berglmaus.ene på platået. Ved gi.avningen av pi-øverutei- i september
f.

1999 ble det påvist et tyiit kulturlag i bmnen av en av iutene hei-.

I sør er jordfargen lysei.e, og det kunne under åkeivandringen tydelig ses at plogen

skjærer  seg  ned  i  uidei-grumen  mange  steder.   01dsaksmengden  er  mai-kant

mindi-e i den sørligste delen av bosetningsom.ådet, noe som kan tas til iimtekt for

en mindi-e intensiv bosetniiig i deime delen.  Sondei.ingene og Tollnes sin kontroll

av drenei.ingsgrøftene viser at det har væii svartjorMmltui-lag også i dette område,

men omfanget har vært mindre enn lenger noi.d. Dyi.kingen i omi.ådet har føii til

ødeleggelse av laget, som nå 1"n finnes bevai-t i det bebygde oi"-åde i vest og i

beitemai-ken i  øst.  I  denne  foi.bindelsen  ei-  det  viktig  å undei.sti-eke  at  selv  om

hlturlagene  i  oim.ådet er dyrket bori,  ei-  det stadig bevart  anlegg under  dyi-ket

mark. Det ble påvist flere oppløyde ildsteder i om-ådet ved åkeivandringen i april

1999.  Det  er  også vilstig  å notere  seg  at  det ble  fiimiet  anlegg  sør  for veien til

Huestranda  ved  forvaltningsundersøkelsen  i  oktober   1999.   Pløyelaget  i   dette

område er lyst, og det ei. svært få kulturindikatoi.er i joi.den. En parallell til dette er

foi-holdene  vest  foi- fylkesveien,  hvoi.  åkeriorden  også  er  lys,  men  hvor  det  er

anlegg under pløyelaget, samt enkelte gj enstandsfimn.

Det er målt betydelige dybder av lmltu-1ag nedei.st i ski-åningene, ute i det tidligere

havnebassenget  (se  også  egen  innbei-etning  fi.a  boringer  v.  Kristine  Bukholm,

NLH). Hei- er det også ved flere tilfellei. påvist stratifikasjon i  avsetiiiiigene,  slik

som ved de tidligei-e undei.søkelser (se f.  eks.. Tollnes  1998:Pl.  32). Ved sonderin-

ger i havnebassenget, hvor hlturlagene er mer enn 50 cm dype, er det påvist oi--'     .<-1

ganisk  matel-iale  nederst  i  avsetningene  (b'1.å.  tl-eflis).  Helt  i  nol.døst  el-  det  en

massiv  mai-in  avsetning  av  leii-e,  noe  som  også  er  obseivei-t  i  forbindelse  med

biygge H (Tollnes, mmtlig meddelelse). Deime avsetningen ei- antakelig eldre enn

handelsplassen.  Kultui.laget  i  den  tidligei.e  havnebassenget  synes  å  ligge  i  en

bi-edde  av  30-40  m  langs  den  tidligei-e  sti.andbredden.  Det  kan  imidlei-tid  ild{e

utelukkes at det kan være lmlturlag leiiger ute i bassenget.
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7. SAmÆENFATNING

Undei-søkelsen av omfanget og karalsteren av kultui-1aget på Kaupang hai- vist at

det opprinnelig har væri.hlturlag i hele 1]osetningsområdet,  men  av varierende

tyld{else  og  karakter.  Egentlige  svarijoi-dslag  synes  å  ildce  å  ha  foi.ekommet  i

utkanten av bosetniiigsområdet. Dyrkiiig har føi-t til at lmltui.laget er blitt omi-otet

på platået og i den søi-1ige delen av bosetningsområdet,  slik at det i dag i dyi-ket

mark lmn er bevart urøil lmlturlag i to  støire og ett mindre område innenfoi- det

oppi.innelige   bosetningsområde.   Kultui.1aget   (svarijorden   iricl.   pløyelaget)   ei-

stedvis  mei.  eim  80  cm  tykt.  I  ovei.gangen  til  det  gamle  liavneomi.åde  skifter

lmlturlaget karakter fi.a svartjord til 1ag med bevart organisk materiale - av den

karalster  som  en  kjenner  fi.a  middelalderbyene.  I  det  gamle  havneområde  blii.

a,vsetningene i tillegg stratifiserte,  noe  som i  liten  gi.ad har kunnet  obseivei-es  i

boplassonuådet.
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Liste over prøvepunkter

Kart over prøvepunkter

Kart over kulturjordens utbredelse og dybde, basert på sonderinger
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Kaupang-undersøk®]s©n
Prøvepkt. for sonderboring på Kaupang 1999

TaiTR;Æ •,

ff"r"¥+EEe#? .B^¥~%jæj.æl§åå€ti=iÆåÆ.¥£S#%Tsgr^?~å=,å3Lpåå'*-`£`+å?..-.ri`=*±+=Æjåæå#mTåiiå|~+~j§i;g:S===F&`
891 5217 -5356 30 cm, sand under
892 5187 -5356 30 cm, sand under
893 5163 -5335 25 cm, sand under
894 5151 -5322 25 cm, sand under
895 5156 -5348 oppløyd undergrunn
896 5182 -5324 35 cm, sand under
897 5195 -5346 90 cm, sand under
898 5207 -5343 30 cm, sand under
899 5224 -5338 30 cm, sand under
900 5200 -5356 30 cm, sand under
901 5235 -5350 30 cm,  leire/silt under
903 5207 -5315 30 cm, sand under
928 5222 -5282 40 cm, sand under
974 5232 -5300 70 cm, qyt•e/leire under

1044 5242 -5335 30 cm, le e under, sikker
1045 5254 -5318 30 cm, le e under, usikker
1046 5268 -5307 30 cm, Ie e under, usikker
1047 5282 -5288 100 cm, si Uleire under,  usikker
1048 5263 -5275 1 10 cm+' usikker
1049 5279 -5252 80 cm, 8ytie, usikker
1050 5295 -5244 30 cm, sand/silt/leire under,  usikker
1051 5307 -5256 90 cm, si eire, usikker
1053 5284 -5229 70 cm, le e, usikker
1054 5279 -5230 80 cm, Ie e/silt, usikker
1055 5289 -5225 30 cm' sand/silt/leire under,  usikker
1056 5277 -5208 30 cm,  leire,  usikker
1057 5277 -5209 0(!) cm, ire,  usikker
1059 5290 -5271 90 cm+' s kker
1060 5248 -5289 50 cm, qy e under
1061 5247 -5224 30 cm, le e under
1062 5237 -5229 30 cm' le e under
1063 5220 -5233 30 cm,  le e under
1064 5245 -5246 65 cm, sil eire under
1065 5256 -5242 85+ cm
1066 5234 -5250 60 cm, gv e under
1067 5221 -5251 75 cm, qv e/leire under
1068 5202 -5252 90 cm, ayie under
1069 5199 -5247 70 cm, aytie under
1070 5204 -5236 30 cm,  leire under
1071 5197 -5240 30 cm, q ie under
1072 5189 -5251 50 cm, 8y e under
1098 5298 -5222 30 cm, sand/siwleire under
1200 5189 -5371 75 cm (30 pløye, 45 kulturlag), grus under
1201 5167 -5379 55 cm, grus under
1202 5166 -5376 40 cm, grus under
1203 5155 -5361 30 cm, sand under                                           . .  ..€
1204 5146 -5346 30 cm, sand under
1205 5137 -5330 30 cm, sand under
1206 5129 -5318 30 cm, sand under (40 cm)
1207 5121 -5304 90 cm+,  (30 pløve, trekull og treflis i biinn)
1208 5104 -5312 75 cm (40 pløye, 25 sandbl humus, 7 humus, 3 svarti, leire)
1209 5112 -5326 25 cm, sand under
1210 5121 -5341 35 cm' grus under
1211 5131 -5355 40 cm, 8rus under
1212 5139 -5370 40 cm (30 pløye,10 svarii)
1213 5149 -5386 10 cm (torv)
1214 5130 -5388 80 cm (30 pløve, 50 svartiord, 20 underarunn)
1215 5122 -5374 35 cm (25 pløve,10 kulturlag, 65 undergrunn)
1216 5113 -5360 35 cm, qrus under
1217 5104 -5344 30 cm, leire under (70)
1218 5091 -5322 70 cm (60 pløye/kulturiord,1  sandlaq,10 svartiord,  leire)



¢



1219 3   5082 •-5328 70 cm (30 pløye, 40 kultur.ag (5 nederste svarte)), leire under
1220 5089

'-5350
30 cm pløyelag

'  1221 5099 -5367 70 cm,  leire under
1222 5108 -5382 65 cm (40 torv, 25 svariiord, arus og leire under)
1223 5116 -5397 100+ cm (40 pløve, 60 kuturlag)

1224 5098 -5402 40 cm (30 pløye,10 svartord)

1225 5089 -5386 55 cm, leire under
1226 5081 -5371 30 cm, sand under
1227 1   5069 -5352 90 cm (40 pløye, 20 grus, 5 sand, 25 orqanisk)
1228 5081 -5407 30 cm, leire under
1229 5072 -5391 40 cm (35 pløye, 5 svartiord)
1230 5062 -5376 35 cm, leire under
1231 5066 -5415 30 cm, grusblandet leire under
1232 5058 -5401 30 cm, sand under
1233 5048 -5387 85 cm, sandblandet kultur ag, leire under
1234 5022 -5398 100+ cm (80 sandblandet kulturiord, 20 mørk, fet svartiord)
1235 5034 -5417 40 cm, sand under
1236 5042 -5430 45 cm, Ieire under
1237 5204 -5306 30 cm, grus under
1238 5195 -5294 40 cm (30 pløve,10 humush. grus, sand)
1239 5184 -5281 40 cm, .qrus under
1240 5173 -5269 125+ cm (45 pløve, 20 svarti,10 humush. sand,   50 treflis/ora.)
1241 5156 -5274 80 cm (40 pløve, 35 svart 5 treflis, leire)
1242 5227 -5304 50 cm (30 pløve, 20 svartOrd)
1243 5216 -5291 50 cm, Ieire under
1244 5205 -5277 35 cm, arus under
1245 5229 -5287 35 cm, grus under
1246 5219 -5275 65 cm (40 pløve, 25 svartord)
1247 5243 -5275 80 cm (40 pløve, 40 svariord)
1248 5256 -5264 75 cm (35 pløve, 40 svartord)
1249 5131 -5294 95+ cm (35 pløye, 45 sandbl.  Humus, 5 svarti,15 sandbl.  Humus)
1250 5023 -5433 30 cm, leire under
1251 5000 -5443 30 cm, leire under
1252 5026 -5447 30 cm, leire under (60 til fiell)

1253 5006 -5400 80 cm (60 kulturiord, 20 humusbl.  Grus, 5 mørk humus,  leire u.)
1254 4983 -5416 50 cm, Ieire under
1255 4946 -5435 50 cm, leire under
1261 5323 -5210 25 cm, grus og leire under
1262 5306 -5214 70 cm (25 pløve, 40 cm sandbl humus, 5 treflis, leire)
1263 5311 -5197 45 cm, de nederste 15 er mørkere
1264 5305 -5181 30 cm, leire under
1265 5320 -5178 40 cm (10 mørkeqrå),  leire under (60)
1266 5334 -5175 70 cm (30pløye, 5qrus,15svart, 5qrus, 5svart, 5leire. 5svari, leire
1267 5155 -5437 45 cm, matiord
1268 4990 -5475 40 cm, (30 mati,10 svarti)
1269 5001 -5495 60cm
1270 4942 -5501 40 cm, matiord
1271 4976 -5570 omrotet (70 cm)
1272 4990 -5550 25cm
1273 5000 -5538 30cm
1274 4980 -5488 30cm
1275 4930 -5515 omrotet
1276 4992 -5508 50 cm (40 pløye,10 svartj)                             ...`.:
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© Kultur].ord dypere enn lm

®   Kulturiord dypers enn 80cm

®    Kultur]ord dypero enn 60 cm
®    Kultuq.ord dypere enn 40 cm
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