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1. Inledning

Tn!orrL.    rarr]!en   .  #år      Kaupang-Undersøkelsens       Forprosjekt      i"Ne;rrhe;iaide;s

Husebyområ.det  av Dagfirin  Skre  och Lars  Pilø  i  april  1999.  De  iakttog  då på

Huseby  en  stensatt,  avplanad  och  synbarligen  konstgjord  platå  utan  synliga

strukturer på ytan (fig.  1). Platån imåttes, inritades på plan och befanns vara ca

34 m lång, 10 m bred på mitten, 6-8 m bred i åndama och ungefår halvmetem h6g

(fig. 2). På platån fanns en ca 3  x  1,5 m stor och ca 40 cm djup, flatbottnad grop,

vilken   enligt   markågaren   anlagts    på    1960-talet   i    syfte    att   tjåna    som

långdhoppsgrop  vid  "Huseby-olympiaden".  Vid tillfållet  skall  man  ha  gjort  ett

fi7nd av en våvtyngd. I gropens kanter iakttogs vid inventeringstillfållet ett m6rkt,
kulturlagerliknande lager Q'ilø 1999).

Platåns  exponerade  kr6nlåge,  liksori  dess  fom  och mått  och  f6rekomsten  av

kulturlager, tolkades som en indikation att platån utgj ort fimdament f6r ett långhus

fiån  yngre jåmålder.  Liknande  husplatåer  år  visserligen  inte  tidigare  kånda  i

Norge men år ett fiån senare år allt mer uppmårksammat fenomen på den yngre.

j åmåldems aristokratiska boplatser i Sverige, ffamftr allt i Målardalen. Kr6nlågen
eller  annan  form  f6r  topografisk  exponering  år  också  ett  generellt  drag  hos

aristokratiska boplatser ffån sen jåmålder  i hela Skandinavien (se t.ex.  Norr  &

Sundkvist  1995  med refs.).  Sammantagna motiverade  indikationema  den pr'ov-

unders6kning  som  genomftrdes  inom  ramen  ftr  Kaupang-unders6kningen  i
..,

september 1999.

Deme innberetningen er skrevet a.v fil. dr. Svarite Norr. Katalogisering av fimn er
•.(

utfmavLarsPilø,utgravningsledervedKaup.q¥`grundersøkelsen.

2. Tidigare dokumentation

1955  bes6ktes  Huseby  av Bertil  Almgren,  sedermera professor  i  arkeologi  vid

Uppsala   universitet.   Almgren   tolkade   den   ber6rda   anlåggningen   som   en
"husterrass"  och tog  ett  flertål  fotografier  av  densamma  (fig.  3).  Negativ  och
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kopior   av  fotografiema   ftrvaras ` i   Kaupang-arkivet  v.   IAKK,   seksjon   for

arkeologi, Uriversitetet i Oslo.

3. Tidpunkt och deltagare

Provgråvningarna i Huseby genomf6rdes 13-15 september 1999 av fil. dr. Svante

Norr och hovedfagstudenter Unn Pedersen o ch Birgit Tansøy.

4. Metod

Provgråvningen organiserades ftr att pr6va hypotesen att platån, z.7tdz.Æzz#.o7z§)/fcz J,

utæort fimdament ftr en byggnad fiån yngre jåmålder. F6r åndamålet rensades

det befintliga schaktet ftån 1960-talet upp (schakt A), och dessutom togs ett n)"

schakt upp ungefår i bredd med det f6rstnåmnda, på den tånkbara platsen f6r en

vågglinje (sgha]st 8.; fig. 2). Uppgråvd jord, undantaget den egentliga gråstorven,

vattensållades  med  5-6  mm  masktåthet.  S6der  om platån  gj6rdes  systematiska--
provstick med j ordborr i en mindre, m6j lig husgrund, z.7€dz.Æcrfz.o77syfcz Jr.

5. Resultat
?

`...-

Schakt A

Gropenftån1960-tåletrensadesupp,ochderi-s.6draprofilendokumenterades(fig.

4). Tjock gråstorv (lager 1) avl6stes på ca 25 cm djup av ett m6rkt, homogent, och

mjuktlageravmyuamedvissinblandningav..;id(lager2)somstordeintiyckav

att vara omr6rt (fig.  4).  I provkåmor fiån j6iåb.orr var lagren  1  och 2 nåmast

om6jliga  att  sårskilja,  och  utifi.ån  f5mdmaterialet  år  det  uppenbart  av  mindi.e
C

intresse  att  skilja  dem  åt.  Lager  2  utg6rs  av  gammal  gråstorv,  till  vilken  de

nuvarande r6ttema inte stråcker sig.

I lager 1 och 2 gjordes i f6rsta hand f5md fi.ån historisk tid, fiåmst tegel, spik och

faj,jans;  endast enstaka små fi.agment av brånd lera antydde indirekt nårvaro  av
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fomlånming.  Två fi.agment av keramik av  svårbeståmbar t)p  återfanns  också i

lager 2. Godset var ljusbrunt, utan dekor, och i snittet visades en gråfårgad lins i

godsets mitt.  Datering och typbeståmning år osåker,  men enligt Matthias  Båck

fiån  Rjksåntikvarieåmbåtet,  UV  Bergslagen,  år  godset  olikt  sentida  r6dgods

@åck, muntl. medd.).

På ca. 3540 cm djup ffamtrådde ett ftrhistoriskt kultulager,1ager 3 . Lagerskiljet

var  mycket  tydligt.  Lager  3  var  betydligt  fastare  ån  lager  2  och  bestod  av

kultujord med inblandning av grus och mindre stenar, oftast sk6rbrånda. Lagret

inneh611 ftrhållandevis  stora mångder lerklining (genomsnittligt betydligt st6rre

ffagment ån i de yngre lagren) och enstaka ffagment av keramik och brånda ben.

Det var uppenbart ett destruktionslager ftån ett hus som brunnit (nedan: hus 1). I

6vergången mellan lager 2  och 3  hittades  ett ca 3  cm stort metallftremål  som

ytligt sett påminner mycket om en torshammare,  men  det kan tills  vidare  inte
uteslutas  att det utg6r  ett ffagment av  ett sentida ftremål  (f6r  6vriga f}md,  se

Sndlista i vedlegg). Lager 3 rehsades fiam endast i en del av s.chari A.

Huruvida lager 1-2 har uppstått enbart genom en extremt kraftig torvtillvåxt eller

om det åven imehåller påf6rt material kan i nulåget inte avg6ras. Uppenbarligen

bestårdenursprungligaplatån``aveftgammalt,redeponeratkulturlageravokånd

ålder. Detta kan m6jligen vara så fosfathalt,igt. att det kan ha befordrat en naturligt

kraftigtorvtillvåxtalltsedanhusetbrann:-ed.ÅandrasidankundedeSmdfi.ån

sen historisk tid som ftrekommer i lager lL:2. ånda ned till skiljet till lager 3 brda

på att man  av någon anledning,  kanske  ftr. att anlågga en trådgårdståppa,  hu
oortodoxt låget ån kan tyckas, påf6rt stof;`.riångder jordmassor vid ett tillfålle

under, låt oss såga, sent 1800-tal eller tidiri f:¢i6b-tål. Mot detta argument kan man

i gengåld invånda att de sentida Smden kan ha ftrts ned till 6vergången till den

ftrhistoriska  nivån  genom  att jorden  kontinuerligt  blivit  omr6rd  och  att  man

utnyttjat en befintlig tjock gråstorv. Dessbåttre år ffågan om till.blivelsen av lager

1-2 inte n6dvåndig att 16sa. Ur antikvarisk synvinkel kan man n6ja sig med att

konstatera  att  lager   1-2  inom  de  ytor  som  provunders6kningen  tåcker  kan  -

beskrivas  som ett omr6rt lager  av gråstorv och mylla som givits  sin nrivarande

karaktår under sen historisk tid,  och som endast uppvisar marginella inslag  av
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ftrhistoriska f}rnd, tillfålligtvis 16sryckta fiån lager 3 . Tåta provstick med j ordborr

tyder på att lagret har samina karaktår 6ver hela husgrunden.  I relation till den

f6rhistorisk.a   kohtexten   har   lager   1-2   således   med   st6rsta   sannolikhet   en

f6rsumbarvåtenskapligpotentiål.

Den yta som definierades  som lager 3  kan tolkas  som en destruktionshorisont.

Den brånda leran visar att hus 1 f6rst6rts  genom brand,  något  som  anbrder att

Sndmaterialet kan vara bebrdande och ha stor informationspotentiål f6r rumsliga
anålyser. Hu djupt denna horisont stråcker sig år osåkert.  Sannolikt inte långt,

och detsamma gåller troligen med hus 1 samtida lager 6ver huvud taget,  såvida

inte  den tåmligen tuma platån  d6ljer  flera ombyggnadsfaser.  St6rsta volyinen

ftrhistoriskt material på platån utg6rs antagligen av det redeponerade kulturlager,

ett blandat avfållsmaterial, som anvånts som byggnadsmaterial f6r platån. Hu det

f6rhåller sig tidsmåssigt till hus 1 finns det idag inga indikationer på.

)

I nedre  6stra h6met  av  s6dra profiilen i  scha]st A  atiecknade  sig  ett par  st6rre

stenar  som  m6jligen  skulle  kuma hårr6ra  ffån  den  våstra  stolpen  i  ett  inre,

takbårande stolp.par. Avståndet var ca 3,5 m fiån den våstra kantkedjans insida,

och om vi antar att en motsvarande stolpe befimnit sig på samina avstånd ffån den

6stra kantkedjan, så blir mittskeppet vid denna punld: ca 2,5 m brett.

'
Schakt 8

Lagerf6ljden var densamma som i schakt A nign djupet något mindre (fig. 5). Det

f6rhistoriska lager  3  fiamtrådde hår på  20i25.-cm  djup.  En  ansamling  stenar  i

schaktetkanhypotetisktuppdelasienvåggl.in;.:-?r`espektivetvåstolphål(ca60-70

cm i diam.) på var sida om vågglinjen (fig. 7). Tekniken med dubbla våggstolpar

år i olika varianter kånd ffån Danmark och Holland fi.ån sen romersk jåmålder och

fiam i vikingatid och har i Norge anvånts exempelvis i ett vikingatida hus i Borg i

Lofoten  QTorr  1996,  manus).  Vågglinjen  i  hus  1  kan  m6jligen  vara  temporårt

avbruten i norra ånden av schakt 8, och en orsak till detta kan vara att det hår legat
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en ingång. Provstick visade dessutom att lagret hår var djupare ån eljest, vilket kan

styka teorin om en ingång (fig. 5-7).

•t

lntill en av stenama i vågglinjen och i toppen av lager 3  fiamkom en facetterad

kameolpårla, sannolikt fi.ån vikingatid. I 6vrigt utgjordes de tydligt f6rhistoriska

Smden, precis som i schakt A, huvudsakligen av lerklining och enstaka brånda

ben och keramikfiagment. Mångden brånd lera var ftrhållandevis stor med tanke

på att lager 3 enbart rensades i ytan.

Enligt nuvarande tolkning år platåns fotkedja och vågglinjen nåmast identiska

(sannolikt har stenranden legat i våggens ytterkant), vilket g6r att platåns mått
nåra motsvarat  byggnadens.  Måtten  och fomen,  med  raka  gavlar  och tydligt

svångda långsidor, passar vål in i bilden av ett vikingatida långhus.

Konstaterandet  att  lager  1-2  hårr6r  ffån  sen  historisk  tid  visar  att  husplatån

usprungligen  varit  mindre   i6gonenfallande   ån  den   år  idag.   Den  naturliga

topografin har emellertid s6rjt ftr husets monumentålitet.
)

Indikationsyta 11

Strax s6der om husplatån, på andra sidan d;.n .befintliga kraftledningen, iakttogs

en ca 7 x 3 m stor, rektangulår och kraftigt gfå.sbevuxen plan yta på berget. Stick

med jordborr visade på ftrekomst av kulturlager, vilket f6ranledde oss att g6i.a

systematiska provstick per meter 6ver hela riåri. I en schematisk bild (fig.  8) av

husgrunden redovisas indikationema. Kultril¢:gf5ts djup  år oj åmnt, beroende på

att det ftljer det underliggande bergets konturer,. men ett genomstittligt djup kan

uppskattas till ca 7 cm. I kulturlagret iåkttogs små ffagment av brånd lera, kol och

brånda ben.
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6. Slutsats

De begrånsade utgråvningsinsatsema till trots har det faststållts att platån i Huseby

utgjort fimdament ftr en f6rhistorisk byggnad som brunnit. hdikationsyta 1 kan
.,.

dårftr i fortsåttningen benåmnas %#s J. Platån i sig, dess topografiska låge, storlek

och  forin,  ffamkomna  anlåggningar  och  anålogier  med  liknande  fornminnen  i

Sverige  och  Danmark,  g6r  det  samolffi  att  hus  1  varit  ett  långhus  av  sen

jåmålderstyp,  tillh6rigt  ett hushåll  i  det  dåtida  sammhållets  6vre  sociala  skikt.

hdikationema  g6r  det  således  rimligt  att  hypotetiskt  tolka  hus   1  som  en

hallbyggnad.  Fynden av  en kameolpårla i vågglinjen antyder att byggnaden år

vikingatida. Hus 1 ftrefaller ha anlagts på ett redeponerat avfallsmaterial av okånd

datering. En destruktionshorisont med betydande mångder brånd lera var tydligt

uskiljbar i den h6jd då åven anlåggningar ffamtrådde -hus 1 har ftrst6rts geng.m

brand. De f6rhistoriska lagren tåcks av ett tjockt, omr6rt lager med Snd fiån sen

historisk   tid;    lagrets   tjocklek   kan   eventuellt   skyllas   kraftig   torvtillvåxt,

uppmuntrad av rik f6rhistorisk nåring.

r

hdikationsyta   11   utg6r   sannolikt   en   mindre   husgrund.   Dess   storlek   och
L

rektangulåra fom hånf5r den snarast till vikingatiden eller senare.  Som hypotes

kan ftreslås att. den utgjort någon fomi av ekonomibyggnad till hus 1.

7, Lit€eratur

Norr,  S.,  1996.  Borg  11.  Manuskript till publikationen 6ver  forskningsprojektet

Borg i Lofoten.
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PTLØ,  L.,  1999.  Imberetrting  om  fum  cN  n"lig  lmstufit  på  "Husebyhcmgen",

Huseby  vestre,   gnr.   1032,  bnr.   21,   Larvik  kommune.  UrkNerstii;sttis  O+dsd+
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i.

Figurer
1.   Oversiktsplan 6ver Huseby.

2.   C)vers{rispla; med Jwsplaf åms koitiure]. och utgrdwringsschaktens låge.

3.   Tre f iotorictf ier crv Huseby-platån tagna crv Bert{l Almgren 1955.

4.   Schakt A, profiil mot s6der med lager 3 delvis ftamrensat i ftrgrmden. Foto:

Swante Norr.

5.   Schakt 8 mot s6der med lager 3, vågglinje och mojliga stolphdl ftam].ensade.

Foto: Svante Norr.

6.   Plan 6ver schakt B med iriyåangivelser.

7.   Plcm 6ver schakt 8 med de hypotetiska stolphdlen markerade.

8.   Schematisk plcm 6ver prorvstick med jordborr i indlka;tionsyta ll.
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Kaupang.undersøkeLsen
Husplatå, prøveundersøkelse
HuseLy, gnr. 1032/21
Larv±k kommme, Vest£o]d

Figur 3a: HuseLyhaugen
med Lusplatået, sett LaL
ØstLy
Foto: Bertil AJmgi.en, 1955





Kaupang-undei.søkelsen
Husplatå, prøveundersøkelse
HuseLy, gnr. 1032/21
Lar+rjk kommune, Vest£o]d

Fig.ui. 3Ix HuseLyhaug'en
sett La tunet
Foto: Beriil Almgren, 1955





Kaupang-undei.søkelsen
Husplatå' prøveundersølæls e
HuseLy, gnr.  1032/21
[+arv±k kommune, vest£o]d

Figur 3c: Husplatået,
sett La nord
Foto: Bei.til Almgi.en, 1955





Kaupamg.--delsøkeLgen
Husplatå, pi.Øvemd ei.søkelse
HuseLy, gm.. 1032/21
I|a_Ivik kommme, Vestfold
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F±g.m 4: SjaktA
Proffl -ot sør -ed lag 3 delvis
£1.emrenset i £org.rmnen
Foto: Svante Nom





Kaupang--delsøkelsen
Husplatå, prøve-dersøkelse
HuseLy, gnr. 1032/21
Larv±k kommme, Vestfo]d

Eg'm 5: Sjakt 8, mot sør
IJag. 3, veg.gkn'.e og -ukge
stolp eLull fle-renset
Foto: Svante Norr
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HuseLy, gnr. 1032/21
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Origimlteg'ning: Svante Non.
Rentegning : Lal.s Priø

Fågur 6: P]an over sjakt 8
med n±våangåve]s er
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Kaupang-undei.søkelsen
Husplatå, pi.øveundersøkelse
HuseLy, gnr. 1032/21
LaLivik kommune, Vest£old
Or±g,±na]tegn±ng: Svante Norr
Renteg'ning. : Lai.s Pilø

Figu. 7: Plan ovei. sjakt 8
med mai.kering a.v vegglinje  m
og stein i milige stolpehu]l  E
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Kaupangiundersøkelsen
Prøvegraving på Husebyterrassen høsten 1999

•,.

Nummerisk funnliste, aksnr. 99/125

o- G'åfiståfi`!   <
),,f£t-å.i     al-S ?m¥*:E?

VeRt``J.\: •Bgjå*#åi¥~¥8åtÆiLF¥¥;i*f;i:i§;:fi:..t=y=;j¥;;:T=£,~.:
Æå_JS

_=æ             1`          ^ i(gffi:
1 A 2/3-rens nq fraqment bronse 24 2,3 1 Blikk av bronse eller kobber
2 A 2/3-rens na fraqment ern 30 5,4 1

3 A 2/3-rens na fraqment ern 27 4,2 1

4 A 2-rensina    ,r fraament leire 1,1 4 brent
5 A 2/3-så d nq naglehode iern 21 11,3 1 Plate til klinknaale
6 A 2/3-så d nq torshammer iern 28 6 1 Muliq torshammer
7 A 2/3-så d nq fraqment iern 19 1,4 1

•8 A 2-rens na skår keramikk 37 7 2 Middela der? Sammenhørende skår
9 A 1/2-rens nq skår keramikk 36 8,4 3 Middela der?

10 A 1/2-rens no fraament bein 0,9 4
11 A 2/3-så d nq skår keramikk 21 3,6 2
12 A 2/3-så d no avslaq f]int 10 0,1 1

13 A 2/3-så d no fragment be in 1.5 5
14 A 2/3-så d na skår keramikk 26 5 1 Håndtak ianende, men lite
15 A 2/3-så d no fragment leire 50,1 48 brent lei re/leirklininq
16 8 2/3-så d na fraament iern 28 11,6 1

17 8 2/3-så d nq fraament bein 1,7 15

18 8 2/3-så d nq fraament leire 11 21 brent le re/leirklining
19 8 3-rens no perle karneol 8 0,8 1 prismat sk-
20 8 2/3-rens nq skår qlass 23 0,5 1 qrønnlia vindusglass?
21 8 3-rens n9 fra.ciment bein 2,9 14 brent
22 8 3-rens na fraqment iern 30 4,7 1

23 8 3-rens na fraqment le re 1,7 1 forsintret
24 8 3-rens nq leirklininq le re 18,8 4 avtrvkk av flater
25 8'.- 3-rens na vevlodd le re 13 •0,9 1 litt usikkert
26 8 3-rens ng fragment le re 99,8 84 brent le ire/leirklining
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1)   Prismatisk kameolperle. Største lengde s mm, vekt 0,8 g.
2)   Mtiig torshammer avjåm. Største lengde 28 mm, vekt 6 g.
3)   Blikk av bronseÆobber. Største lengde 24 mm, vekt 2,3 g.
4)   Plate til klinknagle avjem. Største lengde 21 mm, vekt 11,3 g.
5)   5 fiagmenter avjem. Samlet vekt 27,3 g.
6)   Keramikkfiagment. Likner på hank, men er liten. Største lengde 26 mm, vekt

5,0g
7)   7 sideskår av keramikk. Samlet vekt 19,0 g.
8)   Fragment av vevlodd. Største lengde 13 mm, vekt 0,9 g.
9)   162 biter brent leirklining og leire. Samlet vekt 182,5 g.
10) Flintavslag. Største lengde 10 mm, vekt 0,1 g.
11) 3 8 biter av brent bein. Samlet vekt 7,0 g.
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Korrespondanseliste mellom UO katalog og nummerisk funnliste (aks.nr. 99/125)
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1 karneolperle 19

2 torshammer? 6
3 bronseblikk 1

4 klinknagle 5
5 jernfragmenter 2,3,7,16,22
6 keramikkfragment 14
7 keramikkskår 8,9,11

8 vevlodd 25
9 leirklining/brent leire 4,15,18,23,24,26

10 flintåvslag 12
11 brent bein 10,13,17,21
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