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1.   BAKGRUNN

Bakg].unnen for undei-søke]sen var vedtatt i.eguleringsplan foi. Nybo gravlund med bygging av
nytt kape]] og utvidelse av kirkegården.  Den planlagte utvide]sen av kirkegåi.den berørte
automatisk fl-edete kulturminnei. i form av bosetningsspor og mulige hulveier (rapport v/Ki.istin
Ristvedt, august 1998).  Tiltakshaver er Sandefiord kommune, teknisk etat. I foi.bindelse med
utvidelse av Nybo gravlund og bygging av nytt kapell søkte Sandefjo].d kommune om
dispensasjon ffa lov om kulturminner.   Saken ble behandlet på møte i Fomminneutvalget 07.
september 1998 (sak F 117.1/98). Dispensasjon ble innvilget under forutsetning av at
tiltakshaver bekostet en arkeo]ogisk undei.søkelse.

2.   TIDSROM OG DELTAKERE

Den arkeologiske undersøkelsen fant sted i tidsrommet 05.10. -09.10.1998.  Deltakere var:

Evy Bei.g                        distriktsleder
Anja Mansrud              feltassistent

Tiltakshaver, Sandefjord kommune, stilte gravemaskin med fører til rådighet.  Den ble benyttet
første dagen ffa kl.  1100 til 1600.

3.   FORMIDLING

Undersøkelsene ble omtalt i NRK Vestfold tirsdag 06.10.1998.

4.   LANDSKAPET

Undersøkelsesområdet ligger Øst for eksisterende gravlund.  Det består av dyrket mark, med et
stort ffamstikkende fjeuskjær.  På berget er det heueristninger i form av skipsfigurer og
skålgroper, ortofotokart CJ 027-5-4 (K10) R04.  På syd- og østsiden av helleristningsberget
fåller terrenget først slakt, deretter noe brattere ned mot jembanelinjen og bebyggelsen.

5. UTGRAVNINGEN

5.1. Problemstilling og metode
Utgangspunktet for undersøkelsen var funn av stolpehull og kokegroper i tre ulike sjåkter, jff.
plan over registreringssjakter, fig. 2. Omriss av det utgravde området er skissert på fig. 2.
Stolpehullene fantes i nordvestre del av området, mens kokegrop og grop med flintavslag
fantes lenger Øst i registreringsområdet.  Problemstillingen for utgravningen gikk derfor ut på å
påvise og undersøke strukturene i forhold til hvorvidt disse kan være rester av bosetning,
eventuelt ha sammenheng med rituelle aktiviteter i tilknytning til helleristningene.

5.2. Struklb[rer og ftm
Området var tidligere registi.ei.t ved maskinell sjakting, med funn av strukturer i flei.e sjaktei-.
Sjaktene strekker seg over hele planområdet, med unntak av helleristningen og dens
sikringssone på 5 m (rapport v/Kristin Ristvedt).  Dei. det ikke ble flmnet noe, var sjaktene lagt
igjen.
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Fig.1.  Utbyggingsoinråidet på Sverst(id s¢ndre er markert ined skTcwLir.   Utsiritt cw ØK
CJ 027-5-4, M  1:5000.
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Fig. 2. Registreringssjakter med L[igr(wcle feti iimtegnet.
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5.2. S{i.ukiui.er -sti.cili grcifi ~ fuim -pr¢vet(iking

Området bestod i sin helhet av dyrket mark, slik at undersøkelsesmetoden var maskinel]
flateavdekking.. Ved utgravningens begynnelse ble omi-ådene rundt strukturene i sjakt 2 og 3
avdekket og utvidet til et sammenhengende felt som målte. . .   I sjakt 5 ble området rundt
kokegropen R3 utvidet, uten at det framkom nye fimn.

Det fi.amkom drøyt 20 støiTe og mindre strukturer i feltet.  Av disse var 9 kokegropei., 1
ildsted, og resten ubestemmelige groper.

Sti-ukturene som framkom under flateavdekkingen ei.:

I  Stolpehull
1  lldsted
I  Kokegroper
I  Store ubestemmehge groper

Alle strukturene ble tegnet inn på den manuelle planen, jff. fig. 3.  Strukturene ble målt inn av
teknisk etat i Sandefjord kommune, jff. vedlegg.

I  vestre del av feltet lå 5 mulige stolpehull som kunne være deler av en konstruksjon.  Ved
snittingen viste det seg imidlertid at de fleste var grunne flekker i sanden som ble avskrevet.
Kun en struktur kunne klassifiseres som stolpehull.

Totalt fantes 10 kokegroper. Av disse lå 9 samlet i nordre halvdel av hovedfeltet, mens 1 lå
lenger Øst i sjakt 5 (R3).  Planer og profiler av et utvålg av kokegropene er gjengitt i fig. 4.
Kokegropene i hovedfeltet var sterkt nedpløyde slik at bare bunnen var bevart på de fleste.  S-
20 var et unntak.  Her lå et tykt lag med silt over bumen av gropen, jff. fig. 4. Det touces
dithen at gropen er stenfylt med en gang etter bruk.  Bunnen av et lite ildsted ffamkom i
utkanten av samlingen av kokegroper. Samlinger av kokegroper uten påviselige hustomter kan
tolkes som kultisk aktivitet, jff. Namio 1996.

Tre store groper kunne ikke fimksjonsbestemmes i utgangspunktet.

S-11 i sydøstre del av hovedfeltet ble flmnet ved registreringen (R2).  I topplaget ffamkom 2
flintavslag ved registreringen.  Ved snitting av gropen viste det seg at den inneholdt et
trekullholdig lag i vestre del.  Her ble det tatt ut prøver til radiologisk datering og en serie
pouenprøver, jff. fig. 5 og 6.

Resultatet av pollenprøvene viste at de var fiinntomme.  Det tokes dithen at det trekullholdige
laget er deponert som en engangshendelse.  Hadde gropen blitt Slt sakte over tid, ville
sannsynligvis noe pollen være bevart, særlig fordi massene her er silt/1eireholdige.  Slike masser
slippei. lite vann og luft til sammenliknet med løsere masser som sand, og gir bedre
bevaringsforhold for pollen og fiø.

I nordvestre del av gropen fantes et stort flintavslag i ytterkanten av det trekullholdige laget.
Flinten er brunrød og av god kvalitet.  Den likner på et av avslagene fimnet ved registreringen.



Fig. 3. Plcm over uigrcwde felt
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Støi.ste mål er 6,0 cm.  Begge disse avslagene har svake bruksspor på en kant.  Ved sålding av

jordprøver fi.amkom ett miki.oavs]ag av gul, stennomskinnelig flint.  Flintkvaliteten på disse
avslagene ei. typisk for s]utten av steinalderen og tidlig broiisealdei., da det ble impoi.tert
kvalitetsf]int fra Syd-Skandinavia.  Som i.edskapsmateriale ble flint benyttet langt inn i
bronsealderen, da bronsen var for sjelden og kostbar til å dekke alle behov.  Avslagene bærei.
ikke preg av langvai.ig bruk, slik at de mest sannsynlig er benyttet en gang og deretter
deponert i gropen.

Beliggenheten nær helleristningen sannsynliggjør at S-11 har sammenheng med aktiviteter i
forbindelse med denne.  Det kan dreie seg om rituelle aktiviteter i en form for kultus.
Deponeringen av flintavslag i en grop kan henge sammen med at redskaper benyttet ved
ritualer ikke skulle brukes til andre fomål.  Offei./"avfalls"groper er kjent fra neolittiske
boplassei. i Sverige.  Gjenstander benyttet i rituell sammenheng ble "avlivet" eller
uskadeliggjort ved plassering i groper, noen ganger sammen med andre "døde" ting i fom av
avfall. Årsaken kan være at det ble knyttet en symbolsk funksjon til slike redskaper, som ville
forringes dersom de ble bemyttet til profane formål (Karsten 1994: 156-157).

Funn av flintavslag tolket som intensjonelle deponeringer som offer er kjent i perioden
senneolitikum - eldre bronsealder.  Disse fiinnene består ofte av et antall avslag, eventuelt
sammen med andre gjenstnader som dolker eller sigder av flint.  Avslagene fra S-11 er små og
få sammenliknet med typiske avslagsoffer, jfr. Ebbesen 1981, Berg in press.

På bakgrunn av funn av flintavslag i S-11 dateres gropen på typologisk grunnlag ti] slutten av
steinalder - eldre bronsealder.   Gropen tolkes som en form for offergrop anvendt i forbindelse
med rituelle handlinger tilknyttet helleristningsberget.  En trekullprøve fra S-11 ble innsendt
til radiologisk datering.  Resultatet gav 3282±105 år før nåtid, kålibrert alder 1680-1430 år f.
Kr., (T-13890) som tilsvarer eldre bronsealder, jfr. vedlegg 1.  Det er dermed kronologisk
sammenheng mellom helleristningen og S-11.

S-10 er en stor, ubestemmelig grop.  Snittet viste at den inneholdt mye steiner.
Nedskjæringen avtegnet seg klart mot omgivende siltblandet sand.  I Øvre del fantes et
leirholdig lag med litt skjørbrent stein og store, ikke-brente steiner.  Lenger ned vai. et hardt
lag av blåleire.  Ingen funn av gjenstander framkom.  Det fantes heller ikke trekull i uttatte
jordprøvei..  Denne gropens funksjon er uviss.

S-6 var en stor struktur lengst vest i hovedfeltet.  Massen i nedgravningen bestod av et kraftig
humuslag over et tynt gruslag.  Heller ikke  her fantes gjenstander eller trekull.

S-10 og S-6 kan ikke dateres på grunnlag av funn eller analyser av trekullprøver.
Funksjonen(e) er også ubestemmelig.

Fire kokegroper ble også radiologisk datert. Alderen på samtlige ligger i i århundrene rundt
Kristi fødsel, noe som tilsvarer slutten av førromei.sk jernalder og eldre romertid.
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Fig. 5.  Plaiier over S-11.
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6. oppsuMMERING Av uTGRAVNINGSREsuLTATENErroLKNING

10 sikre kokegropei. ble påvist.  I tillegg kommer flere stoi.e groper med uviss funksjon.  En av
disse kan muligens tolkes som ku]tisk og har kanskje sammenheng med aktivitetei. i tilknytning
til helleristningen like ved.  Radiologiske datei.inger vil avklare når kokegi.opene og eventuell
offergrop var i bruk.  Det er tenkelig at dette stedet var sentrum for kult gjennom en lengre
tidsperiode fi.a bronsea]der til eldre jemaldei-.

i=ii=
Evy Berg
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LABORATORIET FOR FUDIOLOGISK DATERING

Adr.:  NTNU -Gløsh.augen, Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondheim
Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATEFtlNGSF}APPORT

oppdragsgiver:   Berg,   Evy
IAKN/Universitetets  Oldsaksaml ing

'.                    UniveT`sitetet   i   Oslo

DF-3034

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert 14C alder Kalibrert 613C
ref. del før nåtid alder O/oo

T-13887T-13888T-13889T-13890T-13891 S-20,   Sverstad  søndre Tt`e ku l l 4.494.093.991.994.59 2095   ±   802125±601940±603285±1052020±65 BC195-ADOBC200-45AD15-130BC1680-1430BC65-AD70 -26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*
Sandefjord,   Vestfold Hassel

S-19,   Sverstad  søndre Trekul 1
Sandefjord,   Vestfold Hassel

S-15,   Sverstad  søndre Ty.ekul 1
Sandefjord,   Vestfold Di v . l øvtY.e

S-ll,   Sverstad   søndy`e Tl`ekul 1
Sandefjoy`d,   VestfoldR3(sjakt5),Svey`stad Bjørk,askeikTrekul1

søndre,   Sandefjord Bjørk,eik
Vestfold hassel

Dato:   03   FEB   1999 Laboratoriet for F}adiologisk Datering



Høeg   -   Pollen,   876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Skogbrynet  21  F,
0283   0SLO

Til  Evy  Berg.

Oslo,   11/11-98.

Analvse   av   10   kullT)røver   fra   Nvbo   Gravlund,    Sverstad   Søndre,
44/142,   Sandefiord  k. ,   Vestfold.     Prosiektnr.19981014.

S-11,   Vestre  del,   Mørkt  laq.
Det  ble  bestemt  60  biter.     Av  disse  var  11  Quercus   (eik),

16  Fraxinus   (ask)   og  33  Betula   (bjerk).

S-11,   8  -20  cm  d   (v/  Dollenserie).
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse var  6  Quercus   (eik),11

Fraxinus   (ask)   og  23  Betula   (bjerk).

S-11,   0  -8  cm  d   (v/  Dollenserie).
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  1  Pinus   (furu),   6

Quercus   (eik),12  Fraxinus   (ask)   og  21  Betula   (bjerk).

S-11,   bunn,   25  -28  cm  d  (v/  funnsted  flintavslacr).
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  9  Quercus   (eik),   3

Fraxinus   (ask)   og  s  Betula  (bjerk).

S-15 .-Det  ble bestemt  50 biter.    Av disse var  40  Corvlus  (hassel)
og  10  Betula/Salix/Populus  (bjerk,   selje,  vier/osp).

S-17,   KokeqroD.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Corvlus   (hassel).

S-18.-Det  ble bestemt  40  biter.    Av disse var  37  Corvlus  (hassel)
og  6  Betula  (bjerk).

S-19,   KokeqroT).
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Corvlus   (hassel).

S-20,   KokeqroD.
Det  ble  bestemt  40  biter.    De  fleste  var  Corvlus  (hassel).

Resten  var  daterbare  løvtrær.

R-3   (Siakt   5)   KokeQroD.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse  var  33  0uercus   (eik)  og

7  Corvlus/Betula  (hassel/bjerk).

%- J,r-,  #<-1



Sverstad, 44/142, Sandefjord, Vestfold
trekullprøver

C.51686 4
Prøvenr.
S-1l
Fl-3
S-15
S-17
S-18
S-19
S-20

S-11  0-8 cm
S-11  8-20 cm
S-11  25-28 cm,  bunnlag

Vekt        Treslag
6,4         Eik, ask og bjørk

23,4        Eikog bjørk/hassel
30,8        Hassel, bjørk, selje, vier/osp
23,6        Hassel, bjørk, selj.e, vier/osp
35,2        Hasselogbjørk
109         Hassel
29,8        Hassel, løvtrær

2,5          Furu, eik,  bjørk og ask
1,2          Eik, ask og bjørk
0,6          Eik, ask og bjørk



Høeg  -   Pollen,   876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Skogbrynet  21  F,
0283   0SLO

Oslo,   18/11-98

RAPPORT   OVER   EN   POLLENANALYTISK   UNDERSøKELSE   AV   PRØVER   FRA
NYBO   GRAVLUND,    SVERSTAD   SØNDRE,    44/142,    SANDEFJORD   KOMM. ,

VESTFOLD.      PROSJEKTNR.    19981014.

av

Helge  lrgens  Høeg

Feltarbeid
Jeg   har   mottatt   4   prøver   fra   vestre   del   av   grop   S-11,

Sverstad,  Sandefjord.    De  er  tatt  ut  fra henholdsvis  3,  8,  13  og
19   cm  dyp.

Laboratoriearbeid
Prøvene  er  preparert  efter  standardmetodene.    De  er  kokt  i

10%  kalilut  for  å  løse  opp  humussyrer,  silt  gjennom nylonduk  med
maskevidde  1/4 mm,  skylt med  destilert vann,  skylt med  eddiksyre,
varmet    opp    i    vannbad   med    eddiksyreanhydrid   og   konsentrert
svovelsyre  for  å  løse  opp  cellulose,  skylt  med  eddiksyre,  skylt
med  vann,   varmet  opp  i  vannbad  med  kalilut  for  å  gjøre  prøvene
alkaliske   og   for   å   løse   opp   mer   humussyrer,    skylt  med   vann,
overført  til  prøveglass  med  alkohol,  tilsatt  glyserol  og  farvet
med    basisk    fuchsin.         Mellom    hver    behandling    er    prøvene
sentrifugert.

Prøvene   er   mikroskopert   med   300x   forstørrelse.      Det   er
analysert  4  varv  over  dekkglasset.

Resultater
Alle  4  prøvene var  pollentomme,  men  de  inneholdt  litt  kull.

Det  kan   ikke  sies  noe  om  alder  på  prøvene,   heller   ikke  noe  om
miljøet  i  området  den  gangen  lagene  ble  avsatt.

I   forbindelse   med   dette   prosjektet   er   det   analysert   10
kullprøver,  hvorav 4  er  fra S-11.   Disse  inneholdt vesentlig eik,
ask  og  bjerk.     Se  egen  rapport.

ft J- #ol`



Sverstad, 44/142,
Nybo gravlund

sandefjord,vestfo,d.c.5,686.Aks.Nr.98,,68     -"  i"tsoLAt,u u".1u åLt  `1

Foto s/h og dias

Bildenr.  Motiv
1         Felt tatt langs x-aksen, mot NØ
2         Felt tatt langs Y-aksen, mot NV
3         Stolpehull ivestre del avfeltet, tatt mot N

4+5      Kokegroper i sentrale del av feltet, tatt mot sv, langs x-aksen
6+7      Tverrgrøft mot helleristningsberg m/S-10 og s-11  i forgrunnen, tatt mot sø
8+9      Stor grop, S-6, i forgrunnen, stolpehull i bakgrunnen, tatt mot NV
10       S-11  tattmotssø,plan
11        S-10tattmotø,plan
12       S-19tattmotNØ,plan
13        S-18 til venstre, S-17til høyre, tattmot N, plan
14       S-6tattmotøsø,plan

15+16    S-11,profilmotNNV
17        S-11,tverrprofilmotøNØ
18       S18ogs17,profiltattmotNNØ
19        S-19,profiltattmotNNØ
20       S-20, profiltattmotNØ

21+22    S-10, profil og deler av steinpakning, tatt mot Ø
23        Profiler kokegroper, S-16+S-22 i forgrunnen, S-18/S-17+S-19 bak,  mot N

24+25    S-11, flintavslag i mørkt lag in situ, tatt mot øSØ. Tommestokk markerer funnsted
26       Snittgjennom stolpehull, tatt mot N
27       S-11, bunnm/mørktlag, motNNV
28       S-10,tverrprofil mots
29        S-6,  profil,tattmotNV
30       S-10,bunn,tattmotø
31        S-11,bunnferdiggravd,motNNV
32        F}-3isjakt5,profil  motN
33       0versikt overfeltet etter utgravning, tatt mot NØ
34       0versikt overfeltet etter utgravning, tatt mot N

Dato/fotograf
6/10-98 EB
6/10-98 EB
6/10-98 EB
7/10-98 EB
7/10-98 EB
7/10-98 EB
7/10-98 EB
7/10-98 EB
7/10-98 EB
7/10-98 EB
7/10-98 EB
7/10-98 EB
8/10-98 EB
8/10-98 EB
8/10-98 EB
8/10-98 EB
8/10-98 EB
8/10-98 EB
8/10-98 EB
8/10i98 EB
8/10-98 EB
8/10-98 EB
8/10-98 EB
8/10-98 EB
8/10-98  EB
9/10-98  EB
9/10-98  EB
9/10-98 EB



Sverstad, 44/142, Sandefjord, Vestfold. C.51686. Aks. Nr. 98/168
Nybo gravlund

Funnliste

1. To avslag av rødbrun flint, største mål: 6,00cm og 3,73 cm.
Begge har svake bruksspor.   Det minste avslaget framkom i overflaten av
S-11, det største på ca. 25 cm dybde i mørkt lag.

2.  Et stykke svart flint m/cortex på en side, støste mål: 4,55 cm
funnet i overflaten av S-11.

3.  Et mikroavslag av gulbrun flint, største mål:  1,10 cm
funnet i jordprøve av mørkt lag  i S-11.

4. 10 trekullprøver fra kokegroper og andre groper



Strukturliste
Sverstad søndre, 44/412, Sandefjord k. Vestfold

S_nr Kokegrop   ubestemtgrop    lldsted      Kultgrop?      Stolpehull      Avskrevet

1

1

1?
1

1

1

1

1

38 25
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126777 .110
126776 . 692
126775 . 930
126777.296
126778.469
126769 . 860
126770.576
126772 .134
126772 . 756
126776.455
126772.363
126770 . 324
126778 . 058
126779 . 675
126780 . 657
126782 . 900
126784 . 074
126784.405
126783 . 294
126782 . 677
126784 . 099
126782.418
126780 .178
126778 . 761

-27722 . 960
-27724 . 000
-27722 . 052
-27720 . 306
-27722 .111
-27713 . 409
-27712 .122
-27705 . 695
-27704 . 433
-27702 .145
-27698 . 338
-27696 . 626
-27698 . 563
-27700 . 911
-2:J7 00 .397
-27700 . 034
-27698 . 844
-27699 . 664
-27696 . 636
-27695 . 373
-27693 . 017
-27698.428
-27694 . 843
-27695 .199

23 . 702
23 . 696
23 . 618
23 . 645
23 . 766
23 .168
23 . 065
23 .179
23 . 220
23 . 253
22 . 993
23 . 042
23 . 289
23 . 512
23 . 491
23 . 643
23 . 685
23 . 710
23 . 550
23 . 539
23 . 637
23 . 649
23 . 383
23 . 332


