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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

SØNDRE LORE, 187/BNR., HOLE, BUSKERUD  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

4. mai 2018 ble det gjort et rikt metallsøkerfunn i utmark på Søndre Lore gård (187/8), i 

Hole, Buskerud. Funnet besto av ti mynter, to skålspenner, et mulig hengesmykke i 

kobberlegering og perler. Kulturhistorisk museum søkte Riksantikvaren om tilskudd til 

sikringsgraving av funnstedet i brev av 29. august 2018. Tilskuddsbrev fra Riksantikvaren, 

datert 05.09.2018, ga tillatelse til en sikringsundersøkelse (post 70) av gravminne, id 

239414 på Søndre Lore gård, med en kostnadsramme på inntil 386.000,-. 

 

Prosjektet var opprinnelig beregnet til å vare i fem dager. Da det ble klart at to separate 

strukturer var avdekket og begge var forstyrret av metallsøkeraktivitet og truet av erosjon 

ble det besluttet å undersøke og dokumentere begge. Prosjektet ble forlenget med tre dager 

i felt, og bekostet ved omdisponering av opprinnelig budsjett.   

 

 DELTAGERE, TIDSROM 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Kristin Orvik Utgravningsleder 15-24.10.18 8 

Kristin Bakken Assistent 15-24.10.18 8 

Sum    

Magne Samdal Metallsøk 17.10.18 1 

 

I tillegg var prosjektleder Zanette Glørstad og Kristin Orvik fra KHM, og Lars Hovland fra 

Buskerud fylkeskommune på befaring 12.10.18.   

 

 BESØK OG FORMIDLING  

Grunnet prosjektets varighet og beliggenhet var det ingen organisert formidling i felt. 

Besøkende fra Søndre Lore gård viste stor interesse for kulturminnene og var innom ved 

flere anledninger og fikk omvisninger på feltet.  
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Figur 1: Oversiktskart over lokalitetens plassering (i rødt). Kartgrunnlag: Statens Kartverk. 
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Foto 1: Oversikt over knaus med utgravningsområde. Kristin Bakken renser opp funnstedet. Sett mot 

nordøst. Cf53426_074 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

De undersøkte gravminnene ligger i et rikt kulturlandskap med mange kulturminner fra 

jernalder hvor Stein gård og Steinsåsen spesielt utmerker seg. Både Stein gård og 

Halvdanshaugen er synlige fra knausen med gravminnene. Mellom Steinsåsen og 

utgravningsområdet ligger i dag et våtmarksområde. En båtgrav, id 68768, er tidligere 

funnet i samme område som de undersøkte gravminnene. Den ble undersøkt i 1981 etter at 

løsfunn ble oppdaget ved pløying. Det ble blant annet gjort funn av sverd, øks, pilspisser, 

sigd, perler, kleberkar, bryner og ildstål (C35347 a-z). Kastfestingen i Askeladden er 

usikker da graven skal ha ligget i dyrket mark, og plasseringen i Askeladden nå er i et 

område som ikke har vært dyrket i moderne tid. Båtgravens plassering har trolig heller vært 

40-50 meter nord for de her undersøkte gravminnene, like vest for knausen som strekker 

seg fra dyrket mark i nord og ned mot vannet i Steinsvika.  

 

 
Foto 2: Utsikt mot Steinåsen med Stein gård fra utgravningsområdet. Steinsvika ligger helt til venstre i 

bildet. Tatt mot vest. Cf53426_72. 
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Foto 3: Halvdanshaugen på Stein gård. Sett mot NV. Cf53426_166 

 
Figur 2: Oversikt over kulturminner i området. Undersøkt lokalitet er markert med rosa på kartutsnitt 

(hentet fra askeladden.no, 26.10.2018). 
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Askeladden 
id Navn 

Kulturminne- 
type Beskrivelse Datering 

68768 Loretangen Gravminne Båtgrav Vikingtid 

28978 Halvdanshaugen Gravminne Stor rundhaug Vikingtid 

38973 Stein kirkeruin Kirkested Kirkeruin i stein 1100-tallet 

86505 Stein Gårdstun Gårdstun med stående bygninger 
Etter- 

reformatorisk 

131055 Stein Gravminne 
Gravminne (fjernet ved oppføring 

av bygning 1870) Jernalder 

77169 Hesthagaberget Forsvarsanlegg Bygdeborg Jernalder 

131760 Stein Gravminne Rundhaug Jernalder 

19410 Lore Funnsted Pilspiss av flint. Skafthullsøks Steinalder 

130238 Loretangen Funnsted Skafthullsøks Steinalder 
Tabell 1: Kulturminner i nærområdet med Askeladden id. 

I tillegg til de nærliggende kulturminnene listet opp i tabell 1 er fire funnsteder som 

inkluderer mynter av interesse. Tre er fra Buskerud, og ett fra Vestfold. I Søndre Bø i 

Krødsherad ble det i en gravhaug blant annet gjort funn av brente bein, skålspenner, perler 

og syv perforerte mynter (karolingisk og anglosaksisk) (C7546). Hoenskatten funnet i Øvre 

Eiker inneholder gull og forgylte mynter, gjenstander og utsmykning i edelmetall av 

skandinavisk og europeisk opprinnelse og glassperler (C719-51). Nedleggelsen av 

Hoenskatten dateres til 850-875, men inneholder gjenstander som ved nedleggelsen var 

flere hundre år gamle (Wilson 2006:16). En grav fra Reine, Sandsvær, inneholdt blant annet 

etterligninger av myntsmykker, to ovalspenner, 140 perler og et vevsverd (C8787-8791) 

(Aannestad 2011:122). Det er i tillegg gjort myntfunn ved utgravningene på Kaupang i 

Vestfold (bl.a. C52517, C52519).  

  PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Prosjektets problemstillinger og prioriteringer er knyttet opp mot sikring av funn og 

dokumentasjon av det resterende gravminnet. Dokumentasjon av funnstedet vil sikre 

gjenværende informasjon om funnenes kontekst, sikre gjenværende gravmateriale og 

dokumentere restene av gravminnet. Arbeidet vil i tillegg omfatte dokumentasjon av skader 

og funnkontekst, samt tilbakeføring/istandsetting av området. Som en del av 

sikringsarbeidet vil funnene bli analysert og katalogisert i Kulturhistorisk museums 

Gjenstandsdatabase. 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Da metallsøkerfunnet ble gjort i utmark ble området avtorvet for hånd. Det ble funnet perler 

i overflaten ved befaring (både av Buskerud FK og Kulturhistorisk museum). Store deler 

av torven og massene under ble såldet for å fange opp resterende perler og andre funn. 

Massene ble tørrsåldet med såld med maskevidde på 4x4 mm over et såld med maskevidde 

på 2x2 mm for å fange opp små fragmenter og gjenstandsfunn. Strukturer og profiler ble 

dokumentert med foto og tegning. Alle bilder er lagt inn i Kulturhistorisk museums 

fotobase under Cf53426 og funn katalogisert under C61321 (grav A200, inkl. 

metallsøkerfunn) og C61489 (grav A201). 
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Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmålinger av fyllskifter, 

funn og prøver. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling 

og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av 

GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren 

skjer ved at målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. 

Her blir de konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base 

på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse 

av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. Alle kartdata er satt i 

koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-format ved 

avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir de 

respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Uke 1 (15-19.okt.): Etter ankomst ble funnstedet og området rundt avtorvet i flere 

omganger for å avdekke gravens (A200) utstrekning. Det ble avdekket et område på 3,3 x 

2-3 meter. Nordøst for funnstedet var undergrunnen uberørt. Sørvest for funnstedet ble det 

observert et kullholdig fyllskifte og det ble først antatt at fyllskiftet var en del av graven. 

Graven ville da hatt en orientering i retning NNØ-SSV og graven ville ligget flatt og 

parallelt med høyden på kollen. Mot slutten av dag to var det skyfritt og en lav sol gjorde 

det veldig vanskelig å observere fyllskiftenes avgrensning. Dag tre var lyset bedre og det 

ble tydelig av det kullholdige fyllskiftet var adskilt fra funnstedet. Det kullholdige 

fyllskiftet ble målt inn som en egen struktur (A201). Samme dag var Magne Samdal 

(KHM) på befaring og gikk over området med metalldetektor. Det ble gjort funn av klippet 

mynt og sølvbarrer som indikerte at gravens orientering var motsatt av det først antatte. En 

profilbenk ble satt ut og massene øst for profilbenken ble gravd og såldet. Det ble ikke 

observert tydelige fyllskifter her, men det ble gjort funn av perler i tillegg til metallfunnene. 

Dag fire ble masser vest for profilbenken gravd. I dette området var et avgrenset fyllskifte 

synlig. Det var også her de største skadene fra metallsøkeraktiviteten var. Fyllskiftet ble 

snittet og prøver tatt ut. Det ble gjort funn av ubrente mennesketenner. Dag fem ble all 

dokumentasjon tilknyttet A200 oppdatert og kontrollert. Deretter ble A201 renset opp.  

 

Uke 2 (22-24.okt.): Utgravning av A201 ble startet opp. Profilbenken brukt til A200 ble 

forlenget og masser på begge sider av profilbenken ble gravd lagvis og såldet. Deretter ble 

profilene dokumentert og prøver tatt ut. Siste dag ble profilbenken gravd bort og masser 

lagt tilbake til utgravningsområdet. 
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Foto 4: Utgravning av østre del av grav A200. Sett mot øst. Cf53426_113. 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Utgravningen ble utført i midten av oktober og lav sol gjorde utgravning og dokumentasjon 

av mer diffuse fyllskifter vanskelig. Den lave solen kan ha forhindret funn av svake 

fyllskifter i østlig del av graven, her har også bevaringsforholdene stor innvirkning.  

 

Metallsøkeraktiviteten resulterte i et større ujevnt hull (T1220) i vestlig del av graven. 

Massene fra hullet ble lagt øst for hullet (muntlig meddelelse). Deler av disse massene, og 

en større stein, er deretter brukt for å fylle igjen metallsøkerhullet (T1220). Løsmasser med 

funn fra vestlig del av graven har da blitt liggende over den østlige delen av graven.   

 

Foruten skadene etter metallsøkeraktiviteten har topografiske forhold hatt stor betydning. 

Gravene ligger i hellende terreng nær Tyrifjorden. Vannstanden varierer med årstidene og 

ved høy vannstand under vårflommen kan vannet nå opp til gravene (se Figur 3). En 

erosjonskant var i felt tydelig (se Figur 4). Den gikk i nord-sørlig retning tvers over gravene 

og kan være spor etter skader fra flom. Øst for erosjonskanten var det i liten grad bevart 

gress og torv. Høydeforskjellen ved kanten var omtrent 10 cm. A201 har ligget delvis 

beskyttet av en bergknaus i sør-sørvest, knausen kan ha forhindret graven i å erodere ned 

skråningen. Det er mulig at masser fra hele østlig del av grav A200 har erodert bort. 
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Figur 3: Vannstanden i Tyrifjorden ved ulike tider. Bildet til venstre er fra vårflommen 1983, til høyre fra 

høsten 2016. Utgravningsområdet er markert med rødt (kartgrunnlag hentet fra norgeibilder.no). 

Figur 4 viser at utgravningsområdet i stor grad var forstyrret av fururøtter. Et større 

furutre sto nordøst for A200. Torvdannelse rundt treet har trolig, sammen med erosjon og 

flom, forstyrret fyllskifter i østlig del av graven. Røtter kan i tillegg tilføre oksygen, som 

forringer bevaringsforholdene, og mulig ha flyttet gjenstander, bein og kull fra sine 

opprinnelige plasseringer.  

 

Det ble gjort funn av flere patroner under utgravningen. Patronene ble funnet overraskende 

dypt og viser at området i utstrakt bruk har vært benyttet ved fuglejakt. Knausen har fungert 

som en naturlig skytterstilling. Det ble også funnet søppel av moderne karakter som kan ha 

stammet fra samme aktivitet. Ved utgravningstidspunket var området brukt til beite for 

storfe. Dyrene kan ha bidratt til å tråkke patronene ned i bakken, i tillegg til å påvirke 

erosjonen i området.  
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Foto 5: Utgravningsområdet med et større furutre til høyre i bildet og flere større røtter. A200 ligger like 

over målestokken, mens A201 ligger under.  

 UTGRAVNINGSRESULTATER 

To flatmarksgraver ble totalundersøkt.  Utgangspunktet for utgravningen var et 

metallsøkerfunn av to skålspenner, 10 mynter, 31 perler (hvorav en i kobberlegering) og et 

mulig hengesmykke i kobberlegering. Det ble antatt at funnene stammet fra en 

flatmarksgrav (A200) og undersøkelsens mål var å ettergrave og dokumentere restene av 

graven. Det var ikke avklart hvilken orientering graven hadde og et område på 2-3 x 3,3 

meter ble avtorvet for å avdekke gravens orientering og utbredelse. Under dette arbeidet 

ble en ukjent struktur avdekket (A201). Da den lå utsatt til etter avtorving og et av hullene 

etter metallsøkerene var gravd inn i siden på strukturen ble det besluttet å inkludere 

utgravningen av A201 i undersøkelsen.  
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Figur 4: Kart over utgravningsområdet med topografiske og moderne forhold markert.  
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Figur 5: Lidarkart som viser gravenes plassering i hellende terreng. Gravene ligger på den sørlige halvdelen 

av knausen som strekker seg fra dyrket mark (gult) i nord og mot våtmarksområde/vann (grått/blått) i sør. 

6.1 GRAV A200 - C61321 

Utstrekning og form 

Graven har trolig vært avlang med en utstrekning fra vest-nordvest mot øst-sørøst. Bredden 

har vært minst 68 cm. Lengden er ukjent, med det antas at graven har vært mellom 1,5 og 

2 meter lang. Terrenget er i dag hellende mot øst, men det er usikkert hvor mye landskapet 

har endret seg siden gravleggelsen. Kun ett fyllskifte kunne påvises, A210. Det var bevart 

i vest-nordvestre del av graven. Østre del var sterkt forstyrret av erosjon, trerøtter og 

torvdannelse ved furutreet. Masser gravd opp av metallsøkere var i tillegg lagt over denne 

østre delen av graven. Det kunne ikke påvises et avgrenset fyllskifte under løsmassene i 

øst, men massene her var mindre kompakte enn undergrunnen under. Det er derfor mulig 

at disse massene representerer bunnen av graven. I de mindre kompakte massene ble det 

gjort funn av fragmenterte mynter og små sølvbarrer (C61321/11-17).  

 

I sørøstlig del av lag A210 lå et ujevnt metallsøkerhull (T1220). Hullet var gjenfylt med 

torv, leire og en rektangulær stein (lengde 40 cm). Det er usikkert om steinen opprinnelig 

har vært del av gravminnet. Det ble ikke funnet flere steiner av samme størrelse i 

tilknytning til graven. Hullet var svært ujevnt og kan opprinnelig ha bestått av flere mindre 
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hull inntil hverandre. De var ikke gravd helt ned til undergrunnen. I massene i 

metallsøkerhullet ble det funnet perler og et to avlange jernfragmenter av en ukjent 

gjenstand (C61321/23). I østlig del av graven lå i tillegg en stein i et område med løsere 

masser. Det er usikkert om dette er et gjenfylt hull gravd av metallsøkerene eller om det 

her er snakk om en stein som har blitt bevegd på av mennesker/dyr/røtter på et annet 

tidspunkt (f.eks.om plassen har vært benyttet som skytterstilling). Det mulige 

metallsøkerhullet er ikke målt inn, men er synlig som et lite mørkere område på foto 4 

(over og til høyre for målestokk).  

 

Det ble også gjort funn av perler i fyllmassene lagt over østre del av graven. Her ble det i 

tillegg funnet et mindre fragment av en av skålspennene (C61321/20) og to jernavskallinger 

(C61321/24) som ikke ser ut til å tilhøre jernfragmentet funnet i metallsøkerhullet. Like 

ved furutreet i øst ble det også funnet et fragment av brent bein (C61321/75). Beinet er 

osteologisk bestemt til kranium av menneske (Sjöling 2019). Grunnet torvdannelse ved 

furutreet kommer ikke beinfunnet fra en sikker kontekst, og det er usikkert hvordan funnet 

bør tolkes. I lag A210 ble det funnet ubrente tenner av menneske (se under). Det er derfor 

ikke trolig at de to beinfunnene stammer fra samme person.  

6.1.1 FYLLSKIFTE A210 

Kun ett definerbart fyllskifte kunne relateres til grav A200. Det var 68 cm bredt og 12 cm 

dypt. Lengden kunne følges i 52 cm. Det antas imidlertid at fyllskiftet opprinnelig har 

fortsatt i øst-sørøstlig retning (se under). A210 var mørkere og svakt brunere enn 

undergrunnen og besto av siltholdig leire. Massene inneholdt små kullspetter og var 

kompakte, men løsere enn undergrunnen. Undergrunnen besto av lys gråbrun svært 

kompakt leire med noe silt. 

 

 
Foto 6: Grav A200 med lag A210 på oversiden av målestokken. Sett mot VNV. Cf53426_109 
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Figur 6: Kart over grav A200 med fyllskifte A210. 

 

En erosjonskant, trolig skapt av vårflom ved Tyrifjorden, går tvers over graven i nord-

sørlig retning. Fyllskiftet A210 var kun bevart i full dybde vest for erosjonskanten. A210 

hadde ujevn form, med en avrundet vestre del og en ujevn til rett østre kant. Avgrensningen 

i vest var relativt tydelig og viser trolig gravens avgrensning. Lagets østlige avgrensning er 

forstyrret av erosjonskanten nevnt over og metallsøkeraktiviteten.  

 

Etter opprensing av utgravningsområdet ble en profilbenk satt ut. Formålet var å undersøke 

om eventuelle lag ble tydelig i profil. For tegning av profilbenk se kap. 11.4. Deretter ble 

A210 snittet i gravens lengderetning (VNV-ØSØ). For å få frem en uberørt profil ble 

sørvestlig del av A210 med metallsøkerhullet (T1220) fjernet. Profilet ble så renset opp og 

dokumentert, før prøver ble tatt. I profil hadde fyllskiftet en svakt avrundet hjørnekant i 

nordvest og en rett ujevn bunn som trolig er forstyrret av røtter. Dybden i vest ble målt til 

12 cm. Mot øst heller overflaten slik at dybden blir mindre og mindre før laget til slutt ikke 

kan følges lengre øst. Det antas at fyllskiftet besto av masser brukt for å gjenfylle graven 

og at laget opprinnelig har fortsatt i østlig retning 
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Det ble gjort funn av 13 ubrente mennesketenner sentrert i den nordlige delen av fyllskiftet 

A210. Dette viser at hodet til den avdøde har ligget i den vestlige enden av graven og passer 

med plasseringen av smykkene fra metallsøkerfunnet.  
 

 
Figur 7: Plan og profiltegning av grav A200 med lag A210. 
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6.1.2 FUNNMATERIALE 

 
C61321 Fnr. Gjenstand Materiale Vekt i gram Antall  Funnsted/Lag 

/1-10  Vestlige mynter av sølv 

med perforering/hempe 

for oppheng i smykke 

Sølv 0,614 – 1,565 10 Metallsøkerfunn 

(T1220) 

/11-14 404 Dirhem, klippet/ 

fragmentert 

Sølv 0,15 – 0,9 4  A200 

/15-17 407 Tre små sølvbarrer Sølv 0,3 – 0,65 3 A200 

/18-19  Skålspenner, 

fragmenterte en med 

tekstil 

Kobber-

legering 

 2 Metallsøkerfunn 

(T1220) 

/20 408 Fragment av 

skålspenne 

Kobber-

legering 

0,35 1 A200 

/21  Mulig smykkeanheng, 

ring. 

Kobber-

legering 

 1 Metallsøkerfunn 

(T1220)  

/22  Perle, fragmentert. Kobber-

legering 

0,65 1 Metallsøkerfunn 

(T1220) 

/23 402 To fragmenter av 

ukjent gjenstand. 

 

Jern 

10,9 2 Funnet i  

metallsøkerhull 

(T1220) ved utg. 

/24 406 To små avskallinger i 

jern, fra ukjent 

gjenstand 

Jern 0,5 2 A200 

/25-73  Perler Glass  31 Metallsøkerfunn 

(T1220) 

401, 

405, 

411  

Perler Glass  17 A200 

413 Perle Glass  1 A210 

/75 410 Kranium av menneske Brent bein 0,6 1 A200 (ØSØ) 

/74 414 Tenner av menneske Ubrent 

bein 

 13 A210 

Tabell 2: Tabellen over viser en kort oversikt over funnmateriale. Fnr. er gitt til gjenstander funnet ved 

sikringsgravningen. Gjenstander uten Fnr. er metallsøkerfunn. A200 viser til gjenstander funnet ved 

utgravningen som ikke er funnet i et tydelig fyllskifte. Plasseringen er usikker da gjenstandene kan være 

flyttet av både erosjon og metallsøkere.  
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Figur 8: Kart over funn i grav A200. Alle funn gjort av metallsøkere i forkant av undersøkelsen stammer 

fra metallsøkerhullet (T1220). F401 er et samlenr. for perler funnet i gjenfylt metallsøkerhull og i løsmasser 

over østre del av grav. F405 og F411 (perler) ble funnet øst og sørøst for løsmassene, men kan også være et 

resultat av metallsøkeraktiviteten.  

Perforert mynt 

Metallsøkerfunnet inkluderte 10 perforerte mynter; én dansk, én anglosaksisk og åtte 

karolingiske mynter. Ved sikringsgravningen ble det i tillegg funnet fire fragmenter av 

kufisk mynt, dirhem (se under). Alle myntene er av sølv. 

 

Den danske mynten er en sjelden penning fra Ribe. Den har to perforeringer, én er jevn og 

rund, den andre har trekantet form med mer ujevne kanter. Mynten er delvis ødelagt ved 

den jevne perforeringen og det mer ujevne hullet kan være spor av senere tilvirkning. (Mnr. 

150566. UMK 2820-1.)  



187, Hole  18/5511  

 

  

 21 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

  
Foto 7: Penning fra Ribe. UMKf10020_875_150566C61321_1 og UMKf10020_874_150566C61321_1.  

Den anglosaksiske pennyen er myntet av Coenwulf av Mercia i perioden 810-821. Den har 

også to perforeringer. Mynten er forvitret nær den ene perforeringen, men hullet er ikke 

avbrudt. Fire innriss er synlige i ansiktet på portrettsiden (Mnr. 150567. UMK 2820-2).  

 

 
Foto 8: Coenwulf av Mercia. UMKf10020_876_150566C61321_2 og 

UMKf10020_877_150566C61321_2. 

Av åtte karolingiske mynter er syv eksemplarer av Ludvig den frommes Christiana Religio 

mynter. Fire av eksemplarene har eller har hatt hempe, hvorav én av myntene har en 

perforering i tillegg. De resterende myntene har én perforering hver. Foruten én er myntene 

hele, men med noe slitasje. Christiana Religio myntene ble myntet i perioden 822-840, og 

er den karolingiske mynten det er funnet flest av i Skandinavia (Audy 2018:80, Garipzanov 

2008) (Mnr. 150568–150574. UMK 2820-3–2820-9). 

 

 
Foto 9: Ludvik den Fromme. UMKf10020_878_150566C61321_3 og 

UMKf10020_879_150566C61321_3. 

Den siste karolingiske mynten er myntet av Karl den Skallede i perioden 840-864. Den er 

hel med en rund perforering. Mynt av samme type er også funnet i graven fra Søndre Bø i 

Buskerud (C7546). Mynten daterer graven til etter år 840 (Mnr. 150575. UMK 2820-10). 
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Foto 10: Karl den Skallede.  UMKf10020_892_150566C61321_10 

ogUMKf10020_893_150566C61321_10. 

Hakkesølv/mynt 

Under utgravningen ble det i østre del av graven gjort funn av fire kufiske myntfragmenter 

av sølv (dirhem)og tre små sølvbarrer. Fragmentene er små og alle veier under ett gram 

hver. To av fragmentene stammer fra samme type mynt (Mnr. 151074–151075, UMK 

2820-11–UMK 2820-12). De er myntet av Harun al Rashid (fra Abbasidedynastiet), i 

Madinat al Salam (Bagdad) i perioden 786 til 809 e.Kr.  

 

 
Foto 11: Funn av klippet dirhem, C61321/11, i felt.  

De to minste fragmentene er også dirhem, men har ikke lik alder. En kan være preget under 

Umayyadekalifatet, i Armeniyyah rundt år 750 e.Kr. (Mnr. 151076. UMK 2820-13). Den 

andre mynten er trolig fra mellom 830 og 842 e.Kr. og er preget av al-Mu'tasim fra 

Abbasidekalifatet (Mnr. 151077. UMK 2820-14). De to fragmentene er små og 

bestemmelsene er derfor usikre.  

 

I samme område ble det også funnet tre små sølvbarrer, med vekt på 0,65, 0,4 og 0,3 gram 

(unr. 15-17). Sølvbarrene og de kufiske myntfragmentene ble funnet ved bruk av 

metalldetektor i regi av museets ansatte, Magne Samdal, i østlig del av graven. De ble ikke 

funnet i et tydelig eller avgrenset fyllskifte og konteksten er derfor noe usikker. Det største 

fragmentet (C61321/11, funnsted markert på fig.7) ble funnet under graving, mens 

resterende fragmenter ble funnet i bøtten med masser fra samme område og i såldet. Alle 

de fragmenterte sølvbitene kommer fra samme område, men grunnet funnomstendighetene 

https://no.wikipedia.org/wiki/Abbasidene
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og alle forstyrrelsene i østlig del av graven kan det ikke konstateres hvor tett de lå. Det 

antas at funnene har ligget innenfor et område på 40 x 20 cm. Det er likevel nærliggende å 

tenke seg at fragmentene kan ha ligget samlet i en pung lagt ned i midtre eller nedre del av 

graven. Det ble ikke funnet perler i de samme massene som sølvet. Perler ble funnet i 

masser over og/ eller lengre øst i graven. Dette kan indikere at sølvet stammer fra bunnen 

av graven og ikke utkastmassene lagt over østre del av graven av metallsøkerene.  

 

 
Foto 12: Fragmentert mynt og sølvbarrer. C61321/11-17. Cf53426_223 

Skålformede spenner  

Metallsøkerfunnet inkluderte to skålformede spenner av typen P27, trolig R648. De er 

enkle/enskallede, har dekor i sen stil III med gripedyrsmotiv, og 10 små knopper. Ei av 

spennene foreligger i to biter (unr. 19), mens den andre er mer forvitret og er i mange deler. 

Ved sikringsgravningen ble det i tillegg funnet ett mindre fragment tilhørende en av 

spennene (C61321/20, F408). Dette funnet ble gjort i utkastmassene fra 

metallsøkeraktiviteten. Spennene dateres til første halvdel av 800-tallet, men har trolig også 

vært i bruk en tid etter 850 (Petersen 1928:30, 33). Ved konservering ble det funnet rester 

av tekstil ved nålefestet ved den ene spennen (se Foto 13, høyre side).  

 

   
Foto 13: Skålspenner C61321/18-19. Cf53508_461_C61321-19_18 og Cf53508_466_C61321-19_18 
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Perler 

Graven inneholdt 48 glassperler og ett perlefragment som kan ha tilhørt en av de sylindriske 

perlene. I tillegg er en trolig perle av kobberlegering. 32 stk. ble plukket opp av 

metallsøkerene. Resterende ble funnet ved sikringsgravningen. Funnsituasjonen er 

spesifisert i katalogen. F401 er et samlenummer gitt perler funnet i løsmasser fra 

metallsøkeraktiviteten. Disse ble funnet gjennom sålding av løse, utkastede masser over 

østre del av graven og i massene brukt for å fylle igjen metallsøkerhullet (T1220). Kun én 

perle (F413, C61321/67) ble funnet ved snitting av lag A210 og er tilknyttet en sikker 

kontekst. Den lå i masser tilhørende lag A210 under metallsøkerhullet (T1220). Det kan 

ikke utelukkes at enkelte av perlene opprinnelig har vært lagt ned andre steder i graven, 

men det antas at de fleste har tilhørt et smykke festet til skålspennene som har ligget i vestre 

del av graven.  

 

Perlene er av ulik type og har ulik datering. Den største perlegruppen består av 15 mørkeblå 

glassrørsperler. De fleste har en rett evt. skrå kant etter kutting av glassrøret. Den andre 

kanten er avrundet. Dette kommer av ulik temperatur på glassrøret ved kutting og er et 

typisk tidlig trekk for denne typen perler (Callmer 1977:89). Perlene blir datert til tidlig 

vikingtid, med en topp i 845-860. Perletypen er funnet i store deler av Europa og er trolig 

importert (Callmer 1977:98).  

 

Fire av perlene er segmenterte med to eller tre ledd. Segmenterte perler er også funnet i en 

grave fra Reine, Buskerud (C8788, se Aannestad 2011), gravfeltet Gulli i Vestfold (eks. 

C53656/147 se Gjerpe 2005) og på Kaupang (Wiker 2011:47). Analyser av glasset viser at 

disse trolig er laget i Midt-Østen (Callmer 1977:98, Wiker 2011:47) og har blitt importert 

til Skandinavia i to perioder. Først i begynnelsen av vikingtiden ca. 790 til 860 e.Kr, så mot 

slutten av vikingtiden ca. 950 til 990 e.Kr. 

 

Seks firesidige, rektangulære opake perler ble funnet i graven. Tre rødbrune og tre gule. 

Perler av samme type er funnet både i en grav fra Søndre Bø, Buskerud (C7546) og på 

Kaupang (eks. C52519/16088 og C52517/2296).  

 

   
Foto 14: Blå perler til venstre - Cf53508_440_C61321. Segmenterte perler til høyre - 

Cf53508_442_C61321_26_28_25_27 
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Foto 15: Rødbrune perler til venstre - Cf53508_443_C61321_52_53_51_54. Gule til høyre - 

Cf53508_446_C61321_49_48_47_46_50.  

  
Foto 16: Ringformede perler til venstre- Cf53508_447_C61321_29_30_32_33_35_45_72_31_34. 

Sylindriske perler til høyre. Cf53508_449_C61321_38_39_43_44_36_42_40_37_41. 

Flere av de ringformede og de sylindriske perlene blir av Callmer (1977:96) omtalt som 

skandinaviske perler (gruppe B c) (se Foto 16). De dateres til midten av vikingtiden, ca. 

845-950 e.Kr. (Callmer 1977:82). Like perler er funnet i graven fra Reine, Buskerud 

(C8788, Aannestad 2011) og på Gulli, Vestfold (C53314, Gjerpe 2005).  

 

Flere av perlene, spesielt de ringformede variantene var forvitret. Tre av perlene er av grønt 

glass, hvorav minst to har vært innlegg av røde glasstråder. På C61321/44 var spor etter 

innlagt glasstråd var synlig, men det meste av tråden var borte. Dette er trolig et resultat av 

bruk av glass av dårlig kvalitet. At enkelte peler var av bedre kvalitet kan indikere at perlene 

kom fra ulike perlemakere, evt. at de var anskaffet gjennom flere perioder med ulik tilgang 

på kvalitetsperler.  

 

I tillegg er en perle funnet av metallsøkerene av kobberlegering (C61321/22). Den er bevart 

som et tynt skall, med tønneform.  

 

Blant perlene ble det funnet en ring i kobberlegering (unr. 21). Ringen er tynn og 

diameteren er for stor til at det er snakk om en fingerring. Ringen kan ha vært en del av 

smykket. Perler kunne da ha hengt på anhenget som på perlesmykket fra Hoenskatten (se 

figur 8). Slike anheng er også kjent fra Birka (f.eks grav Bj 557, SHM 34000, Föremål 

559203).  
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Figur 9: Smykkeanheng fra Hoenskatten. Hentet fra Fuglesang og Wilson 2006, Plate 24. 

Jern 

To avlange fragmenter av jern ble funnet i de gjenfylte massene i T1220 (metallsøkerhull), 

F402 C61321/23. Fragmentene er små (største lengde er 5 cm). Fragmentene antas å ha 

tilhørt samme gjenstand da begge har bruddflater i kortsidene. Jernfragmentene er 

korrodert og var ikke renset ved katalogisering.    

  

 
Foto 17: Røntgenbilde av avlange jernfragmenter. C61321/23. 

Lengre øst i graven ble det gjort funn av to tynne jernavskallinger (F406, unr. 24) fra en 

ukjent gjenstand. Avskallingene ser ikke ut til å passe med de avlange fragmentene over 

og kan indikere at det opprinnelig ha ligget flere gjenstander av jern i graven. 

Funnkonteksten til disse avskallingene er imidlertid usikker og det kan ikke utelukkes at 

de er av mer moderne karakter.  

 

Typologisk datering av graven 

En del av perlene dateres av Callmer (1977) til tidlig vikingtid, 790-860, mens de 

skandinaviske (sylindriske) perlene dateres til perioden 845-950. Den europeiske mynten 

er slått i perioden mellom 810 og 864, mens de kufiske myntene trolig er slått mellom 750 

og 842 e.Kr. Mynter og perler kan ha vært i bruk en periode etter produksjons- og 

importstid, men gir en terminus post quem, eldste mulige datering, av graven til 840 e.Kr. 

Spennetypen (P27) var vanlig i perioden 800-850, men har trolig blitt brukt ut i andre 
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halvdel av 800-tallet (Petersen 1928:33). Dateringen av spennene indikerer at graven trolig 

ikke er yngre enn rundt 870-75 e.Kr. Den typologiske dateringen av gjenstandsmaterialet 

gir samlet en datering på anleggelse av graven i perioden mellom 840 og 875 e.Kr.  

 

 
Tabell 3: Datering av funnmateriale.  

  

700

750

800

850

900

950

1000

Perler,
import

Spenner Mynt Penny
(Coenwulf av

Murcia)

Mynt Denier
(Ludvig den

Fromme)

Mynt Denier
(Karl den
Skallede)

Dirhem
(Umayyad og

Abbisid)

Perler,
skandinavisk

type
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6.2 GRAV A201 - C61489 

A201 lå parallelt med og sør-sørvest for A200 og avstanden mellom strukturene er 25 cm 

på det minste. Avgrensningen var tydeligst i nordvest (toppen av graven). A200 og A201 

har lik orientering vest-nordvest mot øst-sørøst. A201 består av fire fyllskifter (A211-214) 

hvor A211 og A212 er synlige i plan. Dybden er ujevn, med største dybde på 18 cm ved 

oversiden (VNV) av profilbenken.  

 

 
Foto 18: Grav A201 i plan, med A211 sentralt (kullholdig) og A212 i ytterkantene på langsidene (lys 

gråbrun). Sett mot VNV. Cf53426_155. 
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I ytterkanten i nordvestre side, ca. 30 cm fra toppen av strukturen er det gravd et hull av 

metallsøkere. Hullet er 26 cm langt og 20 cm bredt, og over halve hullet er innenfor 

avgrensningen til strukturen. Hullet er ca. 20 cm dypt og er gravd helt ned til undergrunnen. 

Det foreligger ikke opplysninger om at det ble gjort funn av arkeologisk interesse av 

metallsøkerne her.  

 

Avgrensning i plan følger i stor grad de kullholdige fyllskiftene som klart kunne avgrenses 

mot undergrunnen. Unntaket var i østlig del. Strukturen er her utydelig. Dette skyldes dels 

store gjennomgående røtter fra nærliggende furutre, et skifte i undergrunnen som følge av 

en nærliggende bergknaus i sørøst og hellingen mot øst og sørøst (med medfølgende 

erosjon). Strukturen er målt inn to ganger, første gang etter avdekking uten en nøyere 

opprensing da det var usikkert om graven skulle graves, andre gang etter opprensing av 

strukturen. Bredden på graven 96 cm. Etter opprensingen ble lengden målt til 1,3 m (mot 

tidligere 1,8 m). Det antas at dette skyldes at kullholdige masser har erodert ned hellingen 

og dermed havnet nedenfor den opprinnelige utstrekningen. Det underste laget i strukturen, 

A214, hadde en klar avgrensning i øst. Lengden på lag A214 er 134 cm.  

 

Det ble funnet et brent bein i den øvre delen av strukturen. Beinet var lite og forvitret kunne 

ikke osteologisk artsbestemmes. I mikromorfanalysen (PX 704) ble det ikke funnet spor 

etter menneskelige levninger, men bekreftet at lagene er del av en nedgravning. Lag A214 

er trolig gjenfylt med våte undergrunnsmasser. To kullprøver ble sendt inn fra de øvre 

lagene (PK 705 og PK  707). Disse ga datering til etterreformatorisk/moderne tid. 

Strukturen er tolket som en mulig grav fra jernalder. Det er usikkerhet knyttet til denne 

tolkningen da utgravningen ikke kunne påvise osteologisk materiale av menneske, og 

datering av kull og jerngjenstand i graven er usikker. Det ble imidlertid gjort funn av en 

blå perle i strukturen. Perlen er av samme type som de blå perlene funnet i grav A200 og 

dateres til tidlig vikingtid (Callmer 1977:89, 98). Funnet av perlen gir en sterk indikasjon 

på at strukturen skal sees i sammenheng med grav A200. 
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Figur 10: Kart over grav A201 med lag A211-A214.  

6.2.1 FYLLSKIFTER 

Graven ble gravd lagvis med en profilbenk for dokumentasjon av lag i profil. Profilbenken 

ble satt ut lang øst i strukturen, dette ble gjort for å unngå forstyrrelsen fra 

metallsøkerhullet. Det ble observert fire ulike fyllskifter (A211-214). I profil var det 

imidlertid vanskelig å skille de tre øverste. På profiltegningen er de derfor slått sammen til 
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ett lag. Hovedgrunnen til at lagene ikke var mulig å skille i profil var at de var tynne, 

omtrent 2 cm dype. Ved den stratigrafiske utgravningen var det imidlertid tydelig forskjell 

mellom lagene og den opprinnelige inndelingen er opprettholdt.  

 

Anr Mål i cm Beskrivelse 

211 58 x 107 Øverste lag i grav A201. Ujevn avlang form i plan. Avgrensningen er i hovedsak 

basert på forekomsten av kull, og den østlige avgrensningen er usikker (grunnet 

erosjon, nedsig). Lagets utstrekning var mindre enn øvrige lag i graven. Porøse 

masser av mørk brun silt og sand med små kullbiter i. Laget inneholdt mye torv 

og røtter. Skiller seg fra A212 under som var mer leirholdig og kompakt. Laget 

var 1 cm dypere ved profilbenken enn i topp (VNV). Dybde 2 cm. Funn av en blå 

perle (F415) i profilbenken.   

212 96 x 120 Lag i grav A201. Lå delvis under lag A211 og hadde større utbredelse enn A211 

og A213. Avrundet form i topp (VNV), rette sidekanter. Uklart avgrenset i bunn 

(ØSØ). I profil var det vanskelig å skille A212 fra A211 og A213. Massene besto 

av siltholdig leire, mer kompakt og inneholdt mindre kull enn A211. Innholdet 

av kull var ujevnt fordelt, med kullspetter i nordøst, mens det i sørvest kun ble 

observert noen få kullspetter. I plan skilte A212 seg tydelig fra A213 under som 

inneholdt grus. I overgangen mellom A212 og A213 lå flere mindre steiner (dia. 

opp mot 5 cm) i vest. Ved østre avgrensning lå flere steiner med dia. på rundt 10 

cm, med usikker tilknytning til laget og graven. Funn av et brent bein (F416) i 

VNV og jernbeslag (F420) i profilbenken. Dybde 3 cm. 

213 84 x 96 Lag i grav A201. Ligger mellom lag A212 og A214. Avrundet form i topp 

(VNV), relativt rette sidekanter. Uklart avgrenset i bunn (ØSØ), grunnet skifte i 

undergrunn (steinholdig, forvitret berg). Innmålingen viser hvor laget ikke lengre 

kan følges og skal ikke tolkes som en skarp og rett avgrensning av laget. I profil 

har laget ujevn flat bunn. Massene består av lys gråbrun grov sand og smågrus og 

er porøst. Det ble ikke observert kullspetter. Laget skiller seg tydelig fra lagene 

over og under. Dybde 2 cm. 

214 67 x 134 Lag i bunn av grav A201. Avrundet form i topp (VNV) og rette/skrå sidekanter. 

Laget smalner av mot øst og har en ujevn avrundet avgrensning. Bunnen skrår fra 

toppen og mot profilbenken, dybden i VNV er 3 cm, mens den er opp mot 10 cm 

ved profilbenken. I ØSØ er bunnen flat. I profil har laget skrå sidekanter og flat 

bunn. Massene består av lys gråbrun siltholdig leire, mer kompakt og leirholdig 

enn A213. Inneholder mer silt, er svakt mørkere og mindre kompakt enn 

undergrunn. Skiller seg også svakt fra undergrunnen i farge (gråbrun mot lysbrun 

undergrunn). Ingen funn. 
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Foto 19: Underveis i graving av grav A201. Over til venstre: Lag A211, Cf53426_164, til høyre: Lag A212, 

Cf53426_171. Under til venstre: Lag A213, Cf53426_176, til høyre: detalj av metallsøkerhull og fossil 

funnet i lag A213, Cf53426_186. 
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Foto 20: Over: Lag A214 over profilbenk Cf53426_191 og under Cf53426_192. Midten: Profilbenk mot 

ØSØ, Cf53426_200. Under: Profilbenk mot VNV, Cf53426_205. 

Det ble gjort funn av forkullet hasselnøttskall (P707) i lag A212. Kull (P705) fra de øvre 

lagene i graven er vedartsbestemt til furu, hassel og mulig hegg (se kap. 7.2). Både 

hasselnøttskall og kull av hassel fikk moderne dateringsresultater. Da de kullholdige lagene 

lå i øvre del av strukturen kan kullet være kontaminert av moderne aktivitet (som fuglejakt). 

Det kan imidlertid ikke utelukkes at hele det kullholdige lag A211 er et resultat av moderne 

aktivitet. 
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6.2.2 FUNNMATERIALE 

C61489 Fnr. Gjenstand Materiale Gram Lag Plassering i grav 

/1 420 Beslag/krampe Jern  A212 Profilbenk 

/2 415 Perle Glass  A211 Like øst for 

profilbenk 

/3 421 Flekke Flint  A213 Profilbenk 

/4 416 Brent bein Brent bein 0,35 A212 Vestlig /øvre del 

Ikke 

magasinert 

417 Kvarts, 

vannrullet 

 18 A212 Vestlig /øvre del 

Ikke 

magasinert 

418 Kvarts Kvarts 

(små 

fragmenter) 

22 A211-

213 

Hele 

 427 

(100027) 

Fossil Bergart  A213 Nord, ved 

metallsøkerhull 

Tabell 4: Tabellen viser funnmaterialet fra grav A201.  

 
Figur 11: Kart over funn i A201. 
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Alle funn ble gjort i de øverste tre lagene. Da lagene var veldig tynne lå flere funn både i 

laget og i overgangen til laget under/over. Flere av funnene er konsentrert rundt 

profilbenken.  

 

Liten ukjent gjenstand av jern, mulig beslag eller krampe (F420, unr.1). Består av et 1,1 

cm bredt bånd med nedsenket linje i midten. Båndet er bøyd til en oval form og endene 

ligger inntil hverandre. Funnet er godt bevart og det er lite korrosjon på jernet. Det kan ikke 

utelukkes at gjenstanden er moderne. 

  

   
Foto 21: Jernbeslag (F420) og glassperle (F415) fra C61489. Cf53426_226 og _227, og 

Cf53508_427_C61489_2. 

Perlen (F415, C61489/2) er som Callmer gruppe F, fig F051. Den er lik de blå 

glassrørsperlene fra A201 med en avflatet og en avrundet kant. Et trekk Callmer tilegner 

den tidligste importfasen av denne typen perle. Perletypen er i omløp fra 790 til 860, men 

har en topp i perioden 845-860 (Callmer 1977:89, 98). 

 

I profilbenken ble det også funnet et fragment av en flintflekke (F421, unr.3). Fragmentet 

har retusj og knusespor langs side- og endekanten og kan opprinnelig ha vært brukt som 

skraper.  

 

Under utgravningen ble en vannrullet bit kvarts og flere små kvartsbiter observert. 

Kvartsbitene lå spredt i lag A211-A213, og ble ikke observert i lag A214. I lag A213 ble 

det også observert en stein med avtrykk av fossiler. Det er kjent mange fossiler fra området 

rundt Tyrifjorden og det er ikke gitt at fossilet er intensjonelt lagt ned i graven.     

6.3 FUNNOMRÅDER 

For å vurdere potensialet for flere graver på/ ved knausen ble området undersøkt med 

metalldetektor. Det var flere utslag i området, et stort kildekritisk problem er imidlertid 

mengden søppel, og spesielt patroner, som var tråkket overraskende langt ned under torva 

(f.eks. av beitedyr). Flere potensielle funnområder ble imidlertid målt inn. Uten nærmere 
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undersøkelse er områdene svært usikre som kulturminner/gravminner. Et område utmerket 

seg, med utslag av legering. Området ligger nordøst for de undersøkte gravene, i samme 

helling. Denne mulige graven ligger utsatt til, da den (lik A200 og A201) forstyrres av 

erosjon og den ujevne vannstanden i Tyrifjorden. Før avreise ble masser fra utgravningen 

lagt over funnstedet. Det er imidlertid lite trolig at dette kan beskytte den eventuelle graven 

over lengre tid.   

 

 
Figur 12: Funnområde med utslag av legering med metalldetekor. Sett mot NØ (Cf53426_216). 

Ved befaring av Buskerud fylkeskommune ble en avlang forhøyning på toppen av knausen 

målt inn som en mulig grav. Metalldetektoren ga ikke store utslag for metall her, uten at 

det kan utelukke at forhøyningen er en grav.     
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Figur 13: Kart over mulige funnområder/utslag med metalldetetor. 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 OSTEOLOGISK ANALYSE 

Det osteologiske materialet ble analysert av Emma Sjöling ved SAU. Det ble gjort funn av 

noen få brente bein og ubrente tenner av menneske. To jeksler ble videresendt til Jane 

Evans, ved British Geological Survey, for potensielle isotop-analyser. Evans vurderte 

tennene til å være i for dårlig tilstand til at de kunne gi gode resultater med nåværende 

metoder, og tennene ble ikke analysert.  

 
Struktur Lag Materiale Analyse 

A200 A210 Ubrente 

tenner 

13 stk permanente tenner. Tannslitasje antyder en alder på 17-

25 år på avdøde. Ingen tannforandringer (karies, tannstein, 

hypoplasier).  

A200 Øst i grav Brent bein Skallefragment av menneske. Ukjent alder. 

A201 A212 Brent bein Ukjent.  

7.2 VEDARTSANALYSE 

En vedartsanalyse ble utført ved Moesgaard museum. Kullprøven var tatt fra lag A211 og 

A212 i grav A201. Av 10 biter analysert var seks stk. av furu, tre av hassel og en mulig 

hegg. Kullbitene var godt bevart, med få nyere bruddflater og viser ikke tegn til å ha vært 

utsatt for erosjon. En av bitene av hassel er kun delvis forkullet, det ble funnet i øvre del 

av graven (lag A211).  
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7.3 DATERING 

To dateringer ble utført ved Lunds Universitet. Begge prøvene stammer fra øvre lag av 

A201. 

 
PKnr. Lab.nr. Lag Materiale C14, BP Kalibrert 2σ 

PK 705 LuS 14540 A211-A212 Kull (Hassel) 1.122 ±0.006 fM [cal AD 1957.27 :cal AD 
1958.24]0.067, [cal AD 
1993.02 :cal AD 1997.34]0.933 

PK 707 LuS 14541 A212 Hasselnøttskall 40±35 1690AD (22.0%) 1730AD    

1810AD (73.4%) 1920AD 

 

Begge dateringene ble moderne. Kull fra hassel var yngre enn 0 BP. De samsvarer dermed 

ikke med det typologiske materialet fra utgravningen. Det er mulig at dateringene er et 

resultat av aktivitet på stedet i forbindelse med fuglejakt, og at de skal knyttes til funn av 

patroner heller enn arkeologisk materiale.  

7.4 MAKROFOSSILANALYSE 

En flotert makroprøve ble analysert ved UMEÅ Universitet (MAL 18_0060_0001). Prøven 

var tatt fra lag A214 i grav A201. Det ble ikke gjort funn i prøven som kunne relateres til 

graven. Funn av små mengder trekull og to forkullede frø av meldestokk.  

7.5 MIKROMORFOLOGIANALYSE 

Tre tynnslip er analysert av Dr. Richard Macphail ved UCL. To av tynnslipene er fra A210 

i A200 og et av tynnslipene dekker A211 til A214 i A201.  

 
PXnr. Grav Lag Dybde Resultat/tolkning 

PX 701 A200  A210 A: 0-75 mm Siltholdig leire, lommer med svakt humusholdig sand. 

Fragmenter av tenner og mulig vev. Små og få biter kull. 

PX 701 A200 A210 B: 75-150 

mm 

Siltholdig leire, lommer med svakt humusholdig sand. 

Spor etter små og få biter kull. Spor etter nedgravning. 

PX 704 A201 A211-

A213 

0-25 mm Stein og grusholdig, humusholdig og svak humusholdig 

silt. Påvirket av naturlige prosesser (torvdannelse, røtter 

o.l.). Små og få biter kull. 

PX 704 A201 A214 25-75 mm Siltholdig, svakt humusholdig leire/undergrunn. Spor etter 

forstyrrelse, nedgravning gjenfylt med våte 

undergrunnsmasser.  

 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Bevaringsforhold 

Grav A200 lå like ved Steinsfjorden i Tyrifjorden og var dårlig bevart. Det skyldes i stor 

grad at graven lå i hellende terreng og at vannstanden i Tyrifjorden har vært ujevn, spesielt 

ved vårflom. Det vites ikke hvordan landskapet har sett ut ved gravleggelsen, og om det 

har vært intensjonelt å plassere graven så nært vannet at den kunne bli oversvømt ved flom, 

men graven har en tydelig kobling til Tyrifjorden. Landskapet rundt gravminnet må ha vært 

av skiftende art avhengig av sesong og nedbør hvor graven tidvis har vært omgitt av 

våtmark/beite, tidvis av vann. Det er gjort funn av andre graver fra vikingtid i hellende 

terreng og med nærhet til/ utsyn over vann (se f.eks. Wenn 2018).  
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Bevaringsforholdene har medført at kun et mindre fyllskifte fra øvre (VNV) del av graven 

sto igjen. Det ble her gjort funn av ubrente mennesketenner. Tennene var dårlig bevart, og 

besto i stor grad av emalje. De mer organiske bestanddelene av tennene og resten av 

skjelettmaterialet var ikke bevart. Det vites ikke om det har ligget flere gjenstander i øst-

sørøstlig del av graven. Funnkonteksten til perler og brent bein gjort i torven nær furutreet 

er også usikker. Massene gravd ut fra metallsøkerhullene skal ha blitt lagt i området og det 

vites derfor ikke om alle perlene fra graven har tilhørt smykket eller om noen har vært 

plassert i østlig del av graven. I grav A201 ble en perle funnet øst for profilbenken. Gitt at 

de døde har ligget samme vei vil denne perlen ha blitt lagt i nedre del av graven.  

 

Det kan vanskelig avgjøres om det brente beinet fra østre del av A200 (C61321/75), 

osteologisk bestemt til kranium av menneske, skal tolkes som spor etter en sekundærgrav. 

Det er ikke uvanlig at de to gravskikkene med kremasjon og inhumasjon har vært brukt til 

samme tid og på samme gravfelt. På Langeid i Bygland, Aust-Agder ble det i 2011 gravd 

et flatmarksgravfelt fra sen vikingtid (Wenn 2016). I to av gravene (grav 18 og 30) er det 

funnet spor av både inhumasjon og kremasjon. De brente beinene er her tolket som 

sekundærgraver (Wenn 2016:181). Alternativt kan beinet funnet i A200 opprinnelig ha 

tilhørt grav A201. Det ble gjort funn av brent bein i øvre lag av A201. Disse beinene var 

små og kunne ikke artsbestemmes. De øvre lagene i A201 var forstyrret av erosjon (se 

under), som forklarer en eventuell forflytning av brent bein og bevaringsgraden til 

beinfragmentene i A201.  

 

Grav A201 var bedre bevart enn A200 og fire fyllskifter kunne skilles ut. Det er imidlertid 

også her problemer knyttet til bevaringsgrad. Bunnen (ØSØ) av graven var dårlig bevart 

og forstyrret av erosjon, røtter og skiftende undergrunn. Kull på nedsiden av strukturen 

indikerer at masser har erodert ned det hellende terrenget. Funnene ble gjort i de øvre 

lagene (A211-A213). To dateringer av disse lagene ble moderne og viser at det har vært 

aktivitet her i nyere tid. Det ble også gjort funn av patron etter fuglejakt i strukturen. Det 

antas at patronen er tråkket ned i undergrunnen av beitedyr/mennesker.  

 

På grunn av patronene er det ikke gitt at metallsøkerne fant arkeologisk gjenstandsmateriale 

i flere av de gravde hullene. Det foreligger for eksempel ingen opplysninger om funn fra 

metallsøkerhullet gravd i nordre del av A201.  

 

Mynter / Funnmateriale 

Audys (2018) gjennomgang av perforerte mynter fra vikingtidsgraver viser at de fleste 

myntsmykker inneholder mellom en og fire mynter. Kun ni eksempler på smykker i graver 

med over fem mynter var fra før kjent i Skandinavia (Audy 2018:133). Av disse inneholder 

én grav syv smykkemynter, to graver ni mynter og én grav elleve mynter (Audy 2018:136). 

Graven fra Søndre Lore har dermed et eksepsjonelt høyt antall smykkemynter. Alle 

myntene er fra vest- og nordeuropa, og er myntet i perioden 810-864 e.Kr.  

  

Graven med syv perforerte mynter er også fra Buskerud, fra Søndre Bø i Krødsherad 

(C7546). Myntsammensetningene i gravene fra Søndre Lore og Søndre Bø er svært like. 

Begge smykkene inneholder flest eksemplarer av Ludvig den fromme (denier, 822-840), 5 

stk fra Søndre Bø og 7 stk fra Søndre Lore. Videre har begge smykkene ett eksemplar av 

Karl den Skallede (denier, 840-864). Den siste mynten fra Søndre Bø er anglosaksisk, en 

penny av Archbishop Wulfred (ca. 820), mens smykket fra Søndre Lore inneholdt en 



187, Hole  18/5511  

 

  

 40 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

anglosaksisk penny av Coenwulf av Mercia (810-820), i tillegg til en penny fra Ribe (800-

tallet). Gravene inneholder også noen like perler, men graven fra Søndre Bø inneholder 

skålspenner av en yngre type (mulig P42) enn Søndre Lore (P27) og har en yngre datering.  

 

Alle de perforerte myntene er fra vest- og nordeuropa, og er myntet innenfor et kortere 

tidsrom (rundt 50 år), mens de klippede myntene funnet i østlig del av graven er kufiske 

og kan ha vært preget i et større tidsrom (rundt 100 år). Dette vitner om ulik sirkuleringstid, 

bruk og ulik oppfatning av symbolverdi. De kufiske myntene er her brukt som valuta, mens 

de vestlige er brukt til utsmykning. Dette er ikke nødvendigvis ett trekk som går igjen i 

resten av Skandinavia, selv om nordisk og karolingisk mynt var mynttyper som ofte ble 

gjenbrukt i smykker består nesten 70% av myntsmykker av kufisk mynt (Audy 2018:81-

83). Dette kan dels forklares med tidsmessige og regionale forskjeller. 

 

En fremstilling av estimert mistet mynt på Kaupang (Blackburn 2007:71) indikerer en 

overgang mellom bruk av vestlig og kufisk mynt rundt år 850 e.Kr. Kun to (av 92) dirhem 

fra Kaupang har vært brukt som smykkemynt. Resten er klippet og brukt i mindre 

transaksjoner som valuta (Blackburn 2007:29). Av vestlig mynt fra Kaupang er det bl.a. 

gjort funn av tre denier av Ludvig den Fromme (822-840), to pennyer av Coenwulf av 

Mercia (800-815 og 810-821), og en penny fra Ribe (KG5) (Blackburn 2007:76-77). Igjen 

ser man likhet i myntsammensetningen med graven fra Søndre Lore. Myntene fra Kaupang 

ble funnet i bosetningsområdet og bortsett fra pennyen fra Ribe viser de ikke spor etter 

hempe eller perforering.  

 

Små fragmenter av sølvmynt og små biter hakkesølv er tolket som valuta (Hårdh 2007:99). 

Ekstremt små fragmenter (som sølvet fra grav A200) kan tolkes som valuta til daglig bruk 

(Hårdh 2007:99 med videre referanse), og trolig knyttes opp mot handel på 

markedsplasser/sentralplasser.  
 

Datering  

Datering av A200 baseres på typologisk datering av gjenstandsmaterialet. Perler av 

skandinavisk type ble tatt i bruk etter år 845 e.Kr. (Callmer 1977:82,96). De yngste 

myntene er preget i årene 830-842 (dirhem, C61321/14) og 840-864 e.Kr. (denier, 

C61321/10). Samlet gir disse gjenstandene en bakre grense for anleggelsen av graven. 

Mynten av Karl den Skallede (C61321/10) viser at gravleggelsen ikke har funnet sted før 

840 e.Kr.  

 

Den fremre grensen er mer vag. Mynter og perler kan ha hatt en lengre brukstid før de er 

lagt i graven og er derfor mer usikre som dateringsgrunnlag. Petersen (1928:30,33) daterer 

skålspennene (P27) til 800-850 e.Kr. men oppgir også at de har vært i bruk i en tid etter 

850 e.Kr. Basert på dateringen av skålspennene anslåes graven til å være fra før 870-875 

e.Kr. Callmer (1977:98) angir også noen bruksfaser for flere av perlene i graven. De 

blå glassrørsperler dateres til tidlig vikingtid med en topp rundt år 845-860 e.Kr. 

Segmenterte perler har blitt importert til Skandinavia i to perioder. Først i begynnelsen av 

vikingtiden ca. 790 til 860 e.Kr. deretter fra 950 til 990 e.Kr. Selv om disse perlene kan ha 

vært i bruk etter 860 e.Kr. indikerer de sammen med skålspennene at graven skal dateres 

til begynnelsen av andre halvdel av 800-tallet.  
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Mulig grav A201 

A201 er tolket som en grav. Det er imidlertid ikke påvist osteologisk materiale av 

menneske og tolkningen er usikker. Strukturen er i tillegg noe kort til å være en grav, 

lengste mål er 134 cm. Undersøkelser av et gravfelt på Langeid påviste tre strukturer som 

skilte seg fra de øvrige gravene i lengde (90-118 cm). Disse er tolket som groper med ukjent 

funksjon eller forslagsvis barnegraver, da de ligger på gravfeltet, parallelt med og tett opptil 

andre graver (Wenn 2016:183). Disse strukturene inneholdt mindre gravgods enn de andre 

gravene på feltet. A201 ligger parallelt med A200 og omtrent 25 cm skiller de to 

strukturene. Gjenstandsfunnene besto av en blå perle og en bit flint, i tillegg til ett 

jernbeslag med ukjent alder og naturlig (mulig tilfeldig) materiale (fossil og kvarts). Det er 

flere likheter mellom strukturene på Langeid og A201. A201 skal mulig tolkes som en grav 

tilhørende en kort person, eventuelt en grop med tilknytning til gravplassen. Den blå perlen 

fra A201 er av samme type som de blå perlene fra A200. Perlene og den tette geografiske 

plasseringen indikerer samtidighet og en relasjon mellom strukturene.   

 

Plassering i landskapet og nettverk 

Gravene ligger i et rikt kulturlandskap med utsikt mot Halvdanshaugen og Steinsåsen med 

Stein gård fra knausen. Gravene ligger imidlertid på «feil» siden av knausen, med utsikt 

rett i Loreåsen/Loretangen. Båtgrav, id 68768/C35347, har trolig ligget inntil vestre side 

av knausen med utsikt rett mot Halvdanshaugen. Det vites ikke om gravene har hatt 

markering over marknivå. Slik de fremsto ved utgravningstidspunktet var gravene verken 

klart markert eller beskyttet mot naturelementer. Utgravningen fant sted sent i oktober. Det 

ble da også tydelig at gravfeltet ved knausen i vinterhalvåret ligger i skyggen store deler 

av dagen (grunnet Loreåsen), mens gården på Steinsåsen hadde flere soltimer.  

 

 
Foto 22: Utsikt mot solfylte Steinsåsen, fra knaus med grav A200 og A201. Cf53426_123. 

Gravfeltet (inkl. båtgrav, id 68768) har en tydelig tilknytning til Tyrifjorden, og selv om 

den lokale plasseringen av grav A200 er vanskelig å forklare viser utgravningsresultatene 

at graven trolig var en inhumasjonsgrav med en ung kvinne som var en del av ett større 

nettverk. Myntsmykket viser spesielt til en grav fra Søndre Bø, Buskerud. Myntene og 

hakkesølvet har likhetstrekk med myntfunn fra Kaupang og kan indikere at myntene har 

kommet til Søndre Lore gjennom handelsplassen på Kaupang. Det er også funnet like perler 
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i grav A200 som de over nevnte steder, i tillegg til en rik grav fra Reine, Buskerud og 

graver fra Gulli, Vestfold.  

 SAMMENDRAG 

En sikringsgraving ble utført av Kulturhistorisk museum i perioden 15-24. oktober 2018. 

Funnstedet til et metallsøkerfunn i utmark ble undersøkt. Metallsøkerfunnet besto av to 

skålspenner, ti perforerte mynter, et mulig hengesmykke i kobberlegering og 32 perler. Ved 

den arkeologiske undersøkelsen ble det avdekket rester etter et gravminne (C61321) og et 

mulig gravminne (C61489). Gravene var i tillegg til forstyrrelsen fra metallsøkerne sterkt 

preget av erosjon som skyldes plasseringen i hellende terreng og nærheten til Tyrifjorden 

med ujevn vannstand. Metallsøkerfunnene ble gjort i gravminne C61321.Ved den 

arkeologiske undersøkelsen fremkom i tillegg fire fragmenter av mynt (dirhem), tre små 

biter hakkesølv, 18 perler, jernfragmenter og ubrente tenner fra dette gravminnet. I C61489 

ble det gjort funn av små fragmenter brent bein, én perle, ett beslag i jern, og én flintbit.   
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 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE  

 
Anr Struktur Form i 

flate 

Bredde Lengde Dybde Beskrivelse 

200 Grav Ujevn 

avlang 

68 cm - 12 cm Flatmarksgrav med ett bevart fyllskifte (A210). Avrundet 

avgrensning i VNV. Gravens utstrekning og avgrensning mot 

ØSØ kan ikke følges. Forstyrret av metallsøkere, erosjon (flom), 

moderne aktivitet (fuglejakt), beitedyr og røtter fra furutre. 

Masser fra metallsøkerhull var lagt over gravens øste del. Det blir 

gjort spredte funn av perler (F401) over hele området. Under 

masser fra metallsøkeraktivitet i ØSØ kunne det ikke påvises ett 

avgrenset fyllskifte. Masser her var mindre kompakt enn 

undergrunnen og kan være bunnen av graven. I disse massene ble 

det gjort funn av klippet, fragmentert mynt (F404) og hakkesølv 

(F407). Det var mye røtter og torv i området. Undergrunnen besto 

av kompakt lys brun leire. 

210 Fyllskifte Ujevn 

oval 

68 cm 52 cm 12 cm Lag i grav A200. Var kun bevart i VNV-del av graven. Form i 

plan var ujevn oval, med en avrundet avgrensning i VNV og en 

ujevn avbrutt avgrensning i ØSØ. I profil har laget en ujevn flat 

bunn og rett/svakt avrundet VNV-lig sidekant. Massene besto av 

siltholdig leire som var mindre kompakt og svakt mørkere enn 

undergrunnen. Massene var gråbrune med små kullspetter mot lys 

brun undergrunn av leire. Laget var forstyrret av 

metallsøkeraktivitet (T1220). Det ble gjort funn av en perle 

(F413) og ubrente tenner av menneske (F414) in situ, i tillegg til 

perler (F401) og metallfragmenter (F402) i det gjenfylte 

metallsøkerhullet. 

201 Grav Ujevn 

avlang 

96 cm 134 cm 11 cm Flatmarksgrav med fire fyllskifter (A211-A214). Avrundet klar 

avgrensning i VNV, mens avgrensning i ØSØ er uklar. Graven 

ligger i hellende terreng og er trolig forstyrret av erosjon (flom), 

moderne aktivitet (fuglejakt) og røtter fra furutre. I tillegg 

vanskeliggjør et skifte i undergrunnen den østlige avgrensningen. 

Graven ligger nær berg i dagen, undergrunnen i øst består av grus, 

stein og oppsprukket berg. Bergknausen kan samtidig ha beskyttet 

mot erosjon og A201 er bedre bevart enn A200. Øverste lag A211 

er kullholdig. Datering av kull og forkullet hasselnøtt fra laget var 

moderne og lagets tilknytning til graven er dermed usikker. Funn 

av perle, jernbeslag og brent bein styrker indikasjon på at 

strukturen er et gravminne fra jernalder. I ytterkant i N, ca. 30 cm 

fra toppen av strukturen lå et metallsøkerhull. Hullet var 26 cm 

langt og 20 cm bredt, ca. halve hullet lå innenfor strukturen. 

Hullet var ca. 20 cm dypt (gravd ned til undergrunnen). Det er 

uklart om det ble gjort funn av arkeologisk interesse. I sørlig del 

av graven ble det gjort funn av moderne patroner i midten av 

strukturen.  

211 Fyllskifte Ujevn 

avlang 

58 cm 107 cm 2 cm Øverste lag i grav A201. Ujevn avlang form i plan. 

Avgrensningen er i hovedsak basert på forekomsten av kull, og 

den østlige avgrensningen er usikker (grunnet erosjon, nedsig). 

Lagets utstrekning er mindre enn øvrige lag i graven. Porøse 

masser av mørk brun silt og sand med små kullbiter i. Laget 

inneholder mye torv og røtter. Skiller seg fra A212 under som er 

mer leirholdig og kompakt. Laget var 1 cm dypere ved 

profilbenken enn i topp (VNV). Funn av en blå perle (F415) 

overgang mellom A211 og A212 i profilbenken. 
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212 Fyllskifte Ujevn 

oval 

96 cm 120 cm 3 cm Lag i grav A201. Ligger delvis under lag A211 og har større 

utbredelse enn A211 og A213. Avrundet form i topp (VNV), rette 

sidekanter. Uklart avgrenset i bunn (ØSØ). I profil er det 

vanskelig å skille A212 fra A211 og A213. Laget består av 

siltholdig leire, mer kompakt og inneholder mindre kull enn 

A211. Innholdet av kull er ujevnt fordelt, med kullspetter i 

nordøst, mens det i sørvest kun ble observert noen få kullspetter. I 

plan skiller A212 seg tydelig fra A213 under som inneholder grus. 

I overgangen mellom A212 og A213 ligger flere mindre steiner 

(dia. opp mot 5 cm) i vest. Ved østre avgrensning ligger flere 

steiner med dia. på rundt 10 cm, med usikker tilknytning til laget 

og graven. Funn av et brent bein (F416) i VNV og jernbeslag 

(F420) i profilbenken. 

213 Fyllskifte Ujevn 84 cm 96 cm 1-2 cm Lag i grav A201. Ligger mellom lag A212 og A214. Avrundet 

form i topp (VNV), relativt rette sidekanter. Uklart avgrenset i 

bunn (ØSØ), grunnet skifte i undergrunn (steinholdig, forvitret 

berg). Innmålingen viser hvor laget ikke lengre kan følges og skal 

ikke tolkes som en skarp og rett avgrensning av laget. I profil har 

laget ujevn flat bunn. Massene består av lys gråbrun grov sand og 

smågrus og er porøst. Det ble ikke observert kullspetter. Laget 

skiller seg tydelig fra lagene over og under. Funn av flint (F421) i 

profilbenken. 

214 Fyllskifte Avlang 67 cm 134 cm 3-10 cm Lag i bunn av grav A201. Avrundet form i topp (VNV) og 

rette/skrå sidekanter. Laget smalner av mot øst og har en ujevn 

avrundet avgrensning. Bunnen skrår fra toppen og mot 

profilbenken, dybden i VNV er 3 cm, mens den er 10 cm ved 

profilbenken. I ØSØ er bunnen flat. I profil har laget skrå 

sidekanter og flat bunn. Massene består av lys gråbrun siltholdig 

leire, mer kompakt og leirholdig enn A213. Inneholder mer silt, er 

svakt mørkere og mindre kompakt enn undergrunn. Skiller seg 

også svakt fra undergrunnen i farge (gråbrun mot lysbrun 

undergrunn). Ingen funn. 
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11.2 TILVEKSTTEKST, C61321 OG C61489 

 

C61321 og C61489 

Gjenstandene har dels fremkommet ved privat metallsøk (mai 2018), dels ved påfølgende 

arkeologisk sikringsgraving av funnstedet 15.-24. oktober 2018 utført av Kulturhistorisk 

museum. Gravene ble undersøkt med manuell avtorving i et område på 2-3 x 3,3 meter 

omkring funnstedet for metallsøk. Gravene ble deretter stratigrafisk gravd med 

midtprofil. Det ble påvist én sikker flatmarksgrav (A200, C61321) og én mulig 

flatmarksgrav (A201, C61489). Funnstedet ligger i leireundergrunn på en liten knaus i et 

våtmarksområde brukt som beite, like ved Steinsfjorden i Tyrifjorden.  

Én kullprøve ble vedartbestemt ved Moesgård Museum, og prøven ble sammen med 

hasselnøttskall radiologisk datert ved Laboratoriet för C14-datering, Lund. Én 

makrofossilprøve ble analysert ved Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL), Umeå. Det 

fremkom få makrofossiler. Beinmaterialet ble analysert av Emma Sjöling ved Societas 

Archaeologica Upsaliensis (SAU). To jordmikromorfologiske prøver ble analysert av 

Richard I. Macphail, UCL, og forbrukt ved analyse. Analyseresultater og kopi av 

analyserapportene finnes i utgravningsrapporten (Orvik 2020). 

 

Orienteringsoppgave: Funnstedet lå 943 m sør for nærmeste bygg på Søndre Lore gård 

og 609 m øst-sørøst for Halfdanshaugen. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6672195,2, Ø: 

239143,5. 

LokalitetsID: 239414. 

Funnet av: Ole Johan Fuglerud og Joakim Welo Gulbæk (metallsøker). 

Funnår: 2018 
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C61321/1-76 

Gravfunn fra vikingtid fra SØNDRE LORE (187/8), HOLE K., BUSKERUD. 

 

1) Mynt av sølv. Penning preget i Ribe, Danmark 

Fra 800-tallet e.Kr., som Malmer 1966:Plate 3, A1 og Plate 2, A3. UMK 2820-1. To 

perforeringer. Diam.: 1,8 cm. Vekt: 0,614 gram. Mnr. 150566.  

Metallsøkerfunn. 

2) Mynt av sølv. Angelsaksisk penny preget under Coenwulf av Mercia (810-821 e.Kr.), 

London, som North 1994:94, nr. 345. UMK 2820-2. To perforeringer. Diam.: 1,9 cm. 

Vekt: 1,223 gram. Mnr. 150567.  

Metallsøkerfunn. 

3) Mynt av sølv. Karolingisk denier preget under Ludvig den fromme (822-840 e.Kr.), 

som Morrison og Grunthal 1967:149, nr. 472. UMK 2820-3. Perforert. Diam.: 2,1 cm. 

Vekt: 1,106 gram. Mnr. 150568.  

Metallsøkerfunn. 

4) Mynt av sølv. Karolingisk denier preget under Ludvig den fromme (822-840 e.Kr.), 

som Morrison og Grunthal 1967:149, nr. 472. UMK 2820-4. Perforert. Diam.: 2,0 cm. 

Vekt: 0,693 gram. Mnr. 150569.  

Metallsøkerfunn. 

5) Mynt av sølv. Karolingisk denier preget under Ludvig den fromme (822-840 e.Kr.), 

som Morrison og Grunthal 1967:149, nr. 472. UMK 2820-5. Påsatt hempe og perforert. 

Diam.: 2,0 cm. Vekt: 1,563 gram. Mnr. 150570.  

Metallsøkerfunn. 

6) Mynt av sølv. Karolingisk denier preget under Ludvig den fromme (822-840 e.Kr.), 

som Morrison og Grunthal 1967:149, nr. 472. UMK 2820-6. Perforert. Diam.: 2,0 cm. 

Vekt: 1,563 gram. Mnr. 150571.  

Metallsøkerfunn. 

7) Mynt av sølv. Karolingisk denier preget under Ludvig den fromme (822-840 e.Kr.), 

som Morrison og Grunthal 1967:149, nr. 472. UMK 2820-7. Påsatt hempe. Diam.: 2,1 

cm. Vekt: 1,565 gram. Mnr. 150572.  

Metallsøkerfunn. 

8) Mynt av sølv. Karolingisk denier preget under Ludvig den fromme (822-840 e.Kr.), 

som Morrison og Grunthal 1967:149, nr. 472. UMK 2820-8. Påsatt hempe. Diam.: 2,1 

cm. Vekt: 1,029 gram. Mnr. 150573.  

Metallsøkerfunn. 

9) Mynt av sølv. Karolingisk denier preget under Ludvig den fromme (822-840 e.Kr.), 

som Morrison og Grunthal 1967:149, nr. 472. UMK 2820-9. Påsatt hempe. Diam.: 2,1 

cm. Vekt: 1,354 gram. Mnr. 150574.  

Metallsøkerfunn. 

10) Mynt av sølv. Karolingisk denier preget under Karl den skallete (840-864 e.Kr.), St 

Martin de Tours, som Morrison og Grunthal 1967:222, nr. 920. UMK 2820-10. Perforert. 

Diam.: 2,0 cm. Vekt: 1,336 gram. Mnr. 150575.  

Metallsøkerfunn. 

11) Mynt av sølv. Fragment av en abbasidisk dirhem, preget under Harun al Rashid, 798 

e.Kr., i Madinat al Salam (Bagdad), som Shams-Eshragh 2010, nr. 1033. UMK 2820-11. 

Vekt: 0,9 gram. Mnr. 151074.  

F404 

Fra grav A200.  
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12) Mynt av sølv. Fragment av en abbasidisk dirhem, preget under Harun al Rashid, 798 

e.Kr, i Madinat al Salam (Bagdad), som Shams-Eshragh 2010, nr. 1033. UMK 2820-12. 

Vekt: 0,3 gram. Mnr. 151075.  

F404 

Fra grav A200. 

13) Mynt av sølv. Fragment av dirhem, mulig umayyadisk, preget ca. 750 e.Kr., i 

Armeniyyah. Funnet sammen med myntfragment unr. 14 og små sølvbarrer unr.15-17. 

UMK 2820-13. Vekt: 0,2 gram. Mnr. 151076.  

F407 

Fra grav A200. 

14) Mynt av sølv. Fragment av en abbasidisk dirhem, preget ca. 830-842 e.Kr., al-

Mu'tasim. Shams-Eshragh 2010, nr. 1237. Funnet sammen med myntfragment unr. 13 og 

små sølvbarrer unr. 15-17. UMK 2820-14. Vekt: 0,15 gram. Mnr. 151077.  

F407 

Fra grav A200. 

15) Barre av sølv. Betalingssølv, mulig klippet del av armbånd. Vekt: 0,65 gram. 

F407 

Fra grav A200. 

16) Barre av sølv. Betalingssølv, mulig klippet del av armbånd. Vekt: 0,4 gram.  

F407 

Fra grav A200. 

17) Barre av sølv. Betalingssølv, mulig klippet del av armbånd. Vekt: 0,3 gram.  

F407 

Fra grav A200. 

18) Oval spenne av kobberlegering, som Petersen 1928:Figur 27. Dekorert med 

gripedyrsmotiv og 10 knopper (støpt i ett). Nedre del av nålefeste (hekte) bevart på 

baksiden. Foreligger i mange fragmenter, og hele spennen er ikke til stede. Mål: B.:5,6 

cm. 

Datering: 800-850/875 e.Kr. 

Metallsøkerfunn. 

19) Oval spenne av kobberlegering, som Petersen 1928:Figur 27. Dekorert med 

gripedyrsmotiv og 10 knopper (støpt i ett). Øvre del av nålefeste med små biter tekstil og 

nedre del av nålefeste/hekte er bevart på baksiden, nål er ikke bevart. Foreligger i flere 

deler og hele spennen er ikke til stede. Mål: L.:9,8 cm; B.:5,1 cm. 

Datering: 800-850/875 e.Kr. 

Metallsøkerfunn. 

20) Fragment av spenne av kobberlegering. Tilhører trolig en av de to ovalspenner over, 

unr. 18-19. Tynt fragment, med dekor. Vekt: 0,35 gram. 

F408 

Fra grav A200. 

21) Hengesmykke av kobberlegering. Mulig perleanheng i form av en tynn ring i 

kobberlegering. Funnet sammen med perler, unr. 27, 56, 73. 

Metallsøkerfunn. 

22) Fragment av perle av kobberlegering. Tønneformet med flat bunn og topp, mulig 

original perforering i begge ender. Mål: L.: 1,0 cm; B.: 1,1 cm; T.: 0,1 cm; Mulig diam. 

hull: 0,4 cm. Vekt: 0,65 gram.  

Metallsøkerfunn. 
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23) To fragmenter av gjenstand til ukjent bruk av jern. Fragmentene er avlange og 

tilhører trolig samme gjenstand. Begge fragmenter er brutt av på én kortside, og det 

største fragmentet kan også være brutt av på den andre kortsiden. Korrodert. Mål: Stl.: 

5,0 cm; Stb.: 1,4 cm; Stt.: 0,4 cm. Vekt: 10,9 gram.  

F402 

Fra grav A200. 

24) To fragmenter av gjenstand til ukjent bruk av jern. Fragmentene fremstår som 

avskallinger. De tilhører trolig ikke samme gjenstand i jern som unr. 23. Mål: Stl.: 0,3 

cm; T.: 0,1 cm. Vekt: 0,5 gram.  

F406 

Fra grav A200. 

25) Segmentert perle av glass. Ravfarget treleddet segmentert perle, nærmest som 

Callmer 1977:Colour plate III, E140, gruppe Ea. Overflaten er delvis slitt ned på to av 

perlesegmentene. Mål: L.: 1,7 cm; B.: 0,8 cm; T.: 0,4 cm; Diam. hull: 0,2 cm. Vekt: 0,85 

gram.  

Datering: 790-860/950-990 e.Kr. 

F401 

Fra grav A200. 

26) Segmentert perle av glass. Ravfarget treleddet segmentert perle, nærmest som 

Callmer 1977:Colour plate III, E140, gruppe Ea. Overflaten er slitt ned i flere partier, og 

perlen har grålig patina. Mål: L.: 1,8 cm; B.: 0,8 cm; T.: 0,3 cm. Vekt: 0,6 gram.  

Datering: 790-860/950-990 e.Kr. 

Metallsøkerfunn. 

27) Segmentert perle av glass. Ravfarget toleddet segmentert perle, nærmest som 

Callmer 1977:Colour plate III, E140, gruppe Ea. Hakk i én side ved gjennomhulling. 

Funnet sammen med bronsering unr. 21. Mål: L.: 1,0 cm; B.: 0,7 cm; T.: 0,3 cm. Vekt: 

0,4 gram.  

Datering: 790-860/950-990 e.Kr. 

Metallsøkerfunn. 

28) Segmentert perle av glass. Treleddet segmentert perle i matt, opakt blått glass, 

nærmest som Callmer 1977:Colour plate III, E60. Langsgående striper etter produksjon i 

glasset. Den ene kortenden er flat, den andre er skrå. Mål: L.: 1,4 cm; B.: 0,5 cm; T.: 0,2 

cm; Diam. hull: 0,25 cm. Vekt: 0,35 gram.  

Datering: 790-860/950-990 e.Kr. 

F401 

Fra grav A200. 

29) Tønneformet perle av glass. Matt og opak mørk brunsvart perle med dekor, noe 

likhet med Callmer 1977:Plate 6, B082. Dekoren bestod av tre øyer i hvitt glass. Midten 

av disse var markert med et punkt i blått glass, og fire ujevne stråler ut fra midten. 

Avrundete endeflater. Mål: L.: 0,9 cm; B.: 1,4 cm; T.: 0,5 cm; Diam. hull: 0,5 cm. Vekt: 

1,25 gram.  

Metallsøkerfunn. 

30) Perle av glass. Tilnærmet rund melonperle i klart grønt glass, nærmest som Callmer 

1977:Plate 6, A320. Gjennomhullingen er ikke sentralt plassert, og rillene er ujevne. Mål: 

L.: 0,6 cm; B.: 1,4 cm; T.: 0,6 cm; Diam. hull: 0,5 cm. Vekt: 0,9 gram.  

F401 

Fra grav A200. 



187, Hole  18/5511  

 

  

 50 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

31) Ringformet perle av glass. Spor etter tråddekor i form av en sikksakklinje. Perlen er 

sterkt forvitret, og opprinnelig farge er usikker. Mål: L.: 0,6 cm; B.: 1,4 cm; T.: 0,4 cm; 

Diam. hull: 0,6 cm. Vekt: 0,8 gram.  

F405 

Fra grav A200. 

32) Ringformet perle av glass. Spor etter tråddekor i form av en sikksakklinje. Perlen er 

sterkt forvitret, og opprinnelig farge er usikker. Mål: L.: 0,6 cm; B.: 1,5 cm; T.: 0,6 cm; 

Diam. hull: 0,5 cm. Vekt: 0,9 gram.  

F411 

Fra grav A200. 

33) Perle av glass. Svakt konisk perle i mørkt grønt glass med tråddekor i form av en 

sikksakklinje, mulig brunrød. Perlen er forvitret og det er fargeforskjeller i glasset. Mål: 

L.: 0,6 cm; B.: 1,4 cm; T.: 0,6 cm; Diam. hull: 0,4 cm. Vekt: 1 gram.  

Metallsøkerfunn. 

34) Ringformet perle av glass. Klart grønt glass med tråddekor i form av en opak, hvit 

bølgelinje, med ujevne rødbrune linjer over og under, i form som Callmer 1977:Colour 

plate III, B545, gruppe Bc, mens mønsteret er nærmest som Callmer 1977: Colour plate I, 

B020, men i annen farge. Mål: L.: 0,7 cm; B.: 1,4 cm; T.: 0,5 cm. Vekt: 1,2 gram.  

Datering: 850-950 e.Kr.  

Metallsøkerfunn. 

35) Ringformet perle av glass. Gjennomskinnelig grønt glass med tråddekor i form av 

spor etter én bølgelinje mellom to parallelle, rødbrune linjer, nærmest som Callmer 

1977:Colour plate III, B545, gruppe Bc. Endestykkene er helt avflatet. Perlen er forvitret 

og de innlagte glasstrådene kun sporadisk bevart. Mål: L.: 0,4 cm; B.: 1,4 cm; T.: 0,5 cm; 

Diam. hull: 0,7 cm. Vekt: 0,6 gram.  

Datering: 850-950 e.Kr.  

F401 

Fra grav A200. 

36) Sylindrisk perle av glass. Opak, lys grågrønn glassperle med tråddekor i form av én 

svart sikksakklinje mellom to parallelle røde linjer nær topp og bunn, nærmest som 

Callmer 1977:Colour plate I, B021, gruppe Bc. Skandinavisk perletype.  Mål: L.: 0,9 cm; 

B.: 0,8 cm; T.: 0,2 cm; Diam. hull: 0,3 cm. Vekt: 0,3 gram.  

Datering: 850-950 e.Kr. 

F401 

Fra grav A200. 

37) Sylindrisk perle av glass. Opak, lys grågrønn perle med tråddekor i form av en 

forvitret svart sikksakklinje mellom to ujevne, røde glasstråder nær topp og bunn, 

nærmest som Callmer 1977:Colour plate I, B021, gruppe Bc. Skandinavisk perletype. 

Mål: L.: 0,9 cm; B.: 0,8 cm; T.: 0,2 cm; Diam. hull: 0,45 cm. Vekt: 0,45 gram. 

Datering: 850-950 e.Kr. 

Metallsøkerfunn. 

38) Sylindrisk perle av glass. Opak, lys grågrønn perle med tråddekor i form av en 

forvitret svart sikksakklinje mellom to ujevne, røde glasstråder nær topp og bunn, 

nærmest som Callmer 1977:Colour plate I, B021, gruppe Bc. Skandinavisk perletype. 

Mål: L.: 0,8 cm; B.: 0,9 cm; T.: 0,2 cm; Diam. hull: 0,5 cm. Vekt: 0,45 gram.  

Datering: 850-950 e.Kr.  

Metallsøkerfunn. 
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39) Sylindrisk perle av glass. Opak, lys grågrønn perle med tråddekor i form av én svart 

sikksakklinje mellom to ujevne, røde linjer nær topp og bunn, nærmest som Callmer 

1977:Colour plate I, B021, gruppe Bc . Skandinavisk perletype. Det ene endestykket er 

forvitret. Mål: L.: 1,1 cm; B.: 0,8 cm; T.: 0,2 cm; Diam. hull: 0,4 cm. Vekt: 0,45 gram.  

Datering: 850-950 e.Kr.  

Metallsøkerfunn. 

40) Sylindrisk perle av glass. Opak, lys grågrønn perle med tråddekor i form av én svart 

sikksakklinje mellom to ujevne, røde linjer nær topp og bunn, nærmest som Callmer 

1977:Colour plate I, B021, gruppe Bc. Skandinavisk perletype. Mål: L.: 0,8 cm; B.: 0,8 

cm; T.: 0,2 cm; Diam. hull: 0,5 cm. Vekt: 0,45 gram.  

Datering: 850-950 e.Kr. 

Metallsøkerfunn. 

41) Sylindrisk perle av glass. Opak, lys grågrønn perle med tråddekor i form av en 

forvitret svart sikksakklinje mellom to ujevne, røde linjer nær topp og bunn, nærmest som 

Callmer 1977:Colour plate I, B021, gruppe Bc. Skandinavisk perletype. Mål: L.: 1,0 cm; 

B.: 0,9 cm; T.: 0,2 cm; Diam. hull: 0,5 cm. Vekt: 0,5 gram.  

Datering: 850-950 e.Kr.  

Metallsøkerfunn. 

42) Sylindrisk perle av glass. Opak, lys grågrønn perle med tråddekor i form av en 

forvitret svart sikksakklinje mellom to ujevne, røde linjer nær topp og bunn, nærmest som 

Callmer 1977:Colour plate I, B021, gruppe Bc. Skandinavisk perletype. Mål: L.: 0,7 cm; 

B.: 0,8 cm; T.: 0,2 cm; . Diam. hull: 0,5 cm. Vekt: 0,35 gram.  

Datering: 850-950 e.Kr.  

Metallsøkerfunn. 

43) Sylindrisk perle av glass. Opak, lys grågrønn perle med tråddekor i form av to 

kryssende røde bølgelinjer, og forvitrete rester av to øyer med mulig rødt midtpunkt og 

svarte stråler, nærmest som Callmer 1977:Colour plate I, B039, gruppe Bp. Skandinavisk 

perletype. Mål: L.: 0,7 cm; B.: 0,9 cm; T.: 0,2 cm; Diam. hull: 0,5 cm. Vekt: 0,25 gram. 

Metallsøkerfunn. 

44) Sylindrisk perle av glass. Opak, lys grågrønn perle, til dels sterkt forvitret, men har 

trolig hatt tråddekor i form av to kryssende bølgelinjer. Mål: L.: 1,0 cm; B.: 0,9 cm; T.: 

0,3 cm; Diam. hull: 0,4 cm. Vekt: 0,45 gram. 

Metallsøkerfunn. 

45) Ringformet perle av glass. Matt, opak, svart perle med tråddekor i form av to 

kryssende gråhvite bølgelinjer, i dekor nærmest som Callmer 1977:Plate 5, B061 eller 

B052. Mål: L.: 0,4 cm; B.: 1,2 cm; T.: 0,5 cm; Diam. hull: 0,45 cm. Vekt: 0,45 gram. 

Metallsøkerfunn. 

46) Prismeformet perle av glass. Prismatisk rektangulær perle av opakt gult glass, 

nærmest som Callmer 1977:Plate 2, A065, gruppe Ag, men med videre gjennomhulling, 

og lik Kaupang C52519/16088. Mål: L.: 0,8 cm; B.: 0,7 cm; T.: 0,2 cm; Diam. hull: 0,3 

cm. Vekt: 0,4 gram. 

Metallsøkerfunn. 

47) Prismeformet perle av glass. Prismatisk rektangulær perle av opakt gult glass, 

nærmest som Callmer 1977:Plate 2, A065, gruppe Ag, og lik Kaupang C52519/16088. 

Hullet har ujevn størrelse og er ikke midtstilt. Mål: L.: 0,9 cm; B.: 0,6 cm; T.: 0,2 cm; 

Diam. hull: 0,3 cm. Vekt: 0,4 gram. 

Metallsøkerfunn. 
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48) Prismeformet perle av glass. Prismatisk rektangulær perle av opakt gult glass, 

nærmest som Callmer 1977:Plate 2, A065, gruppe Ag, men med videre gjennomhulling, 

og lik Kaupang C52519/16088. Mål: L.: 0,8 cm; B.: 0,7 cm; T.: 0,2 cm; Diam. hull: 0,4 

cm. Vekt: 0,35 gram. 

Metallsøkerfunn. 

49) Ringformet perle av glass. Opak, gul perle, med en avflatet side og en noe avrundet 

side, nærmest som Callmer 1977:Plate 2, A060, gruppe Ag. Mål: L.: 0,4 cm; B.: 1,0 cm; 

T.: 0,4 cm; Diam. hull: 0,3 cm. Vekt: 0,45 gram.  

Datering: Vikingtid. 

Metallsøkerfunn. 

50) Perle av glass. Liten, opak, gul perle med en avflatet side og en noe avrundet side, 

nærmest som Callmer 1977:Colour plate III, F031, gruppe Fa. Mål: L.: 0,4 cm; B.: 0,6 

cm; T.: 0,2 cm; Diam. hull: 0,15 cm. Vekt: 0,15 gram.  

Datering: 845-860 e.Kr. 

Metallsøkerfunn. 

51) Prismeformet perle av glass. Prismatisk rektangulær perle i opakt, brunrødt glass, 

nærmest som Callmer 1977:Plate 2, A139, gruppe Al, men med større gjennomhulling, 

og lik Kaupang C52517/2296 og Søndre Bø C7546. Mål: L.: 1,1 cm; B.: 1,0 cm; T.: 0,4 

cm; Diam. hull: 0,4 cm. Vekt: 0,45 gram.  

Datering: 885-950 e.Kr. 

F401 

Fra grav A200. 

52) Prismeformet perle av glass. Prismatisk rektangulær perle i opakt, brunrødt glass, 

nærmest som Callmer 1977:Plate 2, A139, gruppe Al, men med større gjennomhulling, 

og lik Kaupang C52517/2296 og Søndre Bø C7546. Mål: L.: 1,1 cm; B.: 0,8 cm; T.: 0,2 

cm; Diam. hull: 0,4 cm. Vekt: 0,55 gram.  

Datering: 885-950 e.Kr. 

F401 

Fra grav A200. 

53) Prismeformet perle av glass. Prismatisk rektangulær perle i opakt, brunrødt glass, 

nærmest som Callmer 1977:Plate 2, A139, gruppe Al, men med større gjennomhulling, 

og lik Kaupang C52517/2296 og Søndre Bø C7546. Endeflatene er flat og skrå.  Mål: L.: 

0,9 cm; B.: 0,8 cm; T.: 0,2 cm; Diam. hull: 0,4 cm. Vekt: 0,45 gram.  

Datering: 885-950 e.Kr. 

Metallsøkerfunn. 

54) Ringformet perle av glass. Opak, rødbrun perle, noe forvitret, i farge som unr. 51-53, 

men form som Callmer 1977:Plate 2, A100. Mål: L.: 0,5 cm; B.: 1,0 cm; T.: 0,3 cm; 

Diam. hull: 0,5 cm. Vekt: 0,4 gram. 

Metallsøkerfunn. 

55) Perle av glass. Liten, opak, blågrønn perle med en avflatet side og en noe avrundet 

side, nærmest som Callmer 1977:Plate 3, A270 gruppe Aq, men mindre i størrelse. Mål: 

L.: 0,3 cm; B.: 0,5 cm; T.: 0,2 cm; Diam. hull: 0,15 cm. Vekt: 0,05 gram.  

F401 

Fra grav A200. 

56) Perle av glass. Transparent, blå perle, som Callmer 1977:Plate 3, A210, gruppe Ao. 

Begge endeflater er skåret, en er flat, den andre skrå. Funnet sammen med ring i 

kobberlegering (mulig anheng) unr 21. Mål: L.: 0,4 cm; B.: 1,0 cm; T.: 0,5 cm; Diam. 

hull: 0,3 cm. Vekt: 0,35 gram.  
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Datering: 790-820 e.Kr. 

Metallsøkerfunn. 

57) Perle av glass. Opak, blå perle med noe ujevn form, antydning til riller i overflaten 

og ujevn gjennomhulling. Mål: L.: 0,7 cm; B.: 1,0 cm; T.: 0,4 cm; Diam. hull: 0,15 cm. 

Vekt: 0,4 gram.  

F401 

Fra grav A200. 

58) Perle av glass. Avrundet, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 1977:Plate 

16, F051, T6. En side er avflatet, den andre avrundet. Mål: L.: 0,5 cm; B.: 0,8 cm; T.: 0,4 

cm; Diam. hull: 0,2 cm. Vekt: 0,2 gram.  

F401 

Fra grav A200. 

59) Perle av glass. Avrundet, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 1977:Plate 

16, F051, T6. En side er avflatet, den andre avrundet. Mål: L.: 0,5 cm; B.: 0,9 cm; T.: 0,4 

cm; Diam. hull: 0,3 cm. Vekt: 0,25 gram.  

F401 

Fra grav A200. 

60) Perle av glass. Avrundet, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 1977:Plate 

16, F051, T6. En side er avflatet, den andre avrundet. Mål: L.: 0,6 cm; B.: 1,1 cm; T.: 0,4 

cm; Diam. hull: 0,2 cm. Vekt: 0,55 gram.  

Metallsøkerfunn. 

61) Perle av glass. Avrundet, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 1977:Plate 

16, F051, T6. En side er avflatet og skrå, den andre svakt avrundet. Mål: L.: 0,5 cm; B.: 

1,0 cm; T.: 0,4 cm; Diam. hull: 0,2 cm. Vekt: 0,45 gram. 

Metallsøkerfunn. 

62) Perle av glass. Avrundet, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 1977:Plate 

16, F051, T6. En side er avflatet og skrå, den andre avrundet. Mål: L.: 0,5 cm; B.: 0,7 cm; 

T.: 0,3 cm; Diam. hull: 0,15 cm. Vekt: 0,25 gram. 

Metallsøkerfunn. 

63) Perle av glass. Avrundet, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 1977:Plate 

16, F051, T6. En side er avflatet og skrå, den andre avrundet. Mål: L.: 0,5 cm; B.: 0,9 cm; 

T.: 0,3 cm; Diam. hull: 0,2 cm. Vekt: 0,4 gram. 

Metallsøkerfunn. 

64) Perle av glass. Avrundet, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 1977:Plate 

16, F051, T6. En side er avflatet, den andre avrundet. Mål: L.: 0,4 cm; B.: 0,8 cm; T.: 0,3 

cm; Diam. hull: 0,2 cm. Vekt: 0,2 gram. 

Metallsøkerfunn. 

65) Perle av glass. Avrundet, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 1977:Plate 

16, F051, T6. En side er avflatet, den andre avrundet. Gjennomhulling ikke sentralt 

plasser. Lysere linjer i glasset. Mål: L.: 0,5 cm; B.: 0,9 cm; T.: 0,4 cm; Diam. hull: 0,25 

cm. Vekt: 0,4 gram. 

Metallsøkerfunn. 

66) Perle av glass. Avrundet, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 1977:Plate 

16, F051, T10. En side avflatet, en konkav. Mål: L.: 0,5 cm; B.: 1,0 cm; T.: 0,4 cm; 

Diam. hull: 0,15 cm. Vekt: 0,55 gram. 

Metallsøkerfunn. 
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67) Perle av glass. Avrundet, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 1977:Plate 

16, F051, T7. En side er avflatet, den andre avrundet. En lysere stripe i glasset. Mål: L.: 

0,7 cm; B.: 0,8 cm; T.: 0,3 cm; Diam. hull: 0,2 cm. Vekt: 0,35 gram.  

F413 

Fra grav A200. 

68) Perle av glass. Avrundet, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 1977:Plate 

16, F051, T4 (men større). En side er avflatet, en konkav. Mål: L.: 0,5 cm; B.: 0,7 cm; T.: 

0,3 cm; Diam. hull: 0,2 cm. Vekt: 0,15 gram.  

F401 

Fra grav A200. 

69) Perle av glass. Avrundet, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 1977:Plate 

16, F051. Begge sider er skrå. Mål: L.: 0,6 cm; B.: 0,6 cm; T.: 0,2 cm; Diam. hull: 0,15 

cm. Vekt: 0,2 gram.  

F401 

Fra grav A200. 

70) Perle av glass. Liten, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 1977:Plate 16, 

F051. En side er avflatet, den andre avrundet. Funnet sammen med bronsering (unr. 21). 

Mål: L.: 0,3 cm; B.: 0,6 cm; T.: 0,2 cm. Vekt: 0,05 gram.  

Metallsøkerfunn. 

71) Perle av glass. Liten, avrundet, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 

1977:Plate 16, F051. En side er avflatet, den andre avrundet. Mål: L.: 0,4 cm; B.: 0,6 cm; 

T.: 0,2 cm. Vekt: 0,15 gram. 

Metallsøkerfunn. 

72) Perle av glass. Svært forvitret; mulig ringformet som unr. 31. Vekt: 0,4 gram.  

F401 

Fra grav A200. 

73) Fragment av perle av glass. Opak, lys grågrønn perle, funnet sammen med ring i 

kobberlegering (mulig anheng) unr. 21. Vekt: 0,01 gram. 

Metallsøkerfunn. 

74) Bein, ubrente. 13 ubrente tenner, osteologisk bestemt til å stamme fra menneske. 

Tennene har trolig tilhørt ett individ, aldersvurdert til 17-25 år.  

F414 

Fra fyllskifte A210 i grav A200. 

75) Bein, brent. Et fragment av brent bein, osteologisk bestemt til kranium av menneske. 

Vekt: 0,6 gram.  

F410 

Fra østre del av grav A200. 

76) En prøve, makro. Ubenyttet. 

PM702  

Fra lag A210 i grav A200.  

77) Prøve, jordmikromorfologi.  

PX701 

Fra lag A210 i grav A200. 

 

Funnomstendighet: Flatmarksgrav fra vikingtid A200. Graven var orientert ca. VNV-

ØSØ, og tolkes på bakgrunn av funnene og ubrente tenner som en inhumasjonsgrav, 

trolig tilhørende en ung kvinne. Kun ett fyllskifte i vest-nordvestre del av graven var 

bevart. Det hadde målene 68 x 52 cm og var 12 cm på det dypeste. Gravgodset var i stor 
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grad forstyrret, og mangler dels sikker kontekst. Gjenstandene i unr. 1-10, 19-19, 21-22, 

26-27, 29, 34, 37-50, 53-54, 56, 59-66, 70-71 og 73 framkom ved metallsøk mens funn 

og prøver fra den arkeologiske undersøkelsen er katalogisert med unr. 11-17, 20, 23-25, 

28, 30-33, 35-36, 51-52, 55, 57-58, 67-69, 72, 74-76.  

 

For fellesopplysninger om utgravningen, se C61321 

 

C61489/1-8 

 

Gravfunn fra vikingtid fra SØNDRE LORE (187/8), HOLE K., BUSKERUD. 

 

1) Ukjent gjenstand av jern. Mulig beslag eller krampe, bestående av et 1,1 cm bredt 

bånd med nedsenket fure i midten. Båndet er bøyd til en oval form og endene ligger inntil 

hverandre. Mål: L.: 2,8 cm; B.: 1,1 cm. Vekt: 5,65 gram.  

F420.  

Fra lag A212 i grav A201. 

2) Perle av glass. Avrundet, mørk blå glassrørperle, nærmest som Callmer 1977:Plate 16, 

F051, T6. En side er avflatet, den andre avrundet. Mål: L.: 0,5 cm. B.: 0,9 cm. T.: 0,4 cm; 

Diam. hull: 0,2 cm. Vekt: 0,35 gram.  

Datering: 790-860 (845-860) e.Kr.  

F415.  

Fra lag A211 i øvre del av grav A201. 

3) Fragment av flekke av flint. Flintflekke med retusj og knusespor langs side- og 

endekanten. Kan opprinnelig ha vært brukt som skraper. Mål: Stl.: 1,5 cm. Stb.: 1,5 cm.  

F421. 

Fra lag A213 i grav A201. 

4) To fragmenter bein, brente. Fragmentene kunne ikke osteologisk bestemmes. Vekt: 

0,36 gram.  

F416. 

Fra lag A212 i grav A201.  

5) Fragmenter av hasselnøttskall. Forkullet hasselnøttskall, forbrukt ved radiologisk 

datering: 40 ± 35 BP, kal. 1690-1920 e.Kr. (LuS 14541).  

PK707. 

Fra lag A212 i grav A201. 

6) Prøve, kull. Vekt: 4,1 gram. Prøven ble vedartbestemt til furu, hassel og mulig hegg. 

Deler av hassel ble forbrukt ved radiologisk datering: 1.122 ± 0.006 fM BP, kal. 1957-

1958, 1993-1997 e.Kr. (LuS 14540).  

PK705 

Fra lag A211-213 i grav A201. 

7) Prøve, makro. Funn av trekull og meldestokk (MAL 18_0060_0001). Ikke 

magasinert.  

PM706 

Fra lag A214 i grav A201. 

8) Prøve, jordmikromorfologi.  

PX704 

Fra lag A211-214 i grav A201. 

 



187, Hole  18/5511  

 

  

 56 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Funnomstendighet: Mulig gravminne fra vikingtid A201, undersøkt sammen med 

nærliggende flatmarksgrav A200 (C61321). Nedgravningen var mindre enn A200 og 

hadde få funn som kan angi funksjon. Den tolkes som et mulig gravminne på bakgrunn 

av plasseringen ved siden av A200 og samme orientering som denne, VNV-ØSØ, i tillegg 

til funn av en glassperle av samme type som i A200. Nedgravningen til graven var ujevn 

avlang med målene 1,30 x 0,98 m og dypeste dybde på 18 cm. Funnene ble gjort i de tre 

øvre lagene og hovedsakelig i sørlig del, i og ved profilbenken.   

11.3 PRØVER 

11.3.1 KULLPRØVER OG DATERING 

PKnr. Lab.nr. Struktur Lag Vedart Datert 

materiale 

C14, BP Kalibrert 2σ 

PK 

705 

LuS 14540 A201 A211-

A212 

10 stk: Furu 

(6stk), Hassel 

(3stk), mulig 

Hegg (1stk). 

Kull (Hassel) 1.122 

±0.006 fM 

[cal AD 1957.27 :cal AD 
1958.24]0.067, [cal AD 
1993.02 :cal AD 
1997.34]0.933 

PK 

707 

LuS 14541 A201 A212 - Hasselnøttskall 40±35 1690AD (22.0%) 1730AD    

1810AD (73.4%) 1920AD 

11.3.2 MAKROPRØVE 

Lab.nr. Struktur Lag Analyse 

MAL 18_0060_0001 A201 A214 Trekull, Chenopodium album (2) 

(Meldestokk). 

- A200 A210 Ubenyttet 

11.3.3 MIKROMORFANALYSE 

PXnr. Grav Lag Dybde Resultat/tolkning 

PX 701 A200  A210 A: 0-75 mm Siltholdig leire, lommer med svakt humusholdig sand. 

Fragmenter av tenner og mulig vev. Små og få biter kull. 

PX 701 A200 A210 B: 75-150 

mm 

Siltholdig leire, lommer med svakt humusholdig sand. 

Spor etter små og få biter kull. Spor etter nedgravning. 

PX 704 A201 A211-

A213 

0-25 mm Stein og grusholdig, humusholdig og svak humusholdig 

silt. Påvirket av naturlige prosesser (torvdannelse, røtter 

o.l.). Små og få biter kull. 

PX 704 A201 A214 25-75 mm Siltholdig, svakt humusholdig leire/undergrunn. Spor etter 

forstyrrelse, nedgravning gjenfylt med våte 

undergrunnsmasser.  

11.3.4 OSTEOLOGISK ANALYSE 

Struktur Lag Materiale Analyse 

A200 A210 Ubrente 

tenner 

13 stk permanente tenner. Tannslitasje antyder en alder på 17-

25 år på avdøde. Ingen tannforandringer (karies, tannstein, 

hypoplasier).  

A200 Ø. i grav Brent bein Skallefragment av menneske. Ukjent alder. 

A201 A212 Brent bein Ukjent.  
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11.4 TEGNINGER 
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11.5 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv 
Tatt 
mot Fotograf Dato 

Cf53426_051.JPG Befaring, utsikt mot vannet. S Kristin Orvik 12.10.2018 

Cf53426_052.JPG Befaring, utsikt mot Stein gård. 
 

Kristin Orvik 12.10.2018 

Cf53426_053.JPG Befaring, funnsted. N Kristin Orvik 12.10.2018 

Cf53426_054.JPG Befaring, funnsted. NNV Kristin Orvik 12.10.2018 

Cf53426_056.JPG Befaring, Zanette markerer funnstedet. S Kristin Orvik 12.10.2018 

Cf53426_057.JPG Befaring. S Kristin Orvik 12.10.2018 

Cf53426_058.JPG Avtorving Ø Kristin Orvik 15.10.2018 

Cf53426_060.JPG Avtorving V Kristin Orvik 15.10.2018 

Cf53426_061.JPG Avtorving N Kristin Orvik 15.10.2018 

Cf53426_063.JPG Avtorving N Kristin Orvik 15.10.2018 

Cf53426_065.JPG Avdekking av øvre lag på A200 og A201 NNØ Kristin Orvik 16.10.2018 

Cf53426_067.JPG Avdekking av øvre lag A200 og A201. N Kristin Orvik 16.10.2018 

Cf53426_070.JPG Arbeidsfoto. Kristin Bakken renser opp området. ØSØ Kristin Orvik 16.10.2018 

Cf53426_072.JPG Oversiktsbilde, tatt fra knausen mot  myrområder og Stein gård. V Kristin Orvik 16.10.2018 

Cf53426_073.JPG Oversiktsbilde, fra knausen mot vannet. SV Kristin Orvik 16.10.2018 

Cf53426_074.JPG Oversiktsbilde av knausen. Kristin renser opp. NØ Kristin Orvik 16.10.2018 

Cf53426_075.JPG Oversiktsbilde av knausen. Kristin renser opp. NØ Kristin Orvik 16.10.2018 

Cf53426_077.JPG A200 med kumøkk i strukturen. Ø Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_080.JPG Beitedyr nedenfor knausen N Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_081.JPG A201 under opprensing. V Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_082.JPG A201 under opprensing. Ø Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_083.JPG A201 og A200 under opprensing. NNØ Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_084.JPG A200 under opprensing. ØSØ Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_085.JPG A200 og A201 under opprensing. ØSØ Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_086.JPG A200 under opprensing. SSV Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_087.JPG A200 under opprensing. SSV Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_088.JPG A200 etter opprensning. VNV Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_090.JPG A200 etter opprensning. NNØ Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_091.JPG A201 og A200 etter opprensing. NØ Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_092.JPG Bit av mynt in situ, F404. V Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_093.JPG Bit av mynt in situ, F404. Zoomet ut. V Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_094.JPG Metallsøking over A201. N Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_095.JPG Magne går over A201 med metallsøker. N Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_096.JPG A200 opprenset. VNV Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_097.JPG A200 opprenset. VNV Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_098.JPG A200 opprenset. NNØ Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_099.JPG A201 og A200 opprenset. NNØ Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_100.JPG A201 og A200 opprenset. NNØ Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_101.JPG A200. Første lag tatt av i østlig del. Diverse funn in situ. NNØ Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_102.JPG A200, Ett mekanisk lag a 5 cm er gravd i østre del. NNØ Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_103.JPG A200, Ett mekanisk lag a 5 cm er gravd i østre del. VNV Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_104.JPG A200, Ett mekanisk lag a 5 cm er gravd i østre del. VNV Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_105.JPG A200, Ett mekanisk lag a 5 cm er gravd i østre del. ØSØ Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_108.JPG A200, To mekaniske lag a 5 cm er gravd i østre del. VNV Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_109.JPG A200, To mekaniske lag a 5 cm er gravd i østre del. VNV Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_110.JPG A200, To mekaniske lag a 5 cm er gravd i østre del. NNØ Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_112.JPG A200, To mekaniske lag a 5 cm er gravd i østre del. NNØ Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_113.JPG Arb. Foto Kristin Bakken graver ut østre del av A200. Ø Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_114.JPG Landskapsbilder, mot vannet. SV Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_115.JPG A200, østre del er utgravd. VNV Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_118.JPG A200, østre del er utgravd. ØNØ Kristin Orvik 17.10.2018 

Cf53426_119.JPG Fyllskifte A210 i plan. VNV Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_120.JPG Fyllskifte A210 i plan. VNV Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_121.JPG A201 og A210 i plan. NNØ Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_122.JPG Arb. Foto Kristin Bakken renser opp A210.  Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_123.JPG Landskapsbilder, Stein gård. SV Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_124.JPG A210 ned ett mekanisk lag a 5 cm i sørlig del. NNØ Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_125.JPG A210 ned ett mekanisk lag a 5 cm i sørlig del. NNØ Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_126.JPG A210 ned ett mekanisk lag a 5 cm i sørlig del. NNØ Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_127.JPG A210 ned ett mekanisk lag a 5 cm i sørlig del. NNØ Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_128.JPG A210 ned ett mekanisk lag a 5 cm i sørlig del. NNØ Kristin Orvik 18.10.2018 
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Cf53426_129.JPG Fyllskifte A210 i profil. Grav A200. NNØ Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_130.JPG Fyllskifte A210 i profil. Grav A200. NNØ Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_131.JPG Fyllskifte A210 i profil. Grav A200. NNØ Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_132.JPG Fyllskifte A210 i profil. Grav A200. NNØ Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_133.JPG Fyllskifte A210 i profil. Grav A200. NNØ Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_134.JPG Fyllskifte A210 i profil. Grav A200. NNØ Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_135.JPG Mikromorf PX701, i A210. NNØ Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_136.JPG Lanskapsbilder, fra vei ned mot vannet. S Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_137.JPG Lanskapsbilder, fra vei ned mot vannet. S Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_138.JPG Lanskapsbilder, fra vei ned mot vannet. S Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_139.JPG Lanskapsbilder, fra vei ned mot vannet. S Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_140.JPG Lanskapsbilder, fra vei ned mot vannet. S Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_141.JPG Lanskapsbilder, fra vei ned mot vannet. S Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_142.JPG Lanskapsbilder, fra vei ned mot vannet. S Kristin Orvik 18.10.2018 

Cf53426_143.JPG Metalsøkerhull, gravd i utkanten av A201. SV Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_144.JPG Metalsøkerhull, gravd i utkanten av A201. SV Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_146.JPG Landskapsbilder, Kristin Bakken markerer funnsted. NØ Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_148.JPG Landskapsbilder, Tyrifjorden S Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_151.JPG Landskapsbilder, Kristin Bakken markerer funnsted. NØ Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_152.JPG Landskapsbilder, Kristin Bakken markerer funnsted. NNØ Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_153.JPG Grav A201 i plan. NNØ Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_154.JPG Grav A201 i plan. NNØ Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_155.JPG Grav A201 i plan. VNV Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_156.JPG Grav A201 i plan. SSV Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_157.JPG Grav A201 i plan. SSV Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_158.JPG Grav A201 i plan. ØSØ Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_159.JPG Grav A201 etter nøyere opprens. NNØ Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_160.JPG Grav A201 etter nøyere opprens. NNØ Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_161.JPG Grav A201 etter nøyere opprens. VNV Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_162.JPG Grav A201 etter nøyere opprens. VNV Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_163.JPG Grav A201 etter nøyere opprens. SSV Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_164.JPG Grav A201 etter nøyere opprens. ØSØ Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_165.JPG Grav A201 etter nøyere opprens. ØSØ Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_166.JPG Landskapsbilder, Halvdanshaugen. NV Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_167.JPG Landskapsbilder, Halvdanshaugen. NV Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_168.JPG Landskapsbilder, fra åker mot vann. SV Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_169.JPG Landskapsbilder, fra åker mot vann. SV Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_170.JPG Landskapsbilder, fra åker mot vann. SV Kristin Orvik 19.10.2018 

Cf53426_171.JPG A201, lag A211 er fjernet. ØSØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_172.JPG A201, lag A211 er fjernet. NNØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_173.JPG A201, lag A211 er fjernet. VNV Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_174.JPG A201, lag A211 er fjernet. SSØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_175.JPG A201, lag A211 er fjernet. SSØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_176.JPG A201, lag A212 er fjernet. ØSØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_177.JPG A201, lag A212 er fjernet. NNØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_178.JPG A201, lag A212 er fjernet. VNV Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_179.JPG A201, lag A212 er fjernet. SSØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_181.JPG A201, lag A212 er fjernet. SSØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_182.JPG A201, lag A212 er fjernet. Masser rundt graven er gravd ned til samme nivå. ØSØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_183.JPG A201, lag A212 er fjernet. Masser rundt graven er gravd ned til samme nivå. NNØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_185.JPG A201, lag A212 er fjernet. Masser rundt graven er gravd ned til samme nivå. VNV Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_186.JPG A201, lag A212 er fjernet. Masser rundt graven er gravd ned til samme nivå. SSØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_187.JPG A201, lag A212 er fjernet. Masser rundt graven er gravd ned til samme nivå. SSØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_188.JPG A201, lag A212 er fjernet. Masser rundt graven er gravd ned til samme nivå. 
A213 er streket opp. 

SSØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_189.JPG A201, lag A212 er fjernet. Masser rundt graven er gravd ned til samme nivå. 
A213 er streket opp. 

SSØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_190.JPG A201, lag A213 er fjernet, topp av lag A214. SSØ Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_191.JPG A201, lag A213 er fjernet, topp av lag A214. VNV Kristin Orvik 22.10.2018 

Cf53426_192.JPG A201, lag A213 er fjernet, topp av lag A214. VNV Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_193.JPG A201, alle fyllskifter er fjernet. Profilbenk står igjen. ØSØ Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_194.JPG A201, alle fyllskifter er fjernet. Profilbenk står igjen. NNØ Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_195.JPG A201, alle fyllskifter er fjernet. Profilbenk står igjen. VNV Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_196.JPG A201, alle fyllskifter er fjernet. Profilbenk står igjen. VNV Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_197.JPG A201, alle fyllskifter er fjernet. Profilbenk står igjen. SSV Kristin Orvik 23.10.2018 
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Cf53426_198.JPG A200 og A201. Profilbenk mot SSØ. SSØ Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_199.JPG A201. Profilbenk mot SSØ. SSØ Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_200.JPG A201. Profil mot SSØ. SSØ Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_201.JPG A201. Profilbenk mot SSØ.  Detalj, sørlig del SSØ Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_202.JPG A201. Profilbenk mot SSØ.  Detalj, nordlig del SSØ Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_203.JPG A200 og A201. Profilbenk mot VNV. VNV Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_204.JPG A201. Profilbenk mot VNV. VNV Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_205.JPG A201. Profilbenk mot VNV. VNV Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_206.JPG A201. Profilbenk mot VNV. Detalj, sørlig del. VNV Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_207.JPG A201. Profilbenk mot VNV. Detalj, nordlig del. VNV Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_208.JPG A200. Profilbenk mot VNV. VNV Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_209.JPG A201. Profilbenk mot VNV. SSØ Kristin Orvik 23.10.2018 

Cf53426_210.JPG A201, mikromorf PX704. ØSØ Kristin Orvik 24.10.2018 

Cf53426_211.JPG A201, mikromorf PX704. ØSØ Kristin Orvik 24.10.2018 

Cf53426_212.JPG A201, lag A213 i profilbenk. VNV Kristin Orvik 24.10.2018 

Cf53426_213.JPG A201, lag A214 i profilbenk. VNV Kristin Orvik 24.10.2018 

Cf53426_214.JPG A201, lag A214 i profilbenk. VNV Kristin Orvik 24.10.2018 

Cf53426_215.JPG A201, lag A214 i profilbenk. VNV Kristin Orvik 24.10.2018 

Cf53426_216.JPG Funnområde, utslag ved metalldetektor, ikke undersøkt. Truet av erosjon. NØ Kristin Orvik 24.10.2018 

Cf53426_217.JPG Utgravningsområde ved undersøkelsens slutt. NØ Kristin Orvik 24.10.2018 

Cf53426_219.JPG Oversikt over avtorvet område. N Kristin Orvik 15.10.2018 

Cf53426_220.JPG Oversikt over avtorvet område. A201 er avtorvet, A200 er renset fram. NØ Kristin Orvik 16.10.2018 

Cf53426_221.JPG C61321/11-12, klippet mynt.  Kristin Orvik 25.10.2018 

Cf53426_222.JPG C61321/11-14, myntfragmenter.  Kristin Orvik 25.10.2018 

Cf53426_223.JPG C61321/11-14, myntfragmenter og C61321/15-17, sølvbarrer.  Kristin Orvik 25.10.2018 

Cf53426_224.JPG C61321/15-17, sølvbarrer.  Kristin Orvik 25.10.2018 

Cf53426_225.JPG C61321/20, del av skålformet spenne funnet ved utgravning.  Kristin Orvik 25.10.2018 

Cf53426_226.JPG Røntgenbilde av metallgjenstander    

Cf53426_227.JPG Røntgenbilde av metallgjenstander    

Cf53426_228.JPG Oversiktkart.   02.12.2018 

Cf53426_229.JPG Kart over utgravningsområdet.   02.12.2019 

Cf53426_230.JPG Kart over knaus.   02.12.2019 

Cf53426_231.JPG Funnområder/utslag med metalldetektor.   02.12.2019 

Cf53426_232.JPG A201 med fyllskifter A211-A214.   02.12.2019 

Cf53426_233.JPG A201 med funn markert.   02.12.2019 

Cf53426_234.JPG A200.   02.12.2019 

Cf53426_235.JPG    02.12.2019 

    02.12.2019 
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11.8 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Tegninger og feltdagbok. 

 


