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SAMMENDRAG
I løpet av to uker i august–september 2019 ble det utført forundersøkelse av en skipsgrav
på Gjellestad. Bakgrunnen for undersøkelsen var i utgangspunktet en dreneringssøknad,
som initierte preliminære georadarundersøkelser utført av NIKU på oppdrag av Østfold
fylkeskommune. Det ble da funnet en rekke bosetningsspor og spor etter omkring 15
graver/gravhauger, deriblant en hittil ukjent skipsgrav. For å vurdere resultatene fra
geofysikken ble det satt i gang et verifiseringsprosjekt der både skipsgraven og andre
strukturer skulle undersøkes nærmere for å fatte en best mulig beslutning om hvordan
lokaliteten burde skjøttes i fremtiden.
Gravminnet lå sentralt plassert på et stort, oppdyrket jorde med svak helling mot sør og
vest, ca. 80 m nordvest for den store Jellhaugen. Skipsgraven har vært del av et omfattende
gravfelt med opp mot 15 gravhauger.
Undergrunnen bestod av silt, oppblandet med noe sand i øvre lag, og med gradvis finere
kornstørrelse dypere ned, til en blanding mellom silt og leire. Det ble påvist rester av et
skip, der treverket for det meste hadde råtnet vekk. I bunnen var det delvis bevart kjøl i tre,
og organiske rester av nedbrutt tre og tjære som representerer bordganger i skipet. Skipet
har hatt en haug over, og omkring skipet ble det påvist en grøft fylt med et tynt, heterogent
torvlag. Det ble påvist lag og en nedgravning som trolig tilhører gravminnet, men som også
kan være eldre enn dette. Det ble videre påvist at gravminnet har blitt forstyrret, gjennom
rester av en nedgravning (mulig plyndringsgrop/-sjakt) fra skipets vestside og inn mot
sentrum av skipet. Det er ikke avklart når forstyrrelsen har skjedd, men det er mulig at det
dreier seg om nyere tids bearbeiding av jordet. Dendrokronologisk analyse av kjølen er fra
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et stykke eik fra et tre som ble felt etter 732 e.Kr. Imidlertid er det overveiende sannsynlig
at flere årringer har blitt hugget bort da kjølen ble laget, og siden årringene i trestykket er
veldig tette – i gjennomsnitt bare en halv millimeter – kan dette bety at skipet kan ha vært
bygget hundre år eller mere etter 732. Dette tyder på en datering til vikingtid, noe som
samsvarer med skipets typologi.
Funnene fra utgravningen omfattet en rekke klinknagler i jern, en skål/bolle i jern og små
fragmenter av brent bein. Gjennom sålding av matjordlaget fremkom også enkelte skår av
keramikk, en halv glassperle, en del flint, med mer. Det ble gjort vedartanalyse av tre
prøver. Bordgangene ble bestemt til eik. Også kjølen var av eik. Det ble utført radiologisk
datering av fem prøver. Trekull fra bunnen av nedgravning A1054 ble bestemt til romertid,
mens rester av bordganger i bunnen av skipet samt av en halvkløyving i plyndringsgropen
fikk dateringer til merovingertid-vikingtid. Seks makrofossilanalyser ble utført, men
hovedsakelig ble det kun funnet trekull i prøvene. Av seks grovsorterte (screenete)
pollenprøver ble tre fullstendig analysert. Prøvene ga informasjon om vegetasjon, landskap
og dyrking ved anleggelsen av graven. Mikromorfologiske analyser av lag i grøften rundt
skipet tyder på at anleggelsen av gravminnet har foregått over noe tid, da de flere steder
var tegn på at området hadde stått åpent frem til gravhaugen ble anlagt over. Inne i skipet
gav de mikromorfologiske analysene noe informasjon om innholdet i lagene. Analyse av
treverket i kjølen påviste til dels sterk og pågående nedbrytning som følge av såkalt soft
rot.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
GJELLESTAD (JELLESTAD 2 VESTRE/ NORDRE), 28/1,
HALDEN K., VIKEN
BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
Undersøkelsen ble gjennomført som del av et forprosjekt etter Kulturminnelovens § 11b, i
form av et samarbeid mellom daværende Østfold fylkeskommune (ØFK) og
Kulturhistorisk museum (KHM) for å få en bedre kunnskap om de omfattende
kulturminnene rundt Jellhaugen på på Gjellestad.
I forbindelse med planlagt drenering på jordet, mottok Østfold fylkeskommune en søknad
fra grunneier 29.9.2017 om tilskudd til drenering fra Halden kommune. Dette innebar i
praksis en søknad om dispensasjon etter Kulturminnelovens § 8, første ledd (Simonsen
2017). Riksantikvaren vedtok i brev av 21.8.2019 å ikke tillate drenering. For å få en mer
omfattende forståelse av området gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning
(NIKU) to georadarsøk i 2018 samt ett georadarsøk og et magnetometersøk i 2019, på
oppdrag fra Østfold fylkeskommune. Til sammen ble det påvist 14 overpløyde graver og
fem bygninger. Langs nordsiden av jordet var det også tidligere det påvist fotgrøfter under
en registrering i forbindelse med vannledningsprosjekt (Berge 2016). I tillegg kommer et
omfattende løsfunnmateriale fra metallsøking. Det er samlet inn gjenstander i gull, sølv og
kobberlegeringer og de kan hovedsakelig dateres til eldre og yngre jernalder, men det er
også gjort funn fra middelalder og nyere tid. Ett av de overpløyde gravminnene fikk særlig
oppmerksomhet, da georadarundersøkelsen avdekket en skipsform på ca. 20 m lengde, og
med tolkninger som åpnet for at det kunne være bevart rester av skipet. Kulturhistorisk
museum og Østfold fylkeskommune utformet på bakgrunn av disse undersøkelsene et
forprosjekt, med formål å få bedre dateringsgrunnlag for lokaliteten, verifisere anleggene
som ble funnet med georadar, og undersøke bevaringsgrad for restene av skipsgraven
(Melheim og Iversen 2019; Gundersen 2019). Riksantikvaren støttet i brev av 13.8.2019
tiltaket, og gikk inn med delfinansiering av prosjektet.
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Figur 1: Utgravningsfeltet markert i rød på det nederste kartutsnittet; plassering geografisk. Kartgrunnlag:
Statens kartverk. Produsert 22.11.19 CCW (Cf53665_1403).
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DELTAGERE, TIDSROM
Navn

Stilling

Christian L. Rødsrud (KHM)
Camilla Cecilie Wenn (KHM)
Anette Sand-Eriksen (KHM)

Prosjektleder KHM
Utgravningsleder
Feltleder

Jan Bill (KHM)

Professor

Nicolai A. Eckhoff (KHM)
Jessica Leigh McGraw (KHM)
Magne Samdal (KHM)
Martin Torgalsbøen
Tom Knigge
Magnus H. Møklegård
Brynjar Sandvoll (KHM)
Eivind Bratlie (KHM)
Ole Christian Lønaas (KHM)

Feltarkeolog
Feltarkeolog
Innmåling
Gravemaskinfører
Metalldetektor/såldehjelp
Metalldetektor/såldehjelp
Konservator
Konservator
Såldehjelp

Julia Hiorthøy (KHM/NTNU)

Såldehjelp

Dagsverk
26.8.–6.9.
10
26.–30.8.
5
26.8.–6.9.
10
27.–29.8.,
4
5.9.
2.–6.9.
5
2.–5.9.
4
27.8.
1
26.–29.8
4
26.8.–6.9
26.8.–6.9
27.8.
27.8.
27.–29.8.
30.8., 2.–
5.9.
28.8.
30.8.
3.9.
3.9.
4.9.
5.9.
Periode

Göran Joryd (KHM)
Såldehjelp
Lars Groseth (KHM)
Såldehjelp
Hege Damlien (KHM)
Såldehjelp
Steinar Solheim (KHM)
Såldehjelp
Margrete F. Simonsen (KHM)
Såldehjelp
Axel Mjærum (KHM)
Såldehjelp
Sigrid Mannsåker Gundersen (ØFK) Prosjektleder ØFK, media, såldehjelp
Per Erik Gjesvold (ØFK)
GIS, media, såldehjelp
Jan Berge (ØFK)
Registrering/såldehjelp
Morten Bertheussen (ØFK)
Registrering/såldehjelp
Ole Kjos (ØFK)
Registrering/såldehjelp
Arild Teigen (ØFK)
Drone mm., såldehjelp
Tryggve Csisar (ØFK)
Såldehjelp
Jone Kile-Vesik (ØFK)
Såldehjelp
Tabell 1: Oversikt over personell som bidro ved KHMs del av undersøkelsen. Listen er ikke komplett; flere
besøkende hjalp til med sålding og andre oppgaver underveis.

BESØK OG FORMIDLING
Skipsgraven skapte massiv nasjonal og internasjonal interesse etter at resultatene fra
georadarundersøkelsene ble offentliggjort høsten 2018. Prosjektet var derfor planlagt med
en omfattende formidlingskomponent. Kulturhistorisk museum og Østfold
fylkeskommune sendte sammen ut en pressemelding før undersøkelsen startet, og
publiserte daglige rapporter om undersøkelsene på egne nettsider og/eller Facebook. Det
ble arrangert omvisninger for interesserte og media hver ettermiddag kl. 14.00, der de
nyeste funn og resultater ble presentert (figur 2-3; tabell 2). Omvisningene var godt besøkt
av publikum. Informasjonsrådgiver Fredrik Norland i Østfold fylkeskommune fulgte
utgravningen og bidro til formidling på nett.
Et bredere samarbeid med Høgskolen i Østfold, Østfold (nå Viken) fylkeskommune og
Institutt for Energiteknikk om formidling av utgravningsresultatene ble fulgt opp flere
ganger i løpet av undersøkelsen og i etterkant, og har resultert i en interaktiv nettside med
visualiseringer av resultatene fra undersøkelsene, intervjuer med de involverte, osv.:
https://gjellestadstory.com/.
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Informasjon om NIKUs undersøkelser i forkant av utgravningen finnes på nettsidene:
https://www.niku.no/prosjekter/jellestadskipet/

Figur 2: Første dag i felt og første omvisning kl. 14.00. Mye publikum og media var interesserte
(Cf53665_1390 mot SØ).

Figur 3: T.v. Christian L. Rødsrud forklarer og beskriver for TV2 (Cf53665_1400 mot ØNØ). T.h. Jan Bill
og Anette Sand-Eriksen tar ut del av kjølen som prøve, med tilskuere fra prosjektet, Riksantikvaren og
publikum (Cf53665_1338 mot ØNØ).
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En lang rekke fagpersoner fra arkeologimiljøet kom innom Gjellestadundersøkelsen.
Mange kom med faglige innspill og gode diskusjoner, og en del av de besøkende bidro
med å sålde masser underveis. Et utvalg av de besøkende var:
26.8. Leidulv Mydland (avdelingsdirektør, Riksantikvaren)
28.8. Ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Knut Paasche (NIKU), Ragnheidur
Traustadottir (Antikva ehf)
29.8.: Rebecca Cannell (IAKH), Lars Gustavsen (NIKU)
2.9. Dagfinn Skre (KHM), Tinna Damgaard-Sørensen (Vikingeskibsmuseet i Roskilde),
Knut Paasche (NIKU), Ragnheidur Traustadottir (Antikva ehf), Arne Emil Christensen
jr., Rebecca Cannell (IAKH), delegasjon fra Akershus fylkeskommune,
3.9. Tori Falck (NMM)
4.9. Gruppe for digital dokumentasjon, KHM, ved Jakob Kile-Vesik, Steinar Kristensen,
Magne Samdal og Ermias Beyene Tesfamariam
5.9. Representanter for ledelsen ved KHM og Arkeologisk seksjon (KHM) v. Karl
Kallhovd, Anne Lene Melheim og Stine A. Melvold, samt stor delegasjon fra
Riksantikvaren, inkludert riksantikvar Hanna Geiran.
Grunneier Olav Jellestad var jevnlig innom, og bidro også til sålding.
Dato

Medium

26.8.

NRK/NRK Østfold

26.8.
27.8.

TV2 nyhetene
NRK Østfold

28.8.

TV2-nyhetene

28.8.
29.8.

NRK Østfold
NRK Østfold

30.8.

Strömstads Tidning

30.8.

Uniforum

2.9.
3.9.

NRK Østfold
God morgen, Norge,
TV2
NRK Østfold

3.9.

Aftenposten junior

4.9.

NRK Østfold

5.9.

NRK/NRK Østfold

2.9.

Format
Lenke
TV/
https://www.nrk.no/ostfold/her-graver-de-for-forste-gangnettartikkel
pa-115-ar-etter-et-vikingskip-i-norsk-jord-1.14674553
TV
https://www.tv2.no/v/1487188/
TV
TV/
https://www.tv2.no/nyheter/10808712/
nettartikkel
TV
TV
Avisartikkel;
https://www.stromstadstidning.se/nyheter/arkeolog-detpubl. 3.9.
mest-speciella-jag-hittat-1.17685435
Nettartikkel; https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/09/vikingeskipetpubl. 4.9.
pa-gjellestad-hele-verden-venter-i-s.html
TV
TV/Instagram
TV
Avisartikkel
publ. 10.9.
TV
TV/
nettartikkel

https://www.nrk.no/ostfold/har-funnet-kjolen-pagjellestadskipet_-_-kan-vaere-eldre-enn-vikingskipene1.14689993

Halden arbeiderblad
https://www.ha(/Sarpsborg
5.9.
Avisartikkel
halden.no/gjellestadskipet/jellhaug/nyheter/har-funnetarbeiderblad/ Fredrikstad
kjolen-pa-gjellestadskipet/s/5-20-706823
arbeiderblad)
6.9.
NRK Østfold
TV
26.8.– Kulturhistorisk museums
https://www.khm.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/viNettside
6.9.
nettsider
graver-etter-vikingskip---dag-for-dag.html
26.8.– Østfold fylkeskommunes
Nettside
6.9.
Facebooksider
Tabell 2: Oversikt over oppslag i media, knyttet til konkrete besøk i felt. I tillegg kommer medieomtaler
basert på pressemeldinger og andre mediers dekning av saken, som berammer seg til flere hundre oppslag.
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LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER
Det er mange kjente kulturminner i nærhet av lokaliteten. Jordet ligger inntil Jellhaugen (id
42959), som er en av Nord-Europas største gravhauger og den nest største i Norge. Etter
gjenoppbygging måler den 80 m i diameter og er 13 m høy, med utsikt over jordet og
landskapet omkring. I 1968–69 ble det under Erling Johansens ledelse lagt en sjakt inn i
Jellhaugen og gjort seismologiske boringer. Haugen viste seg å være anlagt på en
bergknaus med en kjernerøys, med torv og leire over. Det ble utført to radiologiske
dateringer fra materiale i sjaktene. Den eldste dateringen, kal. 332–660 e.Kr. (1540 ± 90
BP) stammer fra kullholdig masse «under og mellom en tørrøys» i bunnen av haugen, mens
den yngste dateringen, kal. 670–983 e.Kr. (1200 ± 80 BP), skal være fra et tynt svart lag,
av utgraverne ansett å være den opprinnelige overflaten under storhaugen, men som i dag
heller tolkes som et senere inngrep i haugen (Liestøl og Johansen 1970).
Id 180775 består av inntil 14 gravminner påvist med georadar og/eller arkeologisk
maskinell sjakting (figur 1, 4). I kulturminnedatabasen Askeladden ligger det opplysninger
innhentet på 1960-tallet, i forbindelse med registrering for Økonomisk kartverk, om at det
tidligere hadde blitt funnet «ringer» og båter som senere ble gravd ned igjen da man
undersøkte to gravhauger vest for Jellhaugen (id 71242, nå innlemmet i id 180775). Disse
antas å være blant gravhaugene som har blitt påvist ved de nye registreringene, selv om det
er ukjent hvilke av gravhaugene det dreier seg om. Også Erling Johansen (1953) oppgav at
det var gjort båtfunn og funn av våpen på Gjellestad, som fremdeles ble husket da han
undersøkte Jellhaugen. Johansen skriver imidlertid at haugene ble «ryddet bort» for å
kunne drive jordbruk, og nevner ingen utgravning. Det skal videre ha ligget en bautastein
på jordet ved Jellhaugen, som Erling Johansen beretter at grunneier ville ha fjernet fordi
den lå så grunt. Denne bautasteinen ligger i dag i to deler på sørøstre kortside av låven på
Gjellestad.
I tolkninger av georadarundersøkelsene ble det påvist stolpehull fra fem bygninger, noe
som ble bekreftet med Østfold fylkeskommunes registrering i forbindelse med
verifiseringsprosjektet. En ytterligere kilde til informasjon om fortidig aktivitet er
metalldetektorfunnene. Seksten funn fra id 180775 har blitt katalogisert i
universitetsmuseenes gjenstandsbase, hvorav et hengesmykke og et lokk til hengesmykke
i gull, flere spennefragmenter i kobberlegering og til dels sølv og gull, deler av ringer,
vektlodd, beslag, produksjonsavfall og en knapp, hovedsakelig fra jernalder, men med noe
funn fra middelalder–nyere tid (C60403, C60713, C61602–17). Selv om flere gjenstander
er funnet i tilknytning til de registrerte gravminnene, er det også gjort funn ellers på jordet,
inkludert områder uten registrerte kulturminner.
Det er kjent flere gravhauger øst for Jellhaugen (Nicolaysen aarsberetning for 1867). Noen
av disse ble gravd ut 1800-tallet. En av haugene skal ha hatt et kammer av større stein, med
funn av kleberkar og hestebein. En annen haug inneholdt to leirkar (C15607) med brente
bein (Nicolaysen 1868:73; Johansen 1953:463)
Det er registrert en rekke lokaliteter omkring id 180775 (figur 5), delvis i forbindelse med
Østfold fylkeskommunes registrering i forbindelse med vannledning (Berge 2017),
metallsøk og eldre registreringer (Gjellestad østre, Gjellestad halvgård, Hjelmungen nordre
og søndre-mellom). Funnene har også her et tidsspenn som omfatter mesteparten av
jernalderen, middelalder og nyere tid, og inkluderer bl.a. mynter, vektlodd, barrer, spenner,
spinnehjul, betalingssølv og beslag. Det dreier seg om boplasslokaliteter, utpløyde graver
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og diverse interessante løsfunn som trolig kan knyttes til både overpløyde graver,
bosetning, metallproduksjon og handel i nærområdet. Særlig skal fremheves en stor
samling vektlodd og mynt, som kan indikere handel og verkstedproduksjon på
Hjelmungen. Blant de registrerte lokalitetene kan nevnes gravfelt id 213091 og id 13254
og bosetningsspor id 226178 50–150 m øst for id 180775, bosetningsspor id 227450, ca.
100 m vest for lokaliteten, bergkunstlokalitetene id 100071, id 13247, id 143771, id 71232,
id 71233, id 191321, id 134944 og id 215633, mellom 170 og 700 m nordvest, nord og
nordøst for lokaliteten, gravfelt id 23062, ca. 400 m nordøst for lokaliteten, id 227446, ca.
450 m vest-nordvest for lokaliteten.

Figur 4: Plassering av sjakt 9/10 innenfor id 180775, med andre registrerte kulturminner. Jellhaugen
nederst i midtre del av bildet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 22.11.19 CCW (Cf53665_1404).
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Figur 5: Gjellestad og nærområdet, med kulturminner registrert i Askeladden. Kartgrunnlag: Statens
kartverk. Produsert 22.11.19 CCW (Cf53665_1405).
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PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET
5.1

PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER

Forundersøkelsens hovedformål for lokaliteten generelt var å framskaffe et bredt helhetlig
dateringsgrunnlag og å verifisere tilstedeværelsen av registrerte strukturer og avkrefte eller
bekrefte funntomme områder. For undersøkelsen av skipsgraven var følgende punkter i
fokus:
-

5.2

Avklare bevaringsgraden til det registrerte skipet og gjenstander i skipet
Innhente informasjon om bevaringsforholdene på stedet og hvordan disse vil kunne
påvirke funnet fremover
Vurdere hvorvidt skipsgraven spesielt, og lokaliteten generelt, står i fare for
ytterligere forringelse ved fortsatt pløying
I forlengelse av avklaring av bevaringsgrad og bevaringsforhold, kommer
vurdering av hvordan skipet best kan bevares for ettertiden, dvs. om tilstand og
bevaringsforhold tilsier at skipet kan sikres og bevares in situ, eller om skipet bør
graves ut i sin helhet (noe som indirekte har innvirkning på formidlingspotensiale,
ev. verdensarvstatus mm.)
Innhente informasjon om skipets form og oppbygning
Innhente daterbart materiale fra skipet, både for å plassere skipet kronologisk i
forhold til andre kjente skipsgraver, men også i forhold til andre anlegg i
nærområdet
Innhente annet relevant prøvemateriale for å få informasjon om oppbygning av
gravminnet, den lokale floraen, gravgaver, post-deposisjonelle prosesser som
plyndring o.l.
Innhente informasjon med så begrensete inngrep som mulig, for ikke å forårsake
ytterligere skade på gravminnet generelt og skipet spesielt.
UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON

5.2.1 UTGRAVNINGSMETODIKK
For å avgrense inngrepene i skipet, ble undersøkelsen konsentrert langs en dreneringsgrøft
som skar tvers over skipets sørlige del, og som kunne gjenfinnes med grunnlag i
georadardataene (figur 6). I utgangspunktet var det lagt opp til en øst-vestgående sjakt
(sjakt 9) på ca. 22 m lengde, basert på resultatene fra georadarundersøkelsen. Sjakten var
planlagt å ha ca. 2 m bredde i vestlig halvdel, over eventuelle rester av haugfyll, og 1 m
bredde i østlig halvdel, over skipet, for å begrense inngrepet. Av praktiske hensyn, blant
annet dreneringsgrøftens posisjon, avgrensing av de reelle anlegg og lag, og
bevegelsesmuligheter for feltpersonalet, ble sjakten både noe lengre og noe bredere enn
planlagt. Ved å avgrense lag i øst og vest ble sjakten 24,6 m lang, og strakk seg fra utsiden
av den antatte haugen i vest og frem til drøyt 2,5 m øst for selve skipet. Sørsiden av den
vestlige halvdelen av sjakten lå tilnærmet i kant med dreneringsgrøften, og etter opprensing
var denne delen av sjakten opptil 2,3 m bred. Sjakten lå noe skjevt i forhold til
dreneringsgrøften. Ettersom det ble vurdert som hensiktsmessig å ha noe klaring på begge
sider av dreneringsgrøften der den krysset selve skipet, ble den østlige delen av sjakten lagt
ca. 0,5–1 m lenger mot sør enn den vestlige halvdelen, slik at total bredde her endte på 1,5–
1,8 m.
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Figur 6: Sjakt 9 og 10 fra utgravningen. Kartgrunnlag: NIKU. Produsert 12.6.20 CCW (Cf53665_1406).

I tillegg ble det lagt en mindre sjakt fra nordsiden av sjakt 9, langs vestsiden av skipet (sjakt
10), for å undersøke en anomali som ut fra georadarinformasjonen ble tolket som en
plyndringssjakt. Sjakt 10 var ca. 1,85 m lang og 1,2 m bred.

Figur 7: Undersøkelsen er så vidt i gang. Camilla C. Wenn sjakter med gravemaskin. Tom Knigge gjør
metallsøk over de nyavdekkete flatene (Cf53665_0005 og Cf53665_1393 mot ØSØ).

Sjaktene fulgte grovt sett prinsippene for maskinell flateavdekking, men i svært begrenset
skala (Løken et al. 1996; figur 7). Matjorden ble fjernet i tre lag (lag 1–3) på ca. 10 cm
tykkelse og plassert i tilnærmet adskilte ranker på presenning sør for sjakten. To arkeologer
fulgte maskinen og krafset sammen massene. Mellom hvert lag ble sjaktoverflaten
undersøkt med metalldetektor, og matjordhaugene ble likeledes gjennomsøkt. Da
vestenden av skipet fremkom, ble de nederste 2–3 cm med matjord fjernet manuelt med
graveskje og/eller krafse for ikke å skade eventuelle rester av skipet og dets innhold.
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Figur 8: Sålding med Jellhaugen og E6i bakgrunnen. T.v. Ragnheidur Traustadottir, Per Erik Gjesvold og
Magnus Møklegård (Cf53665_0308 mot SSØ). T.h. Tom Knigge, Ragnheidur Traustadottir og Ole
Christian Lønaas (Cf53665_0257 mot SV).

Matjorden ble vannsåldet (figur 8), og for å ha en viss kontroll på hvor i sjaktene eventuelle
funn kom fra, ble sjakten, og dermed matjordrankene, inndelt i rektangulære graveenheter
på ca. 2 m lengde (R1–R11 i sjakt 9, R12 i sjakt 10), men med individuelle tilpasninger
(figur 9). For eksempel ble jorden rett over selve skipet såldet som én graveenhet (R395),
selv om skipet omfattet størstedelen av R9–R10. Sjakt 10 var så liten at gravemaskinen
hadde problemer med å holde tynne lag, og funn fra R12 er derfor samlet som ett lag. Det
viste seg å ikke være mulig å vannsålde all matjorden fra sjakten på de to ukene man hadde
til rådighet, og det ble derfor etter hvert prioritert å sålde lag 3, nærmest undergrunn/anlegg.

Figur 9: Fordeling av graveenheter for sålding av matjord. R395 (skravert) utgjør matjorden rett over
skipet, og ble gravd for seg. Produsert 22.11.19 CCW (Cf53665_1407).

Dreneringsgrøften ble tømt med spade i vestlig del, og med kombinasjon av spade og
graveskje i østlig del. Alt fyll i østlig del (innen R7–R11, jf. figur 9) ble vannsåldet, mens
et utvalg av fyllet i vestlig del av sjakten ble såldet.
I vestlig halvdel av sjakt 9 ble profil C489 mot sør renset frem fra dagens markoverflate og
ned til bunnen av dreneringsgrøften, mens profil C487 ble anlagt langs nordsiden av
dreneringsgrøften, og omfattet ikke matjordlaget (se figur 14).
I østlig del av sjakten var hovedstrategien å grave hvert fyllskifte/kontekst stratigrafisk med
graveskje eller andre egnete redskaper i skipet og omkringliggende anlegg (figur 10). I
praksis, på grunn av undersøkelsens begrensete omfang, var det snarere snakk om
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utgravning av begrensete deler av stratigrafisk fyllskifter. Få kontekster var avgrenset i
plan innenfor utgravningsrammene, men hvert lag eller hver enhet ble behandlet som en
egen kontekst. All jord fra anlegg og lag i østlig halvdel ble vannsåldet.

Figur 10: T.v. Det graves i sjakt 10, Christian L. Rødsrud og Nicolai Eckhoff undersøker plyndringsgropen
(Cf53665_0973 mot NNØ). T.h. Jan Bill renser frem de nedre bordgangene mens Anette Sand-Eriksen
tegner profilene. Julia Hiorthøy venter på jord til sålding (Cf53665_1265 mot V).

5.2.2 DOKUMENTASJON
Sjakter, lag, anlegg, graveenheter, in situ-funn, profiler og prøver ble målt inn med
totalstasjon fortløpende. Såldefunn er digitalt relatert til lag/anlegg, og ble vanligvis gitt et
fellespunkt om lag midt i konteksten, enten ved innmåling eller i databasen i etterarbeidet.
Det ble anlagt jordprofiler gjennom restene av haugfyll, gjennom skipsnedgravningen og i
plyndringsgropen. Alle profiler ble dokumentert ved fotogrammetri og tegning, og det ble
tatt ut relevante prøver til naturvitenskapelige analyser fra profilene. Slike prøver ble også
samlet inn fra andre anlegg/lag ved behov.
I skipet ble det lagt opp en profillinje ca. 20 cm nord for nedskjæringen til
dreneringsgrøften. Det ble gravd lag for lag nedover; lagene ble digitalt målt inn
fortløpende, og for å muliggjøre fremtidige sammenlikninger, ved eventuelle senere
undersøkelser, ble det utført georefererte fotogrammetrier for hvert tilnærmet heldekkende
horisontale sjikt, uavhengig av hvor ujevnt det var. Det ble opprettet en matrise på tegneark
for å holde oversikt over lagene og relasjonene mellom dem, og lagene ble beskrevet
fortløpende i Numbers på iPad. Det ble tatt inn prøver av de mer substansielle lagene
underveis i gravningen. All jord ble såldet. Da steril undergrunn ble nådd, fortsatte
undersøkelsen med opprensing av profilet, fotodokumentasjon og tegning. Nedskjæringen
for dreneringsgrøften i sør ble renset opp og dokumentert på samme måte. Det ble tatt
prøver til naturvitenskapelige analyser fra profilet. Det ble også saget ut en prøve fra kjølen
som ble funnet forholdsvis intakt i bunnen av skipet, ca. 75 cm under markoverflaten.
Fotogrammetri er en metode hvor man ved bruk av en serie overlappende fotografier kan
generere en 3-dimensjonal modell. Fotografiene overlapper horisontalt og vertikalt,
fortrinnsvis med minst 60 % overlapp mellom de enkelte bildene. Formålet med modellene
kan være flere f.eks. å generere et ortografisk foto av lokaliteten, generere høydekoter, lage
modeller for bruk i etterarbeidet eller i formidlingsøyemed. Prosesseringen av bildene
gjøres i programmet Metashape fra Agisoft, og informasjon om de enkelte bildene,
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inkludert kameraposisjon i forhold til objektet, lagres i programvaren. De modellene som
anses som arkivverdige, arkiveres etter rutiner beskrevet i KHMs fotodatabasemanual.
På Gjellestad ble det benyttet et Olympus TG-5 (12 mpix) i format 4000 x 3000 JPEG til
all fotodokumentasjon. For fotogrammetrier ble kameraets standardinnstillinger benyttet,
uten bruk av manuell zoom. Ved større modeller (f.eks. hele eller deler av sjakt 9) ble det
benyttet fotostang der kameraet ble fjernstyrt via mobiltelefon, mens fotogrammetriene av
arbeidet langs dreneringsgrøften inne i skipet stort sett ble gjort håndholdt med 1–2 m
avstand. På denne undersøkelsen har gjort 18 fotogrammetrimodeller, hvorav 17 arkiveres.
Modellene er primært benyttet til ortofoto i etterarbeidsfasen, og er ment å være et verktøy
ved eventuelle senere undersøkelser for å kunne gjenskape hele kontekster. Bearbeidingen
av fotogrammetriene ble gjort av Magne Samdal (KHM).
Fotogrammetriene ble georeferert ved referansepunkter innmålt med Trimble S3
totalstasjon, slik at de kan brukes som grunnlag for eventuelle fremtidige undersøkelser i
gravminnet.
Fotogrammetrier av større og mindre deler av utgravningen ble utført etter samme prinsipp,
om enn i forskjellig omfang (figur 11). Først ble det satt ut referansepunkter rundt hele
området som skulle dokumenteres, og referansepunktene ble målt inn med totalstasjon
(figur 12, 13). Fotogrammetrien begynte med en serie oversiktsbilder av objektet, der det
ble tatt overlappende bilder i en krets på noe avstand fra objektet. Da kretsen var fullført,
ble kameraet ført gradvis nærmere objektet samtidig som det ble tatt bilder, og en ny og
tettere krets av bilder ble gjennomført. Deretter ble kameraet gradvis beveget til enden av
sjakten, og det ble tatt bilder rett ovenfra av bunnen av sjakten. Kameraet ble deretter
gradvis rettet mot én profilvegg, og det ble tatt bilder i ca. 45o vinkel langs først den ene,
og deretter den andre profilveggen. Gjennom hele prosessen ble det sørget for tilstrekkelig
overlapp mellom etterfølgende bilder, og kameraet var rettet mot objektet.

Figur 11: Prinsippskisse av fotogrammetristrategi for sjakter. Fotogrammetrien startes ved den røde
stjernen, og jobbes gradvis nærmere objektet (utarbeidelse av metode og illustrasjon: Justin J. L. Kimball,
KHM).
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Figur 12: Innmålte georeferansepunkter for fotogrammetri (Cf53665_1408).

Innmålingene ble utført med en Trimble S3 totalstasjon med fjernkontroll (robotic) (figur
13). Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.1.2) ble brukt til behandling og analyse
av innmålte enheter i felt. Dataflyten fra TPS 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 eller USB fra målebok til PC. Videre bearbeiding, analyse og
publisering av GIS-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.

Figur 13: T.v.: Parallellaktiviteter: Anette Sand-Eriksen måler inn sjakten. I bakgrunnen forklarer
Christian L. Rødsrud om utgravningen til publikum og media mens Jan Bill tømmer dreneringsgrøften;
Göran Joryd og Ole Christian Lønaas spar matjord for sålding (Cf53665_0295 mot ØSØ). T.h. Koordinert
innsats for å gi skygge og jevne lysforhold over sjakten gjennom skipet til fotogrammetri. Arild Teigen,
Stine A. Melvold, Karl Kallhovd, Lene Melheim og Nicolai Eckhoff støtter opp, mens Per Erik Gjesvold
fotodokumenterer (Cf53665_1253 mot SØ).

Både i planleggingen av prosjektet, og bearbeiding av dokumentasjonen, har georefererte
billedfiler fra NIKUs georadarundersøkelse, blitt benyttet, for å få en bedre forståelse av
sammenhengen mellom de målte anomaliene og funnene i felt. For georadarbildene
generelt gjelder det at de lyse verdiene er svake refleksjoner, mens de mørke verdiene er
kraftige refleksjoner. Knut Paasche og Lars Gustavsen ved NIKU har bidratt med faglige
tilbakemeldinger tilknyttet tolkningene av georadardataene.
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Den tegnete dokumentasjonen ble gjort på tegneark, som siden ble skannet og rentegnet i
Adobe Illustrator. Et representativt utvalg av foto og fotogrammetrier, samt alle
rentegninger, skannete originaltegninger og kart er lagret i Universitetsmuseenes
fotodatabase Unimus under fotonumre Cf53665–6 (se vedlegg 11.5.1-2). Gjenstandsfunn
og prøver fra skipsgrav A395 med gravhaug og andre anlegg er katalogisert i
Gjenstandsbasen under museumsnummer C62140. Funnene som fremkom ved sålding av
matjordlaget samt metalldetektorfunn, m.a.o. funn som ikke har sikker tilknytning til
gravanlegget, er katalogisert under museumsnummer C62232. Metallgjenstandene har blitt
røntgenfotografert av Birgit Wilster Hansen, og sammen med rester av treverk blir de
konservert ved Gruppe for konservering, Kulturhistorisk museum. Enkelte preparater har
blitt CT-skannet av Øyvind Hammer (ØH) ved Naturhistorisk museum.
5.3

UTGRAVNINGENS FORLØP

Utgravningens første dag gikk i stor grad med til pakking og innkjøp av utstyr, reise OsloGjellestad, bli kjent med lokaliteten, få på plass slanger til såldestasjon og avtale strategier
med kollegaene i ØFK. Sjakt 9 ble påbegynt, og vi var godt i gang med lag 2 av matjorden
ved dagens slutt. Det ble såldet matjord fra R1–3.
Dag 2 fortsatte med maskinell fjerning av matjord, og sjakt 9 var nesten ferdigstilt ved
dagens slutt. Matjorden rett over skipet ble såldet fortløpende. Utsetting av fastpunkter til
totalstasjon kom på plass, med noen utfordringer underveis, og metalldetektorfunn ble målt
inn.
Dag 3 ble innledet med en fotogrammetri av sjakt 9 for å dokumentere tilstanden etter
fjerning av matjord. Det ble deretter besluttet å utvide sjakten noe mot både øst og vest, for
hhv. å få sikker avgrensing av skipet og en forståelse av et fyllskifte i østenden av sjakt 9,
og å avgrense lagene som tilhørte restene av haugkappen. En serie nagler langs skipets
østside ble målt inn og tatt ut. Deretter ble det påbegynt manuell tømming av
dreneringsgrøften. I vestlig halvdel ble dette arbeidet gjort raskt og effektivt med spade, og
det ble anlagt to profiler langs dreneringsgrøften. Hele vestlig halvdel ble dokumentert med
fotogrammetri om ettermiddagen. Såldingen var fokusert på matjorden over skipet og fyllet
i dreneringsgrøften.
Dag 4 ble sjakt 10 åpnet med gravemaskin, og med bistand av metalldetektor. Matjorden
herfra ble såldet fortløpende. De to profilene i vestlig halvdel ble tegnet. Tømming av den
østlige delen av dreneringsgrøften fortsatte ned til dreneringsrørene med graveskje,
forholdsvis forsiktig innenfor skipsavtrykkets avgrensing. Grøften med dreneringsrør ble
fotodokumentert, deretter ble terrakottarørene i østlig del fjernet, grøften ble renset opp og
det ble gjort en fotogrammetri.
Dag 5 startet med en ny fotogrammetri av østlig del på grunn av utilstrekkelige data i første
modell. Samtidig ble det tatt naturvitenskapelige prøver fra profilet mot sør i vestlig
halvdel, og naglene i overflaten langs vestsiden av skipet ble målt inn og tatt ut. Etter
fotogrammetrien ble det lagt opp en profillinje gjennom skipet, ca. 20 cm nord for
nedskjæringen til dreneringsgrøften, og stratigrafisk gravning ble påbegynt. Lagene ble
målt inn fortløpende, i likhet med in situ funn og prøver. Jorden ble såldet fortløpende, og
såldefunnene ble samlet opp per kontekst. Lag tilknyttet plyndringssjakten i overgangen
mellom sjakt 9 og 10 ble undersøkt, og sjakt 10 renset opp ytterligere for avklaring av
fyllskifter og anlegg.
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Dag 6 og 7 fortsatte utgravningene i skipet og i plyndringssjakten, med kontinuerlig
dokumentasjon og sålding av masser. Det var mye besøk, både av arkeologkollegaer,
presse og til den generelle omvisningen.
Dag 8 ble undersøkelsen i sjakt 10 ferdigstilt. Det tredelte profilet ble fotografert og tegnet,
og naturvitenskapelige prøver ble samlet inn. Utgravningen fortsatte som tidligere i skipet
i sjakt 9, med en del kompliserte stratigrafiske forhold. Det ble etter hvert trangt om plassen
for å grave, og to personer avsluttet dagen med å kjøre prøver og utstyr tilbake til
Kulturhistorisk museum.
Dag 9 startet med en opprensing av profiler og bunn i sjakten gjennom skipet, fulgt av
fotogrammetri. Deretter ble det gravd dypere i sentrum av skipet, slik at kjølen ble klarlagt
gjennom sjakten, og en ny fotogrammetri ble utført. Deretter ble tegning av profilene
påbegynt. Det ble tatt ut preparat med to ansamlinger av nagler. Samtlige avdekte nagler
langs skroget på dette nivået ble målt inn, men en del fikk bli liggende in situ. Det ble saget
ut et fragment av kjølen til dendrokronologisk analyse samt vurdering av bevaringstilstand,
og fyllet under og omkring ble tatt inn som egen prøve.
Dag 10 ble profiltegningene av skipet fullført, og det ble tatt ut naturvitenskapelige prøver
fra profilet. Avsluttende foto ble tatt, deretter ble sjakten gradvis fylt igjen med leirevelling.
Utstyr, funn og prøver ble pakket og kjørt tilbake til Kulturhistorisk museum.
5.4

KILDEKRITISKE PROBLEMER

Resultatene fra georadarundersøkelsen gav en god ide om hva som kunne finnes under
bakken, men på grunn av usikkerhet knyttet til hvordan refleksjoner av anomalier gjengav
reell dybde, var det en del usikre forhold i planleggingen. Undersøkelsen viste at mens
georadaren gav forholdsvis nøyaktige horisontale utstrekninger, var de vertikale målene
mindre nøyaktige. Dreneringsgrøften var kun ca. 60 cm dyp og 20 cm bred, mens
georadarbildene antydet opptil 130 cm dybde og 40 cm bredde. Kjølen på skipet lå på ca.
70–80 cm dybde, under dagens markoverflate, om lag 20 cm grunnere enn antydet av
georadar. Dette lettet undersøkelsen betraktelig, men innebar usikkerhetsmoment ettersom
det ikke kunne lages sikre estimater for hvor mye tid man ville trenge på å fjerne
nødvendige jordmasser. Likeledes var det utfordrende å vurdere hvordan gravminnet var
anlagt omkring skipet, under bakkenivå, der funnene ikke helt samsvarte med
georadarmålingene.
Forskjellene kan forklares ut ifra georadarteknologien. Hastigheten på radarsignalet, som i
et vakuum har lysets hastighet, endres når det trenger gjennom et medium – i dette tilfelle
jordmasser. Jordmassenes fysiske egenskaper varierer en god del, både i plan og i dybde,
noe som medfører at det er så godt som umulig å forutsi hvilken hastighet signalet vil ha.
Datasettene prosesseres derfor med en konstant hastighet over hele området, noe som alltid
vil føre til unøyaktigheter i dybdegjengivelsen. Det må iberegnes en feilmargin på +/- 25
cm i dybdeskivene, selv om den relative dybden vil være korrekt. Avvikene som er
observert for dybden av dreneringsrøret ligger innenfor dette avviket. «Skyggene» fra
overliggende strukturer oppstår når radarsignalet ikke klarer å trenge gjennom et materiale,
i dette tilfelle teglsteinsrørene. Signalet reflekteres da flere ganger fra samme dybde, mens
radarsystemet antar at det reflekteres fra en større dybde. Forskjeller i horisontal
utstrekning mellom georadaravlesning og reell situasjon, slik det er kommentert for
dreneringsgrøften over, skyldes at radarsignalet har en tilnærmet konisk form, dvs. det blir
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bredere jo dypere det går. Dette gjør at objekter som påtreffes dypere i datasettene ofte er
noe overdrevne i størrelse. Informasjonen fra georadar var allikevel i stor grad nøyaktig,
og til stor hjelp for planlegging av utgravningen og til forståelse av gravminnet.
Dreneringsgrøften som ble brukt som utgangspunkt for undersøkelsen hadde som forventet
ødelagt deler av (for)skipet, men ikke helt ned til kjølen. I det området som ble undersøkt,
inntil 20–30 cm fra dreneringsgrøften, var bevaringsforholdene for tre og metall dårlige.
Det ble også observert at enkeltnagler langs kanten av dreneringsgrøften var forflyttet. Det
kunne imidlertid ikke avklares med sikkerhet om dette var den generelle tilstanden til skipet
ned til et visst nivå, eller om bevaringsforholdene var direkte resultat av ødeleggelsen som
dreneringsgrøften hadde forårsaket, med nedsenkning av grunnvannstanden, eksponering
for oksygen og brudd i en lukket kontekst. Det står uansett klart at delene av skipet som
var bevart under haug før 1880 har forvitret kraftig etter at gravhaugen ble fjernet, og som
følge av kontinuerlig landbruksdrift på jordet.
Det begrensete inngrepet langs dreneringsgrøften var i tråd med prosjektplanen og behovet
for å gjøre så få inngrep i skipsgravkonteksten som mulig. Det smale området som ble
undersøkt skapte imidlertid begrensninger for forståelsen av lagene som ble undersøkt,
både hva angår utstrekning og tolkning. Det var utfordrende å forstå sammenhengen
mellom liknende lag i forskjellige deler av profilet siden de ikke kunne forfølges fysisk,
ettersom de var skåret av dreneringsgrøften. Stratigrafi, matrise og tolkninger er derfor å
betrakte som tentative forslag basert på observasjonene i felt, men vanskeliggjort av
manglende helhet.
Det ble observert dyreganger (vånd?) både i og under profilene gjennom haugkappen, og
innenfor fyllet i skipsnedgravningen. Dette har forstyrret flere av lagene inne i skipsgraven,
og muligheten for at funn kan ha blitt flyttet som følge av dyreaktivitet er til stede.
Det var noen utfordringer med bruk av totalstasjon til innmåling. Det ble valgt å bruke
totalstasjon for å få nøyaktige høydemål, noe som vil kunne gi gode resultater til 3Drekonstruksjon av lag og funn, inkludert modellering av skipet basert på skipsnagler.
Plassering av stasjonen ved bruk av fastpunkter var imidlertid ikke alltid samarbeidsvillig
for ønsket nøyaktighetsnivå. Totalstasjonen krever videre klare siktlinjer, noe som var
utfordrende med mye besøk. Vernetøy med reflekser var en ytterligere utfordring, der
innmålingsutstyret koblet seg mot reflekser i stedet for prismet ved innmåling.
Geoobjektene for enkelte funn og anlegg måtte i enkelte tilfeller slettes fra Intrasis, da de
tydelig var feilaktige.
Graveenhetene, de omtrentlige rutene, ble digitalt opprettet først etter at utgravningen var
godt i gang. De første par dagene var det derfor uklarheter i rutenummereringen for
matjordhaugene. Dette ble oppdaget på et tidlig tidspunkt, og alle funnposer ble
gjennomgått slik at de fikk riktig rutenummer. Ideelt sett skulle merkingen av ruter og
jordranker blitt fullført tidligere, slik at man hadde unngått problemstillingen. Matjorden
fra graveenhetene ble lagt i ranker, men det var ikke et entydig skille mellom hver rute, da
dette ville vært lite effektivt sett fra et avdekkingssynspunkt. De tre mekaniske lagene var
heller ikke fullstendig skilt fra hverandre, ettersom gravemaskinens rekkevidde ikke var
stor nok til at grabben kunne strekkes langt nok ut over tidligere opplagte ranker. Det er
derfor noe overlapp mellom ruter og lag.
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I etterarbeidsfasen ble det oppdaget en diskrepanse mellom intrasisinnmålingene og
nummereringen av prøver tatt i profil C1060, der alle prøvenumrene på tegningen lå ett
nummer høyere enn innmålingene. Dette er korrigert på rentegninger og i
dokumentasjonen, men ettersom omfanget først ble oppdaget etter prøveutsending, ble en
av vedartbestemmelsene utført på en annen prøve enn opprinnelig planlagt.
Et språklig notabene må bemerkes for deler av dokumentasjonen: I dialogen mellom
prosjekstaben og Richard Macphail, som har analysert mikromorfologiprøvene, ble staben
klar over en språklig tvetydighet som ikke har vært håndtert konsekvent i bearbeidingen av
utgravningsdataene. I dokumentasjonen brukes ‘torv’ både om øverste del av jordlag, et
«…gresslag med røtter og mold i jordoverflaten» (jf. Bokmålsordboka; eng. turf) og om
plantemateriale fra myr «… omdannet under grunnvannsspeilet ved meget begrenset
lufttilgang og minimal mikrobiologisk virksomhet» (jf. Store norske leksikon; eng. peat).
Dette er forsøkt ihensyntatt i rapporten ved å skape et språklig skille mellom
«overflatetorv» og «myrtorv», men det vil forekomme steder både i rapporten og øvrig
dokumentasjon der det generiske ‘torv’ benyttes. Det vil stort sett fremkomme av
sammenhengen om det menes gresslag (enten dagens markoverflate, eller rester av datidens
markoverflate in situ eller brukt i konstruksjonen av gravminnet) eller rester fra myr.
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UTGRAVNINGSRESULTATER
Sjakt 9 omfattet ca. 52,4 m2 og sjakt 10 omfattet ca. 2,1 m2. Sjakt 9 fulgte en eksisterende
dreneringsgrøft T376, som ble brukt som utgangspunkt for profiler og videre
undersøkelser. Terrakottarør T553 fremkom på ca. 52 cm dybde fra markoverflaten, mens
bunnen av dreneringsgrøften lå på ca. 60 cm dybde. Rørene var ca. 8 cm i diameter og
drøyt 30 cm lange. Dreneringsgrøften hadde steilt skrå sider og svakt rundet bunn, og var
opptil 25 cm bred i overgangen mellom matjord og undergrunn, og 10 cm bred i bunnen.
Dreneringsgrøften endte ved østsiden av selve skipsnedgravningen, og var avstengt av to
fragmenter av taktegl satt ned tilnærmet vertikalt for enden av røret. Det som i plan ble
antatt å være to steinopptrekk fylt med matjord langs østkanten av skipet (A443) skal
snarere tolkes som en del av en større, noe ujevn moderne nedgravning tilknyttet enden på
grøften der dreneringsrørene var nedlagt.
6.1

STRUKTURER OG KONTEKSTER

Det ble målt inn 69 (mulige) arkeologiske kontekster i løpet av undersøkelsen, hvorav seks
ble avskrevet/slått sammen, mens én var en dyregang (tabell 3, figur 14 m.fl.). I praksis ble
det undersøkt fire ulike grupper av kontekster, som vil bli presentert separat:
1) Restene av gravhaugen, i form av lag i vestlig del av sjakt 9
2) Plyndringsgrop og andre gravanlegg enn skipet, i sjakt 10
3) Skipsnedgravning A395 med lag og konstruksjonselementer, i østlig del av sjakt 9
og delvis i sjakt 10
4) Tynne fyllskifter i overflaten øst og vest for skipsnedgravningen i sjakt 9 og delvis
i sjakt 10

Kontekst
Antall
Skipsnedgravning
1
Haugkappe
1
Torvlag
1
Nedgravning
2
Bordganger
3
Kjøl
1
Bete?
1
Bøtte?
1
Dørk?
2
Langsgående bjelke?
4
Plank?
5
Skarring
1
Lag, diverse
38
Stein
1
Dyregang
1
Avskrevet
6
Sum
69
Tabell 3: Fordeling av innmålte anlegg per anleggstype.
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Figur 14: Plankart over hovedfunnene i sjakt 9 og 10. Produsert 27.5.20 CCW (Cf53665_1409).
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6.1.1 HAUGKAPPE A465 OG TORVLAG A472
I profil C489 og C487 ble det påvist rester av haugkonstruksjonen som hadde dekket graven
(figur 14-19). Utstrekningen samsvarer forholdsvis bra med anomalier på ca. 30–45 cm
dybde i georadarmålingene, og tyder på at gravhaugen kan ha vært ca. 36–37 m i diameter
(se figur 15). Et svært utvasket og utydelig sjikt i vestre del av profilene har blitt foreslått
tolket som den opprinnelige markoverflaten før graven ble anlagt (Rebecca Cannell,
pers.komm.). Profilene viste at en del av denne markoverflaten ble fjernet, i et belte som
omfattet en radius fra drøyt 7 m fra sentrum til ca. 13–14 m fra sentrum. Det ble ikke gravd
vekk mye, stort sett var 5–10 cm fjernet, og erstattet med lag A472. A472 var torvbasert
(se nærmere beskrivelse i mikromorfologianalyse, kap. 7.5), og fremstod som svært
organisk og fett i mørke brunsjatteringer, særlig i toppen. Over A472 var det bevart spor
av haugkappen A465, som var et humøs sandig siltlag, forholdsvis homogent. Det var
allikevel en del variasjoner som ble observert i profilet, og fulle lagbeskrivelser finnes i
figur 19.
Anomaliene fra georadarundersøkelsen gir ytterligere informasjon. Et påfallende trekk er
et til dels skarpt sirkulært skille som er svært tydelig i øst og noe svakere i vest. I sjakt 9
sammenfaller dette skillet med skillet mellom et tilsynelatende urørt område rundt skipet,
og de delvis nedgravde torvmassene i lag A472. Det er vurderes som sannsynlig at det også
er lag A472 som på georadar vises som et forholdsvis tydelig hvitt område i ca. 7,5 m
bredde på østsiden av gravminnet, utenfor utstrekningen av sjakt 9. Den indre sirkelen har
en diameter på ca. 15,5 m (avviket fra målene som ble gjort i felt, jf. forrige avsnitt, skyldes
at sjakt 9 ikke tangerte gravens/sirkelens midtpunkt, slik at målet i sjakten ikke reflekterer
sirkelens diameter, kun avstanden fra skipets midtlinje til sirkelen).
Haugens utstrekning kan antydes på georadardataene fra 30–40 cm dybde; med en radius
på ca. 18,4 m fra sentrum i skipet vises et avtakende skille mellom veldig lyse avlesninger
i øst, og et mer diffust skille i vest, som allikevel sammenfaller med yttergrense av lag
A465. Et annet påfallende trekk er at denne lysere anomalien er tilnærmet fraværende i
nord, og lite tydelig i sør og sørvest. Dette kan tyde på at det nedgravde torvlaget ikke ble
lagt like tykt og/eller like dypt rundt hele skipet. Det er allikevel en del usikkerheter om
disse tolkningene, blant annet ettersom de lysere anomaliene i nordvest strekker seg langt
ut for den antatte utstrekningen av haugen basert på lag A465. Nordvest og nord-nordøst
for omrisset av skipsgravens mulige utstrekning vises sirkulære anomalier som kan
indikere andre gravanlegg tett opptil skipsgraven. (dette blir diskutert nærmere i kapittel
8.2).
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Figur 15: Rekonstruksjon av mulig gravhaug over Gjellestadskipet basert på utstrekning av observerte
fyllskifter i vestlig del av sjakt 9. Kartgrunnlag georadar: NIKU. Produsert 12.6.20 CCW (Cf53665_1410).
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Figur 16: Profil C489 og C487 gjennom haugkappe A465 og grøft med torvlag A472 i vestlig del av sjakt
9; rentegning og fotogrammetri. Se også detalj i figur 17-18 (Cf53665_1376, Cf53666_2002).
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Figur 17: Detalj av C489 (figur 16), torvlommer i bunnen og haugkappe over (Cf53665_1376).

Figur 18: : Detalj av C487 (figur 16), torvlommer i bunnen til høyre, mens haugkappen begynner i venstre
ytterkant (Cf53665_1376).

Figur 19: Forstørret symbolforklaring på figur 16-18. Lagnumrene 1–16 viser til feltdokumentasjonen på
C489, mens numrene i parentes henviser til C487 (Cf53665_1376).
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6.1.2 PLYNDRINGSGROP OG GRAVKONSTRUKSJON – SJAKT 10
Sjakt 10 ble anlagt for å undersøke en anomali fra georadarundersøkelsen som forslagsvis
var tolket som en plyndringsgrop/plyndringssjakt (figur 20). Begrepet er beholdt i
beskrivelser og lister, men det vil bli diskutert i kapittel 8 om begrepet er dekkende for
aktivitetene som tilhører anlegget.

Figur 20: Detalj av utvalgte innmålte anlegg i sjakt 10 over georadaravbildning på ca. 90–95 cm dybde.
De stiplete områdene viser mulig utstrekning av nedgravning A1054 og steinen i bunnen av nedgravningen,
basert på georadarmålingen. Kartgrunnlag georadar: NIKU. Produsert 27.5.20 CCW (Cf53665_1411).

Ut i fra georadardataene ser det ut til at plyndringsgropen har gått inn i skipet litt sør for
midtskipet. En forstyrrelse i gravminnet ble påvist ved utgravning, i form av en
nedgravning tolket som en plyndringssjakt (figur 20-24). Forstyrrelsen omfattet minst 1,8
x 1,2 m, men den ble ikke avgrenset mot øst, nord eller vest.
Profilet antyder at det ble gravd en forholdsvis stor grop A704 med to faser. På
profiltegningen figur 24 er den første fasen representert ved bunnen av lag 7, 8 og 9b, som
delvis kollapset og gjenfyltes under gravning (lag 6, 4). Det mer aktive inngrepet i graven,
den andre fasen, foregikk fra toppen av denne gjenfyllingen, der lag 3 tolkes å være
tråkkeflaten når man har beveget seg inn i skipet, mens lag 1 og 2 (tilnærmet tilsvarende
lag A808) omfattet masser som har gjenfylt gropen/sjakten etter plyndringen. Innholdet
bestod av en blanding av nedbrutte rester av treverk fra skip og/eller gravkammer, fyll fra
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haugkonstruksjonen og fra den oppgravde undergrunnen. De to fasene er i utgangspunktet
tolket å følge tett på hverandre kronologisk.
I profilene mot nord og øst vises tre tydelige hakk, som tolkes som hakk etter spadene
under plyndringen (se figur 21, 23 og 24). Det omrotete fyllet, samt spademerkene ned i
undergrunnen kan tyde på at trestrukturen i skipet var gått i oppløsning da gravminnet ble
forstyrret, slik at det ikke var særlig motstand og fyllet blandet seg uten hindringer. Det er
videre tydelig at forstyrrelsen gikk gjennom det opprinnelige skipsskroget, og ned i fyllet
i nedgravningen til skipet, nesten steril sandig silt med lys gul-grå-oransje farge (lag 5 på
figur 24). Funn av flere klinknagler i fyllskiftene tyder på at de inneholder den opprinnelige
skipssiden. I profilet mot øst ble det også observert et trestykke tolket som en halvkløyving,
tatt ut som prøve P1083. Ved utvasking viste treverket seg å være lite substansielt, men det
utgjorde et tydelig avtrykk før uttak.
I sjakt 10 ble det videre oppdaget en nedgravning, ca. 65 cm dyp under opprinnelig
markoverflate. Utstrekningen i sjakt 10 var ca. 60 x 54 cm. På bunnen av nedgravningen
lå en stor stein (figur 21, 22, og 24). Verken nedgravningen eller steinen ble avgrenset mot
vest og nord, og begge har vært større. Nedgravningen var delvis adskilt fra
skipsnedgravningen, men hadde tilnærmet samme fyll som det som ble observert i denne
(altså under skipet), variasjoner av lys gul-grå-beige silt/sand/leire iblandet litt humus, og
med en god del jernutfellinger (lag 9 på figur 24). Nedgravningen er ca. 90 cm dyp under
dagens markoverflate, mens toppen av steinen befinner seg på ca. 70 cm dybde.
Georadarbildene viser anomalier på denne dybden (se figur 20, som viser situasjonen på
90–95 cm dybde), en mindre mørkere som kan representere selve steinen, og en større
lysere som kan representere nedgravning A1054. Dersom tolkningen av disse anomaliene
stemmer, er steinen trolig ca. 60 x 50 cm stor, mens nedgravningen måler ca. 1,9 x 0,9 m.

Figur 21: T.v. Profil C1060 mot nord, nedgravning A1054 med stein A1044 i bunnen, med
plyndringsgropen over. T.h. detalj av spadestikk nederst i profilets østlige del (Cf53665_1111, 1345).
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Figur 22: Profil C1060 mot vest. Steinen og nedgravning A1054 er tydelige i nordlig del. I sør synes
skjæringen der plyndringsgropen skjærer de opprinnelige lagene A341 (brungrått fyll) og A640 (gult fyll)
tydelig (Cf53665_1112).

Figur 23: T.v. Profil C1060 mot øst, med to spadestikk. T.h. profil mot sør, i forlengelsen av C1060 øst. Det
lyse laget i bunnen med jernutfellinger er den opprinnelige skipsnedgravningen. Plyndringsgropen med
varierende dybde skjærer ned flere steder (Cf53665_1348, 1028).
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Figur 24: Profil C1060 (tre deler, mot vest, nord og øst; Cf53665_1377).

6.1.3 SKIPSNEDGRAVNING A395
Kun en liten del i skipets sørlige halvdel ble undersøkt. En sjakt på ca. 20 cm bredde i
toppen ble anlagt nord for den fjernete dreneringsgrøften, og gravd sjiktvis nedover.
Ettersom dreneringsgrøften hadde steilt skrå sider, var bredden om lag 30 cm i bunnen av
sjakten. Det var en til dels komplisert stratigrafi i nedgravningen, slik det vises på
profiltegningene, figur 25–27, på innmålingene av lag og konstruksjonselementer i sjakten
(figur 28–31) og i matrisen (figur 32). Det er imidlertid mulig å gruppere lagene:
1) forråtnete, tjæreholdige rester av bordganger og kjøl i bunnen (A1150, A1155,
A1141, A1176)
2) lommer med liknende forråtnet og til dels tjæreholdig materiale, hovedsakelig i ytre
del av nedgravningen, trolig rester av treverk fra ulike konstruksjoner (A1150b,
A1155b, A1070, A1086, A1090, A858, A1117, A1123, A1125)
3) forholdsvis homogen humøs silt i halvrund form, tolket som rest av et kar av
organisk materiale (A943)
4) tykke, heterogene lag med sandig og humusblandet silt (A633, A821, A834, A1026,
A1136)
5) sjikt med tilnærmet steril sandig silt, som ofte ser ut til å være
vannavsatte/nedvaskede; disse er stort sett tynne, men opptrer tidvis tykkere
lommer
6) dyreganger med varierende fyll og utstrekning
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Fyllskiftene i skipet følger stort sett skipets form i det at de synker mot midten. Dette kan
tyde på en gradvis nedbrytning av konstruksjonselementer og innsig/nedsig av fyll ovenfra.
Fyllskiftene var for det meste utvaskete og utydelige, uten klare horisonter, noe som
gjenspeiles i innmålinger, tegninger og foto.
Det ble påtruffet en rekke lommer og tykkere lag med materiale som ble tolket som mulig
forråtnet treverk, antatt å stamme fra konstruksjonselementer i skipet (figur 28). A1123 var
en smal slik stripe som lå på tvers av nedgravningen, kanskje en bete. Andre slike fyllskifter
har blitt tentativt tolket som rester av langsgående planker, mulig dørk, og liknende, men
de kollapsete og omrotete forholdene innenfor skroget, og det begrensete
undersøkelsesområdet, kan ikke dette slås fast med noen grad av sikkerhet.
På tross av at det meste av organisk materiale, inkludert treverket i skipet, var gått i
oppløsning, var det mulig å trekke ut en god del informasjon om skipskonstruksjonen (se
6.1.3.1). Det ble funnet en rekke klinknagler tilnærmet in situ, noe som gir informasjon
både om tettheten av nagler langs bordgangene og bredden på bordgangene. I tillegg ble
det funnet ett tilfelle av tre tettsittende nagler tett som tyder på en skarring, altså en skjøt
mellom to bordgangsplanker som ligger i forlengelse av hverandre (figur 28, 33, 42).

Figur 25: Tegnforklaring for figur 26–27, profil C772 og C1164. Innmålte lag som ble gravd stratigrafisk
er oppført med anleggsnummer, andre fyllskifter er gitt beskrivelser (Cf53665_1380).
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Figur 26: Profil C772 mot nord, rentegning og fotogrammetri (noe ujevnt kuttet langs kantene, og
samsvarer ikke fullstendig med tegningen i utstrekning). Tegnforklaring finnes på figur 25 (Cf53665_1378,
Cf53666_2018).
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Figur 27: Profil C1164 mot nord, rentegning og fotogrammetri (noe ujevnt kuttet langs kantene, og
samsvarer ikke fullstendig med tegningen i utstrekning). Tegnforklaring finnes på figur 25 (Cf53665_1379,
Cf53666_2018).
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Figur 28: Oversikt over sikre og mulige konstruksjonsdetaljer i det undersøkte området. Produsert
22.11.19 CCW (Cf53665_1415).

Figur 29: Oversikt over innmålte lag i det undersøkte området. Produsert 22.11.19 CCW (Cf53665_1412).
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Figur 30: Oversikt over innmålte lag i det undersøkte området, detalj av skipets vestlige del (figur 29).
Produsert 22.11.19 CCW (Cf53665_1413).

Figur 31: Oversikt over innmålte lag i det undersøkte området, detalj av skipets østlige del (figur 29).
Produsert 22.11.19 CCW (Cf53665_1414).
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Figur 32: Harrismatrise over lag som ble observert under utgravningen. Enkelte lag mangler i matrisen,
og i profil og på innmålinger er også andre relasjoner observert, men matrisen gjenspeiler hovedtrekkene
(tilpasset fra Cf53665_1375).
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Selve skipskonstruksjonen var observerbar i profilene og i bunnen. Det ble gravd ned til
bordgangene i skipets bunn. Treverket var ikke bevart, men de fremstod forholdsvis tydelig
i form av et mørkt brunsort organisk sjikt. Det var i noen grad mulig å følge de nederste 2–
3 bordgangene på hver side av kjølen, mens bordgangene høyere opp var
usammenhengende. En rekke klinknagler ble også funnet, både langs omrisset av skipet i
plan, og i under utgravningen av sjakten og i profilet.

6.1.3.1 Skipet – tekniske data

Som beskrevet over, var det lite av det opprinnelige skipet som var bevart. Det er imidlertid
mulig å gi noen anslag om skipets konstruksjon og tekniske detaljer basert på funnene som
ble gjort. De bevarte restene av bordganger i form av sterkt nedbrutte/humøse striper er ca.
8–12 cm brede. Et bedre mål er avstanden mellom klinknaglene, som særlig fremkommer
tydelig i vestlig del av profil C772 (figur 26). Her synes gjennomsnittlig avstand å ligge på
ca. 18–19 cm (men med variasjoner mellom 15 og 28 cm). Avhengig av hvor langt inn på
bordgangene klinknaglene har vært plassert, kan det antydes at bordgangene stort sett har
vært minst 20 cm brede, og trolig nærmere 25 cm, med enkelte som kan ha passert 30 cm.
Den varierende bredden kan bety at ikke alle de opprinnelige naglene ble påvist, men det
betyr uansett at noen bordganger har vært usedvanlig brede eller usedvanlig smale. I
profilsnittet kan det gjennom avtrykk etter bordganger og klinknagler rekonstrueres åtte
hele bordganger på hver side av kjølen, mens den niende bordgangen bare er delvis bevart.
Dette utgjør trolig hoveddelen av den flate underdelen av skroget, før det begynner å
krummes oppover (slaget). Dette har god parallell i Gokstadskipet (Nicolaysen 1882: Plate
I.6, II.7, III.3, snitt gjennom omtrent samme område av skipet som snittet gjennom
Gjellestadskipet).
De bevarte restene av bordganger var forholdsvis tynne, rundt 1 cm. CT-skan av en
forholdsvis velbevart bordgang (P1203 fra A1155, figur 43-44), i form av mykt,
«smørbart» organisk materiale tatt ut som preparat, gir en tykkelse på 0,974 cm. Dette er
imidlertid snarere et resultat av at strukturen i treverket har kollapset, og de har
sannsynligvis vært adskillig tykkere. Klinknaglene var generelt gjennomrustet og svært
dårlig bevart, og falt fra hverandre ved uttak. Det har derfor vært utfordrende å ta gode mål.
Kun én var bevart hel, F485. Avstanden mellom hode og roe på denne er ca. 5,3 cm (figur
40). Dette samsvarer ganske bra med mål som ble gjort på CT-skan av klinknagler tatt ut i
preparat, som således var tilnærmet urørte. Her ser stilken ut til å ha vært om lag 5,6 cm
(figur 34). Den eksakte tykkelsen på bordgangene vil være om lag halvparten av
stilklengden eller noe mindre, ettersom hver nagle klinker sammen to bordganger, og det
kan ha vært noe tetningsmateriale mellom bordgangene. En opprinnelig tykkelse på
bordgangene på ca. 2,5 cm langs kantene kan således være realistisk.
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Figur 33: CT-skan av skarring med tre klinknagler (F999, F1000, F1009). Det bølgete laget mellom og
rundt naglene er rester av bordgangene (Cf53665_1430).

Figur 34: CT-skan av klinknagle F1174, med avstandsmål som indikerer tykkelse på bordgangene
(Cf53665_1437).

Figur 35: CT-skan av prøve P1203. Det mørke laget nederst er rester av bordgang i A1155
(Cf53665_1444).
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Kjølen A1141 som ble funnet delvis bevart i bunnen av skipet fremstod som forholdsvis
spinkel (figur 26–28, 36). Det lå på 72–81 cm dybde fra dagens markoverflate. Tverrsnittet
der det ble saget ut en prøve var noe ujevnt kvadratisk og målte ca. 5 x 5 cm. Kjølen ble
avdekket i en lengde på ca. 32 cm. Den samlete bevarte lengden er ukjent, og kan kun
estimeres med et anslag ut i fra georadarmålinger. Det finnes en langsgående anomali som
er mest tydelig på 90–100 cm dybde (men se kapittel 5.4 om kildekritiske forhold ved
dybdeangivelsene fra georadar), som i forkant av undersøkelsen ble tolket som kjølen
(figur 37). Den undersøkte delen av kjøl samsvarer i posisjon, men er betydelig spinklere
enn anomalien. Det anses som sannsynlig at anomalien representerer skipets kjøl, men det
er høyst usikkert om det i så fall dreier seg om bevart treverk, eller kun at området holder
bedre/dårligere på fuktighet eller får en annen signatur på grunn av forskjell i massetetthet.
Dersom anomalien fremviser en bevart kjøl, kan det tentativt foreslås at minst ca. 6–7 m
kan være helt eller delvis bevart. Erfaringene fra prøveutgravningen tilsier at det kun er der
skipet ligger i fin silt/siltig leire, at det er sannsynlig med bevarte skipsdeler. I den grad
kjølen krummes opp mot stevnene og ligger høyere i nedgravningen, vil den eventuelt ligge
i grov silt og sandig silt eller sekundære fyllmasser, og bevaringsforholdene vil være
tilsvarende dårligere. Det er således den nedre, midtre del av kjølen som kan forventes å
være bevart.

Figur 36: V: Utsaging av kjøl A1141 (Cf53665_1337 mot SV). H.ø.: Detalj av kjølen inn i profil C772
(Cf53665_1354 mot NNØ). H.n.: Detalj av den avsagde kjølen i profil C1164 (Cf53665_1361 mot SSV).

Kjølen lå forskjøvet ca. 5-7 cm nedenfor bordgangene A1150 og A1155 (se figur 26–27)
og 36), og det er uklart hva den bevarte delen egentlig representerer. En sammenlikning
med Gokstadskipet viser at kjølen utgjøres av en forholdsvis omfattende og profilert bjelke.
Tverrsnittet viser en høy nedre del med trapesformet tverrsnitt, avsmalnende oppover, og
en lav øvre del, omvendt trapesformet, som bordgangene var festet til. På Gjellestadskipet
manglet den øvre delen som forbandt kjølen med bordgangene, og det var ingen tydelige
tegn i stratigrafien etter denne delen. En mulig tolkning er at hele den øvre delen, jf. formen
fra Gokstadskipet, er forråtnet og borte, eventuelt i forbindelse med at kjølen er flekket
under press fra den tunge haugen over, og den nederste del kan ha blitt presset dypere ned
i silten enn dens opprinnelige posisjon. Dette vil i så fall ha kunnet skape et mellomrom
mellom kjøl og bordganger, som etter hvert har fylt seg med silt og formuldet treverk fra
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den øvre delen av kjølen. Den mikromorfologiske analysen av området (se kap. 7.5 og
vedlegg 11.3.5) gav ikke et klart svar på hva som har skjedd, utover å påvise et innsig av
fine masser.

Figur 37: Georadarbilde som viser den tydeligste utstrekningen av mulig kjøl, med undersøkt kjøl og
bordganger markert. Kartgrunnlag georadar: NIKU. Produsert 26.11.19 CCW (Cf53665_1416).

Bordgangene har vært holdt sammen av klinknagler med rundt hode og kvadratisk til
rektangulær roe. Som nevnt over er størrelsen på klinknaglene noe usikker grunnet
bevaringsforholdene, men det eneste komplette eksemplaret var omkring 7 cm langt. Hoder
og roer har tidvis vært vanskelige å skille fra hverandre på grunn av korrosjonen, men de
ser ut til å ha variert en god del i størrelse, de minste ned mot 2 cm brede, og de største
godt over 3 cm.
Selve skipets størrelse må også angis på basis av georadardata (figur 38). Det bevarte
avtrykket er ca. 19 m langt og 5,2 m bredt, men det er gitt at skipets nå tapte stevner og
øverste bordganger har gjort det noe lengre og litt bredere enn avtrykket er i dag. Hvis det
forutsettes at den skipsformete anomalien fra georadardataene er en tilnærmet nøyaktig
representasjon av skipet, slik at skipet og nedgravningen det har vært plassert i samsvarer,
vil det kunne anslås at skipet opprinnelig har vært lengre enn 19 meter.
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Figur 38: Gjellestadskipets maksimale utstrekning på georadarbilde. Kartgrunnlag georadar: NIKU.
Produsert 26.11.19 CCW (Cf53665_1417).

6.1.4 ANDRE FYLLSKIFTER I GRAVANLEGGET
På begge sider av skipsnedgravningen, i sjakt 9 og delvis sjakt 10, ble det observert
utflytende fyllskifter som skilte seg fra matjorden, og som fortsatte nord og sør for sjakt 9
(figur 14). Øst for skipet var A590, som var opptil 1,2 m bredt. Vest for skipet lå A341
dypest og med størst utstrekning, drøyt 2,5 m bredt, og lag A640 over, i en bredde på ca.
1,1 m. Lag A590 og A341 hadde fellestrekk, de bestod av brungrå sandig silt med en del
humus og litt kull, og var forholdsvis heterogene. Lag 640 var derimot nesten sterilt.
Lagene tolkes å kunne stamme fra anleggelsen av graven. Markoverflaten har blitt
forstyrret og mørkt fyll har blitt liggende i bunnen av grunne nedgravninger. Det lyse laget
A640 kan forslagsvis tolkes som oppspadd undergrunnssilt fra nedgravningen der skipet
så ble plassert.
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FUNNMATERIALE

Ca. 175 funn ble målt inn og registrert under undersøkelsen. Ved funngjennomgang i
etterarbeidsfasen har flere gjenstander blitt skilt ut fra samleposer, mens andre innmålte
funn har blitt kassert fordi de er fra nyere tid, eller det innsamlede materialet viste seg å
være natur eller for fragmentert til å gi informasjon (full liste over alle intrasisregistrerte
funn finnes i vedlegg 11.2.3; tabell 4 gir en oversikt over hva slags funn som er funnet
hvor, mens tabell 5 og 6 viser de katalogiserte gjenstandsfunnene fra hhv. skipsgrav A395,
og fra matjordlag/detektorfunn; figur 42 viser funnsted for alle funn fra skipet og sjakt 10).
Langt de fleste funnene var i jern. Tabell 4 angir funnmengde per kontekst, men tallene er
ikke nødvendigvis helt sammenliknbare. Gjenkjente gjenstander er talt som én, mens ikke
gjenkjente gjenstander er talt i antall fragmenter, der mange kan være del av samme
gjenstand. Basert på disse tallene utgjør jern ca. 80 % av materialet. Faktiske gjenstander
omfatter bare 144 stykker av til sammen 618 gjenstander/fragmenter av jern, men
vektmessig tilsvarer gjenstandene over 70 % av det innsamlete jernet.
Den mest påfallende jerngjenstanden (C62140/1) ble funnet i plyndringsgropen, og ser ut
fra CT-skan ut til å kunne være en liten skål/bolle, med indre diameter ca. 4,5 cm, og knapt
2 cm høy (figur 39). Det ble funnet minst 28 saum, hvorav 17 ble funnet i plan etter
avdekkingen av matjordlaget over skipet (figur 40, v. og m.). De fleste av disse har vært in
situ eller nesten in situ, i det som har utgjort den øverste bevarte bordgangen under
markoverflaten. Ti er in situ-saum fra skroget (hvorav sju ble etterlatt for bevaring i skipet),
mens fem er saum eller fragmenter av slike fra plyndringsgropen. I tillegg kommer fire
saum/fragmenter av saum fra andre kontekster.

Figur 39: CT-skan av skål i jern, F833 (Cf53665_1440, 1442-1443).

Videre er det en god del gjenstander/fragmenter som faller inn under kategorien mulig
nagle/spiker/saum eller som defineres som stilk; tre av disse fremkom med metalldetektor
i matjordlaget på lokaliteten, 80 stammer fra matjordlaget over sjakt 9/10, mens 21 tilhører
skipet og plyndringsgropen. To jernbiter tolket som prydnagler ble funnet i skipet og
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plyndringsgropen, hvorav den ene har korsformet hode. Det er ellers mange småfragmenter
blant det innsamlede jernmaterialet. Mye av dette fremkom i såldet.
Av metalldetektorfunn fra matjorden kan også nevnes en sølvmynt, en klipping preget
under Christian II (1518–22) og et fibelfragment i kobberlegering, trolig fra romertid–
folkevandringstid. Jerngjenstandene som fremkom i matjorden var for det meste lite
korrodert sammenliknet med funnene i gravminnet og plyndringsgropen, noe som tyder på
at gjenstandene stammer fra nyere tid, og de fleste har derfor blitt kassert (figur 40).

Figur 40: Forskjell i bevaringsgrad mellom gjenstadsfunn fra graven (v. og m., to klinknagler, F485 og
F1007), og nyere tids metalldetektorfunn (h., spiker/nagle fra matjordlaget, F321). I eksemplene fra graven
er det knapt bevart metallisk jern, mesteparten er korrosjon. Det nyere funnet har derimot en tydelig
jernstruktur, og kun svake antydninger til korrosjon i overflaten.

Figur 41: Uttak av treverk fra A1155/P1203 til analyse. Det mørke laget på bildene øverst er restene av
bordganger. Christian L. Rødsrud viser spor av trefibre i materialet som tas ut (Cf53665_1422-1425).

Blant inntatte funn kommer også prøvemateriale i form av treverk med varierende
bevaringsgrad. I noen tilfeller er det snakk om små fragmenter fra antatte konstruksjoner
eller opprinnelig større gjenstander i skipet. De mest omfattende er preparater av deler av
de nedre bordgangene og kjølen. Dette materialet er det foretatt analyser av, både vedart,
C14 og dendrokronologi (se kapittel 7). Generelt var treverket fra skipet og eventuelle
gjenstander eller indre konstruksjoner svært dårlig bevart. Figur 41 viser prøveuttak i
P1203, del av de nedre bordganger A1155 på vestlig side, med en saum. Preparatet har blitt
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skåret i to, og det mørke laget på toppen er restene av bordgangene. Tilstanden er tilnærmet
smørbar, men det finnes noe trefibre bevart.
Små mengder brente bein ble funnet i de øvre lag av skipet og i plyndringsgropen, samt i
matjorden over sjakt 9/10. De begrensete og spredte fragmentene tyder på at det snarere
dreier seg om matavfall fra eldre eller yngre aktivitet på stedet, enn en
kremasjonsbegravelse. Beina inkluderte to fragmenter av tann fra hest eller storfe.

Figur 42: Gjenstandsfunn i og nær skipskonstruksjonen. Produsert 27.5.20 CCW (Cf53665_1418).

Det ble gjort funn av to flintfragmenter i skipet, og to i matjordlaget rett over, i tillegg til
åtte fragmenter i matjorden i sjakt 9/10. Flintfragmentene har ikke karakteristika som tyder
på steinalderaktivitet. Enkelte fragmenter har knusespor, noe som kan indikere
ildslagningsflint eller muligens børseflint. En blå glassperle ble funnet i matjorden rett øst
for skipsnedgravningen. Perlen var deformert av varmepåvirkning og kan ikke
tidsbestemmes, men har likheter med perler funnet i både eldre og yngre jernalder (se
vedlegg 11.2.2). Ytterligere tre fragmenter av sterkt brent glass fremkom i matjordlaget.
Alderen på fragmentene er ukjent, men på grunn av at de var brent, anses de som potensielle
rester fra førreformatorisk tid, jf. perlen. Varmepåvirkningen kan for eksempel stamme fra
et kremasjonsbål. En del fragmenter av keramikk ble også funnet i matjordlaget. De fleste
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fragmentene hadde middels grovt til grovt gods og stammer trolig fra eldre jernalder, men
enkelte fragmenter var finmagrede og hardt brent, og er trolig yngre, fra middelalder eller
nyere tid. Enkeltfragmenter av kvarts, slagg og brent leire fremkom også i matjorden.

Skip, plan
Lag i skip

Plyndringsgrop
Skrog/kjøl
Mulige konstr.rester
Overgang
matjord/skip
Opprensing,
dyregang, profil
Drenering
Matjord, såld

A395
A633
A675
A690
A747
A821
A978
A808
A704
A858
A1026
A1136
A1155
A1011
A1125

17

1 5 1

3
1

2

1

3

1
69
13
9
20
3

1

1

15

2
2
3
3

1

2
12 50

1

2

Sum

Keramikk, kar
Glass, perle
Glass, ,fragment
Flint, fragment
Kvarts, fragment
Brent leire
Slagg
Bein, brente

1
1

R395
A395

Jern, fragment

Struktur/
rute

Jern, nagle/spiker

Konteksttype

Sølv, mynt
Kobberleg., spenne
Kobberleg., fragment
Jern, skål
Jern, saum
Jern, prydnagle

Det kan for øvrig påpekes at det er betydelig flere funn fra matjordlaget rett over
skipsgraven enn ellers i sjakt 9/10, men dette reflekterer ikke nødvendigvis en reell
situasjon, ettersom all matjorden i rute 8–12 ble såldet, mot et utvalg i de øvrige rutene.

17
1
2
2
4
1
1
82
14
1
12
20
3
3
2

12 76
17

T376
12 44 3
1
4 64
R1
4
3
1
1 9
R3
7 1 6
7 21
R4
13
4 17
R5
4 21 3
1
4 33
R6
7 6 4
1 1
11 30
R7
3 18
5 26
R8
1
14 59 11
1 3
4 93
R10
1
1
R11
27 74 5 1 1 1
3 1 17 130
R12
70 2
1
6 79
Matjord
Metalldetektor 1 1 1
3 1
7
Sum
1 1 2 1 28 2 113 474 37 1 3 12 1 3 1 85 765
Tabell 4: Oversikt over hvordan materialgruppene fordeler seg i forskjellige kontekster. Treverk og kassert
materiale er utelatt fra denne oversikten.
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Unr.

Fnr.

Gjenstand

Materiale

1

F833

skål

jern

2

F479

saum

jern

3

F481

saum

jern

4

F483

saum

jern

5

F484

saum

jern

6

F485

saum

jern

7

F501

saum

jern

8

F502

saum

jern

9

F550

saum

jern

10

F551

saum

jern

11

F552

saum

jern

12

F615

saum

jern

13

F617

saum

jern

14

F618

saum

jern

15

F620

saum

jern

Beskrivelse
Skål av jern. Mulig liten skål i jern. Mål og tolkning er
usikre ettersom gjenstanden ble tatt ut i ca. 10
fragmenter i preparat og er p.t. ikke er konservert.
Stb: ca. 4,8 cm; Diam. på innsiden: ca. 4,5 cm; H:
ca. 2 cm; T: ca. 0,4 cm.
Hode fra saum av jern. Mål: Stl: 5,7 cm; B. hode: 3,6
cm; T. stilk: 0,8 cm. Ca. 3,6 cm av stilken er bevart.
Vekt: 60,2 gram. Fragmentet er sterkt korrodert.
Fragmentert saum av jern. Det er bevart et rundt
hode med diameter ca. 3,0 cm, stilk med lengde ca.
4,3 cm og tykkelse ca. 0,9 cm, samt flere mindre
fragmenter. Vekt: 49,8 gram. Fragmentene er sterkt
korrodert.
Saum av jern. Kun ca. 1,75 cm av stilken er bevart.
T: 0,9 cm. Vekt: 4,7 gram. Fragmentet er sterkt
korrodert.
Saum (?) av jern. Kun en liten del av stilken er
bevart. Stl: 0,9 cm; T: 0,8 cm. Vekt: 0,4 gram.
Fragmentet er sterkt korrodert. Oppr.feilmerket 486.
Saum av jern. Naglen er nesten komplett, men to
mindre fragmenter har løsnet fra hode eller klink. L:
7 cm; B. hode: 3,8 cm; B. klink: 2,8 cm; L. stilk: 5,3
cm. Vekt: 99,4 gram. Hodet er trolig rundt og
halvkuleformet, mens klinken kan ha vært firkantet.
Fragmentene er sterkt korroderte.
Saum av jern. To fragmenter i form av hode med
stilk og roe med stilk er bevart. Stl: 2,8 cm/2,5 cm; B.
hode/roe: 2,5 cm/3,4 cm; T. stilk: ca. 0,9 cm. Vekt:
37,5 cm. Fragmentene er sterkt korrodert.
Saum av jern. En ende, trolig roen, og del av stilken
er bevart. Stl: 2,9 cm; B. roe (?): 1,9 cm; T. stilk: 1,1
cm. Vekt: 10,8 gram. Fragmentet er sterkt korrodert.
Saum av jern. En ende er bevart med del av stilken
og en kvadratisk roe. Stl: 2,1 cm; B. roe: 2,6 cm; T.
stilk: 0,9 cm. Vekt: 25,9 gram. Fragmentet er sterkt
korrodert.
Saum av jern. Seks større fragmenter er bevart. Det
største fragmentet omfatter trolig hodet og del av
stilken. Stl: 3,1 cm; Stb: 2,1 cm. Vekt: 23 gram.
Fragmentene er sterkt korrodert.
Saum av jern. Tre større og to mindre fragmenter,
trolig fra samme nagle. Naglen ser ut til å ha hatt
rundt hode, diam: 2,4 cm, og firkantet roe, b. 2,5 cm.
Det lengste bevarte fragmentet av stilken er 2,2 cm
lang og 0,8 cm tykk. Vekt: 40,3 gram. Fragmentene
er sterkt korrodert.
Saum av jern. Tre større og fire mindre fragmenter
er bevart. Det største fragmentet omfatter roen (?)
og mesteparten av stilken. Hodet er bevart uten stilk.
Mål: Stl: 4,5 cm; Stb. roe: 2,1 cm; Stb. hode: 2,2 cm;
T. stilk: 1,0 cm. Vekt: 52,0 gram. Fragmentene er
sterkt korrodert. Mulig tilknyttete fragmenter i pose
F624 er katalogisert under F614.
Saum av jern. Tre større og flere mindre fragmenter
er bevart. Det største fragmentet omfatter del av en
ende og stilk, mens del av roen foreligger separat.
Stl: 3,8 cm; B. roe: 2,4 cm; T. stilk: 0,9 cm. Vekt:
50,9 gram. Mulig tilknyttete fragmenter i pose F624
er katalogisert under F614. Fragmentene er sterkt
korrodert.
Saum av jern. Naglen er brukket omtrent på midten i
to fragmenter. Hodet ser ut til å være rundt, og roen
kvadratisk. Stl: 4,2 cm; B. hode: 2,5 cm; B: roe: 2,5
cm; T: 0,9 cm. Vekt: 66,9 cm. Mulig tilknyttete
fragmenter i pose F6284 er katalogisert under F613.
Fragmentene er sterkt korrodert.
Saum av jern. Trolig rester av hodet og litt av stilken.
Stl: 2,8 cm; B. hode: 2,6 cm. Vekt: 38,8 gram. Mulig
tilknyttete fragmenter i pose F6284 er katalogisert
under F613. Fragmentet er sterkt korrodert.
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Anr.

Kontekst

A808

Lag i plyndringsgrop
A808.

A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
Ø.

A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
Ø.

A395
A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
Ø.
Øverste bevarte
bordgang, skip A395
Ø.

A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
Ø.

A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
V.

A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
V.

A395

Overgang mellom
A395 og
dreneringsgrøft.

A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
V.

A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
V.

A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
V.

A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
V.

A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
V.

A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
V.
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Unr.

Fnr.

Gjenstand

Materiale

16

F622

saum

jern

17

F613
(F628)

saum

jern

18

F614
(F624)

saum

jern

19

F999,
F1000,
F1009

saum

jern

20

F1174

saum

jern

21

F1175

saum

jern

22

F812

saum

jern

23

F840

saum

jern

24

F841a

saum

jern

25

F1007

saum

jern

26

F1008

saum

jern

27

F668

saum

jern

28

F754

nagle

jern

Beskrivelse
Saum av jern. Naglen er brukket omtrent på midten i
to fragmenter, deler av stilken mangler trolig. Hodet
ser ut til å være rundt, og roen kvadratisk. Stl: 4,0
cm; B. hode: 2,6 cm; B: roe: 2,3 cm; T. stilk: 0,8 cm.
Vekt: 57,3 cm. Funnet rett ved F620, men de ser
ikke ut til å høre sammen. Mulig tilknyttete
fragmenter i pose F6284 er katalogisert under F613.
Fragmentene er sterkt korrodert.
Saum av jern. Tre større og flere mindre biter er
bevart, men naglen er ikke komplett. En bit av stilken
er ca. 2,0 cm. Vekt: 13,4 gram. Vedlagt er også
mulig tilknyttete fragmenter (F628, vekt: 6,6 gram),
tatt inn som deler av F613, F618–20, F622.
Fragmentene er sterkt korrodert.
Saum av jern. Stl: 3,4 cm; B. hode: 2,5 cm; T. stilk:
1,0 cm. Vekt: 39,9 cm. Fragmentet er sterkt
korrodert. Vedlagt er også en pose (F624, vekt: 7,9
gram) med fragmenter som ble såldet ut fra
massene rundt F614, F615, F617).
Tre saum av jern. Naglene tilhører en skarring og ble
tatt inn samlet som preparat. CT-scan viser at alle
naglene er brukket på midten, og de er til en viss
grad forskjøvet sammenliknet med opprinnelig
plassering. Roene er rektangulære og 1,9–2,2 cm
brede, mens hodene er ca. 2,3 cm brede, og ser ut
til å være konvekst. T. stilk: 0,9 cm. Det foreligger
småfragmenter av jern funnet ved sålding av jorden
rundt preparatet som trolig tilhører de samme
naglene.
Saum av jern. Naglen ble tatt inn som preparat som
har blitt CT-skannet. Plasseringen av fragmentene
antyder en lengde på ca. 5,6 cm, hodet har vært ca.
2,6 cm bredt, rundt og konvekst, og tykkelsen på
stilken ca. 0,96 cm. Roen ser ikke ut til å være
bevart. På stilken finnes det spor etter det som trolig
har vært skillet mellom de to bordgangene som
naglen har føyd sammen.
Saum av jern. Naglen ble tatt inn som preparat som
har blitt CT-skannet, og er tydelig delt i to, med et
rundt, konvekst hode og en tilnærmet kvadratisk roe.
B. hode: ca. 3,1 cm; B. roe: 2,5 cm; T. stilk: ca. 1,0
cm.
Saum av jern. Hode og roe er bevart, mens deler av
stilken mangler. Stl: 3,5 cm; B. hode: 2,3 cm; B: roe:
2,5 cm; T. stilk: 0,8 cm. Vekt: 36,4 gram.
Fragmentene er svært korrodert.
Saum av jern. To fragmenter som trolig omfatter
hode og roe, men der mesteparten av stilken er tapt.
Stl: 3,5 cm; Stb: 3,2 cm. Vekt: 33,2 gram.
Fragmentene er sterkt korrodert.
Saum av jern. Antatt fragment av saum, der deler av
hode og stilk er bevart. Stl: 4,1 cm; Stb: 2,8 cm.
Vekt: 12,4 gram. Fragmentet er svært korrodert.
Saum av jern. Den sterke korrosjonen på de tre
store og flere mindre fragmentene gjør det vanskelig
å vurdere om det dreier seg om én eller flere nagler.
Den største delen omfatter del av hodet og stilken, i
tillegg er trolig deler av roen bevart. Stl: 4,3 cm; B.
hode: 3,3 cm; T. stilk: 1,0 cm. Vekt: 63,3 gram.
Saum (?) av jern. Sterkt korrodert hode eller roe fra
saum. Stl: 1,9 cm; B. hode: 2,2 cm; T. stilk: 0,9 cm.
Vekt: 19,3 gram.
Saum av jern. Trolig hode av saum. Stl: 4,0 cm; B.
hode: 2,4 cm; T. stilk: 0,8 cm. Vekt: 50,3 gram.
Fragmentet er svært korrodert.
Prydnagle av jern. Liten prydnagle/klinknagle i fire
fragmenter, med et lite, rundt hode og en større,
kvadratisk roe. Stl: 1,1 cm; L. stilk: ca. 1 cm; B.
hode: 1,0 cm; B. roe: 1,3 cm; T. stilk: 0,4 cm. Vekt:
2,3 gram. Fragmentene er korrodert.
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Anr.

Kontekst

A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
V.

A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
V.

A395

Øverste bevarte
bordgang, skip A395
V.

A1011

Skarring A1011 fra
skip A395.

Sammenføyning 6./7.
bordgang på vestlig
A1026
side av skip A395 V,
kulturlag A1026.

Sammenføyning 7./8.
bordgang på vestlig
A1026
side av skip A395 V,
kulturlag A1026.
A808

Lag A808, skip A395
V.

A808

Lag A808, skip A395
V.

A808

Lag A808, skip A395
V.

A808

Lag A808, skip A395
V.

A808
(A395)

A747

Lag A808, langs
vestsiden av skip
A395.
Dyregang langs
østsiden av skip
A395.
Lag A747, i skip
A395.
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Materiale

29

F813

nagle

jern

30

F638

nagle

jern

31 F100187A

nagle

jern

32

F1066

nagle

jern

33

F1130

nagle

jern

34

F1133

nagle

jern

35

F1135

nagle

jern

36

F814

nagle

jern

37

F1002

nagle

jern

38

F839a

nagle

jern

39

F100054

nagle

jern

40 F100029A

nagle

jern

41 F100004A

nagle

jern

42 F100187B

fragment

jern

43

F1001

fragment

jern

44

F839b

fragment

jern

45

F841b

fragment

jern

46

F992,
F100184,
F100213

fragment

jern

47

F998

fragment

jern

48

F100196

fragment

jern

Beskrivelse
Prydnagle av jern. Naglen har et korsformet hode;
stilken er ikke bevart. To fragmenter som trolig hører
sammen. Stl: 2,4 cm; Stt: 0,7 cm. Vekt: 2,0 gram.
Fragmentene er korrodert.
Nagle av jern. Stilk fra nagle eller spiker; hodet er
ikke bevart. Stl: 2,8 cm; T: 0,5 cm. Vekt: 3,4 gram.
Nagle eller spiker av jern. Trolig avbrutt i en ende.
Stl: 5,7 cm; B: 1,1 cm; T: 1 cm. Vekt: 14,1 gram.
Nagle av jern. Deler av hode og stilk bevart, svært
korrodert. Stl: 2,1 cm; T. stilk: 0,5 cm. Vekt: 1,8
gram.
Nagle av jern. To store og flere små fragmenter, der
det største er del av trolig hode og stilk, samt en
større bit som kan være en roe. Stl: 1,7 cm; Stb: 2,2
cm; T. stilk: 0,4 cm. Vekt: 7,9 gram.
Nagle av jern. To fragmenter, trolig hode og en liten
del av stilken. Stb: 2,6 cm; T. stilk: 0,5 cm. Vekt: 3,4
gram. Sterkt korrodert.

Anr.

Kontekst

A808

Lag A808, langs
vestsiden av skip
A395.

Lag A633 i skipsgrav
A395.
Lag A704. Funnet
A704
sammen med unr. 42.
A633

A1026

Lag A1026 i skip
A395; i profil mot S.

A1125

Lag A1125 (mulig
dørk) i skip A395.

A1125

Lag A1125 (mulig
dørk) i skip A395.

Funnet ved
opprensing i sørlig del
av sjakt, mot profil
C1164.
Nagle av jern. Mulig båtnagle, kun del av en ende og
Lag A808, langs
stilk bevart. Stl: 2,9 cm; Stb: 1,6 cm. Vekt: 6,2 g.
A808
vestsiden av skip
Fragmentet er svært korrodert.
A395.
Nagle av jern. Hodet og del av stilk fra nagle eller
Lag A808, langs
spiker. Hodet ser ut til å være rundt og flatt. Stl: 3,3
A808
vestsiden av skip
cm; B. hode: 1,7 cm; T. stilk: 0,5 cm. Vekt: 4,7 gram.
A395.
Fragmentet er ganske korrodert.
Nagle av jern. Fragment av nagle, der mulig hode og
Lag A808, langs
del av stilk er bevart. Stl: 2,6 cm; Stb: 2,0 cm. Vekt: A808
vestsiden av skip
5,2 gram. Fragmentet er svært korrodert.
A395.
2 spiker eller nagler av jern. Den ene har bevart
hode og er bøyd mot spissen. Den andre er avbrutt i
Metallsøker, matjord
R395
begge ender. Stl: 5,4 cm. Vekt: 40,6 gram. Svært
R395.
korroderte.
Sålding overgang
8 fragmenter av nagler eller spiker hvorav ett hode
matjord/
med deler av stilk, et mulig hode eller roe, samt seks
R395
skipsnedgravning
fragmenter av stilker. Stl: 3,2 cm; B. hode: 2,6 cm;
A395, sammen med
T. stilk: 0,9 cm. Vekt: 49,5 gram.
unr. 52.
Sålding av fyll i
3 deler fra nagler av jern. To antatte hoder er ca. 2,0
dreneringsgrøft T376 i
cm brede. En stilk er ca. 0,7 cm tykk og 2,8 cm lang. T376
rute 9; funnet
Vekt: 17 gram.
sammen med unr. 53.
13 fragmenter av jern. Tre fremstår som flak eller
Lag A704. Funnet
A704
tynn plate. Stl: 2,2 cm; Vekt: 15,4 gram.
med unr. 31.
Fragment av jern. Fragment med ujevn form, med
Lag A808, langs
en fortykning delvis omgitt av en avbrutt "plate". Kan
A808
vestsiden av skip
kanskje være rest av en nagle med roe. Stl: 3,5 cm;
A395.
Stb: 2,5 cm; Stt: 1,5 cm. Vekt: 6,8 gram.
Fragment av jern. Fragmentet er uregelmessig av
Lag A808, langs
form. Stl: 4,7 cm; Stb: 3,3 cm; Stt: 1,1 cm. Vekt: 9,3 A808
vestsiden av skip
gram. Mulig del av unr. 1?
A395.
Del av ukjent gjenstand av jern. Fragmentet er
tilnærmet ovalt, svakt buet og av jevn tykkelse, og
Lag A808, langs
kan se ut som et skår fra et kar. Stl: 3,6 cm; Stb: 3,1 A808
vestsiden av skip
cm; Stt: 0,7 cm. Vekt: 12,0 gram. Mulig del av unr.
A395.
1?
Ca. 60 fragmenter av jern. Stammer fra et ukjent
antall jerngjenstander av ulik form. Et fragment er
Lag A808, langs
kvadratisk og konvekst i form, mens et par
A808
vestsiden av skip
fragmenter ser ut til å være stilker, kanskje fra
A395.
nagler. Stl: 2,8 cm. Vekt: 70 gram.
Ukjent gjenstand av jern. Et fragment av en stilk,
kanskje fra en spiker, med spiss tupp. Avbrutt i en
A978 Lag A978 i skip A395.
ende. Stl: 3,0 cm; Stb: 0,4 cm. Vekt: 2,1 gram.
Fragmentet er sterkt korrodert.
9 fragmenter av jern. Stl: 2,5 cm. Vekt: 4,2 gram. A1026
Kulturlag A1026.
Nagle av jern. Hode og del av stilk bevart. Stb: 1,7
cm; T. stilk: 0,7 cm. Vekt: 3,9 cm.
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Unr.

Fnr.

Gjenstand

Materiale

49

F100208

fragment

jern

50

F1166

fragment

jern

51

F100203,
F100206

fragment

jern

52 F100029B

fragment

jern

F100004B,
53 F100005B,
F100006B

fragment

jern

54

F838

fragment

flint

55

F100191

fragment

flint

56

F100027,
F100029C

fragment

flint

57
58
59

F703
F745
F100207

bein, brente
bein, brente
bein, brente

bein
bein
bein

60

F100185

bein, brente

bein

61

F100028

bein, brente

bein

62

P1181

båt

tre

63

P1163

båt

tre

64

P1203

båt

tre

65

F100202

fragment

tre

66

F100186

fragment

tre

67

F100189

fragment

tre

68

P1064

fragment

tre

69

F100197

fragment

tre

Beskrivelse
Anr.
Kontekst
Ca. 20 fragmenter av jern. Mulig hode fra nagle,
Lag A1136, rundt kjøl
mulige deler av stilker til nagler/spiker. Vekt: 9,3 A1136
A1141.
gram. Svært korrodert.
Stilk fra ukjent gjenstand av jern. Tre små
Funnet ved vestre
fragmenter av en korrodert stilk, ca. 0,4 cm tykk. Stl: A1155 bordganger A1155 i
1,3 cm. Vekt: 1,1 gram.
skip A395.
Funnet under
15 fragmenter av jern. Det største fragmentet kan
opprensing av sjakt 9
være hodet fra en nagle. Stl: 2,4 cm. Vekt: 6,8 gram.
og 10.
Sålding overgang
Ca. 50 fragmenter av jern. Stl: 3,6 cm. Vekt: 75
matjord
R395
gram.
/skipsnedgravning
A395, med unr. 40.
43 fragmenter av jern. Det største fragmentet er
Sålding av fyll i
T376/
ujevnt kvadratisk og noe konvekst, de øvrige
dreneringsgrøft T376 i
R7–
fragmentene har ujevn form. Mål: Stb: 3,1 cm. Vekt:
rute 7–9. Funnet
R9
65 gram.
sammen med unr. 41
Et fragment av flint. Knusningsspor på en side, mulig
ildslagningsflint. Stl: 1,7 cm. Vekt: 2,1 gram.
A821
Lag A821.
Katalogisert sammen med F523.
Et fragment av slått flint. Stl. 1,1 cm. Vekt: 0,1 gram. A858
Lag A858.
2 fragment av flint. Det største har mulige
Sålding overgang
knusningsspor, og det kan dreie seg om
matjord/
ildslagningsflint eller børseflint. Stl: 4,4 cm. Det
R395
skipsnedgravning
minste fragmentet kan være en avspaltning. Stl: 1,3
A395.
cm. Vekt: 21,3 gram.
2 fragmenter av bein, brente. Vekt: 0,2 g.
A675
Lag A675.
2 fragmenter av bein, brente. Vekt: 0,2 g.
A690
Lag A690.
3 fragmenter av bein, brente. Vekt: 0,6 g.
A747
Lag A747.
Omrotet lag i
3 fragmenter av bein, brente. Vekt: 0,8 g.
A808
plyndringsgrop A808.
Sålding overgang
11 fragmenter av bein, brente. Et tannfragment fra
matjord/
R395
storfe eller hest inkludert. Vekt: 1,6 gram.
skipsnedgravning
A395.
Del av kjøl fra båt av tre. Prøven ble tatt ut tett ved
dreneringsgrøft som skar gjennom skipet. Mål: Stl:
11 cm; Stb: 6 cm; Stt: 5 cm. Stykket er bestemt til eik
Del av kjøl A1141, i
A1141
og dendrologisk analysert: Det ble talt 122 årringer
skip A395.
innen perioden 603–724 e.Kr. Treet er felt etter 732
e.Kr.
Del av bordgang fra båt av tre. Prøven ble
vedartbestemt til eik. Deler av prøven ble forbrukt
Bordgang A1155, vest
A1155
ved radiologisk datering: 1338 ± 30 BP, calAD 652–
for kjøl A1141.
686 (Ua-64780).
Del av bordgang fra båt av tre, med brukket saum
F100266. Stykket består av antatt eik, og deler ble
Bordgang A1155, vest
forbrukt ved to radiologiske dateringer: A: 1336 ± 31 A1155
for kjøl A1141.
BP; B: 940 ± 29 BP, A: calAD 652–756 (Ua-64781);
B: calAD 1036–1151 (Ua-64782).
Fragmenter av tre. Rester av
treverk/trekull/tjærebredd treverk fra mulige indre
A640
Lag A640.
konstruksjoner eller gjenstander i skipet.
Fragmenter av tre. Mulige rester av indre
Omrotet lag i
A808
konstruksjoner eller gjenstander i skipet.
plyndringsgrop A808.
Fragmenter av tre. Rester av
Mulig langsgående
treverk/trekull/tjærebredd treverk fra mulige indre
A858
bjelke A858.
konstruksjoner eller gjenstander i skipet.
Fragmenter av tre. Rester av
treverk/trekull/tjærebredd treverk fra mulige indre A1026
Kulturlag A1026.
konstruksjoner eller gjenstander i skipet.
Fragmenter av tre. Rester av
treverk/trekull/tjærebredd treverk fra mulige indre A1071 Mulig dørk A1071.
konstruksjoner eller gjenstander i skipet.

Tabell 5: Oversikt over katalogiserte gjenstandsfunn fra skipsgraven A395, museumsnr. C62140.
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Unr.

Fnr.

Gjenstand

1

F507

mynt

2

F503

spenne

3

F417

fragment

4

F100171

fragment

5

F100006A

nagle

6

F100005A

nagle

7

F100023

nagle

8

F100025

nagle

9

F100072

nagle

10

F100024

nagle

11

F100075

nagle

12 F100112A

nagle

13

nagle

F100026

14 F100115A

nagle

15 F100118A

nagle

16 F100120A

nagle

17 F100121A

nagle

Saksnr. 2019/8560
materiale

Beskrivelse
Anr.
Kontekst
Mynt av sølv. Klipping preget under Christian II i
Funnet med
sølv
perioden 1518–1522, Norge/ Danmark, som Schou
metalldetektor i
1926:25, jfr. 25ff. Mnr. 151078. UMK 3108.
matjord.
Fragment av spenne av kobberlegering. Del av fot
og bøyle er bevart, med spor etter nålehekte på
undersiden. Spennen har en skarp overgang mellom
fot og bøyle, markert med en tverrgående linje.
Bøylen har nok en tverrgående linje ca. 7 mm fra
foten. Foten vider seg ut fra bøylen og er dekorert
med tynne innrissede kryssdiagonale linjer med ca.
Funnet med
0,9 mm mellomrom. Vinkelen mellom fot og bøyle og
kobbermetalldetektor i
krummingen på bøylen antyder en uvanlig lang og
R2
legering
matjord i sjakt 9, rute
slak bue, jf. f.eks. Schetelig 1911:Fig. 42, men
2.
formen for øvrig synes nærmere for eksempel
korsformete spenner. Bevaringsgraden gjør det ikke
mulig å fastslå nærmere typebestemmelse. Trolig er
den fra yngre romertid eller folkevandringstid. Mål:
Stl: 3,4 cm; Stb: 0,8 cm. Vekt: 2,1 gram. Både fot og
bøyle er avbrutt og det er brudd og avskallinger på
sidene, og til en viss grad på under- og overside.
Fragment av kobberlegering. Fragmentet er noe
ujevnt prismeformet med rektangulært tverrsnitt, og
Funnet med
kobberavbrutt i den ene kortenden. Det virker massivt, og
R11
metalldetektor i
legering
kan kanskje være råmateriale i form av en barre.
matjord i rute 11.
Mål: Stl: 1,8 cm; B: 0,6 cm. Vekt: 2,2 gram.
Fragment av kobberlegering. Fragmentet er svært
kobbertynt og buet, kanskje en avskalling fra et større
R8
Sålding, R8.
legering
objekt. Stl: 0,9 cm. Vekt: 0,05 gram.
5 deler fra nagler av jern. Et antatt hoder er ca. 2,0
Sålding,
cm brede, og ca. 0,8 cm tykk stilk. En stilk med
R7
jern
dreneringsgrøft T376,
nedre del av hodet bevart er ca. 4,2 cm lang. Vekt: /T376
R 7.
28,9 gram.
Sålding,
4 deler fra nagler av jern. To antatte hoder er ca. 2,0 R8/
jern
dreneringsgrøft T376,
cm brede. En stilk er ca. 5,4 cm lang. Vekt: 21 gram. T376
R 8.
3 deler av nagler av jern. Et hode/roe er ca. 2,4 cm
langt og ca. 2,0 cm bredt. To fragmenter av stilker er
Sålding, R1,
jern
R1
ca. 2,6–2,8 cm lange; det ene fragmentet er bøyd.
mekanisk lag 1.
Vekt: 11,3 gram.
Nagle eller spiker av jern. Stl: 4,6 cm; B. hode: 1,5
Sålding, R1,
jern
R1
cm; T. stilk: 0,6 cm. Vekt: 10,8 gram.
mekanisk lag 3.
7 fragmenter av nagler eller spiker av jern. Ett
Sålding, R3,
jern
fragment har hode og del av stilk bevart: Stl: 2,2 cm; R3
mekanisk lag 3.
B. hode: 1,1 cm; T. stilk: 0,5 cm. Vekt: 15,2 gram.
Funnet med
Nagle eller spiker av jern. Stl: 3,3 cm; B. hode: 1,8
jern
R2 metalldetektor i rute 2,
cm; T. stilk: 0,7 cm. Vekt: 8,5 gram.
mekanisk lag 2.
12 fragmenter av nagler eller spiker av jern. To
fragmenter har hode og del av stilk bevart. Stl: 2,4
Sålding, R4,
jern
R4
cm; B. hode: 1,1 cm; T. stilk: 0,5 cm. Vekt: 20,2
mekanisk lag 3.
gram.
4 fragmenter fra nagler eller spiker av jern. Et
Sålding, R5,
jern
fragment har hode og stilk delvis bevart: Stl: 3,0 cm; R5
mekanisk lag 3.
B. hode: 2,2 cm; T. stilk: 1,2 cm. Vekt: 35 gram.
Funnet med unr. 25.
Funnet med
Nagle eller spiker av jern. Stl: 3,8 cm; B. hode: 1,4
jern
R6 metalldetektor i rute 6,
cm; T. stilk: 0,6 cm. Vekt: 10,5 gram.
mekanisk lag 1.
6 fragmenter av nagler eller spiker av jern. Minst tre
Sålding, R6,
jern
har hode og del av stilk bevart, de øvrige er deler av R6
mekanisk lag 3.
stilker. Stl: 3,2 cm. Vekt: 19,1 gram.
Funnet med unr. 26.
3 fragmenter av nagler eller spiker. Ett fragment har
Sålding, R7,
jern
roe (?) og stilk, de øvrige er stilker. Stl: 3,2 cm; B.
R7
mekanisk lag 3.
roe: 1,7 cm; T. stilk: 0,7 cm. Vekt: 23 gram.
Funnet med unr. 27.
Ti fragmenter av nagler eller spiker av jern. Minst to
fragmenter har stilk og hode, et fragment består av
Sålding, R8,
jern
del av hode, mens de øvrige er stilker. Stl: 3,2 cm;
R8
mekanisk lag 2.
B. hode: 0,8–1,8 cm; T. stilk: 0,4–0,5 cm. Vekt: 43,5
Funnet med unr. 29.
gram.
3 fragmenter av nagler eller spiker av jern. Mulig del
Sålding, R8,
jern
av hode på et fragment, ellers stilker. Stl: 2,6 cm.
R8
mekanisk lag 3.
Vekt: 17,9 gram.
Funnet med unr. 30.
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materiale

Beskrivelse

Anr.

nagle

jern

Nagle av jern. Kraftig nagle eller spiker av jern med
flatt, rundt hode. Stilken er avbrutt. Stl: 5,5 cm; B.
hode: 3,5 cm; T. stilk: 0,9 cm. Vekt: 42,1 gram.

R10

19 F100107A

nagle

jern

20 F100128A

nagle

jern

21 F100130A

nagle

jern

22 F100119A

spiker

jern

Spiker av jern. Kun tuppen er bevart. Stl: 3,1 cm; Stt:
0,8 cm. Vekt: 5,7 gram.

R8

18

Fnr.
F787

Gjenstand

Saksnr. 2019/8560

13 fragmenter fra nagler eller spiker av jern. Sju er
fragmenter av stilker, og fem er hoder/roer med
deler av stilk bevart. Stl: 4,6 cm; B. hode: 2,4–2,5
cm; T. stilk: 0,9–1,1 cm. Vekt: 123 gram.
10 fragmenter av nagler eller spiker av jern.
Hovedsakelig stilker, men enkelte kan ha rester av
hode. Varierende størrelser. Stl: 2,8 cm. Vekt: 37,0
gram.
4 fragmenter fra nagler eller spiker av jern. En
roeplate: B: 2,4 cm. Tre deler av stilker: Stl: 4,1 cm.
Vekt: 17,7 gram.

R11

Sålding, R11,
mekanisk lag 1.
Funnet med unr. 31.

R11

Sålding, R11,
mekanisk lag 2.
Funnet med unr. 32.

R11

23

F457

fragment

jern

Fragment av jern. Ujevnt konisk i form, trolig avbrutt
i den brede enden. Mål: Stl: 3,4 cm; Stb: 1,6 cm; Stt:
1,0 cm. Vekt: 4,8 gram.

R8

24

F100169

fragment

jern/tekstil

Fragment av jern med mineralisert tekstil.
Jernfragmentet er ca. 1,7 cm langt og 0,9 cm bredt.
Tekstilavtrykket dekker ca. 1,1 x 0,7 cm. Vekt: 0,4
gram.

R3

25 F100112B

fragment

jern

21 fragmenter av jern. Stl: 2,3 cm. Vekt: 23,2 gram.

R5

26 F100115B

fragment

jern

6 fragmenter av jern. Stl: 2,3 cm. Vekt: 10,1 gram.

R6

27 F100118B

fragment

jern

18 fragmenter av jern. Stl: 2,8 cm. Vekt: 26,5 gram.

R7

28 F100119B

fragment

jern

Sju fragmenter av jern. Stl: 2,3 cm. Vekt: 0,7 gram.

R8

29 F100120B

fragment

jern

27 fragmenter av jern. Stl: 2,5 cm. Vekt: 26 gram.

R8

30 F100121B

fragment

jern

25 fragmenter av jern. Stl: 2,5 cm. Vekt: 31,5 g.

R8

31 F100107B

fragment

jern

35 fragmenter av jern. Varierende form og størrelse.
Stl: 3,3 cm. Vekt: 68,5 gram.

R11

32 F100128B

fragment

jern

27 fragmenter av jern. Stl: 4,2 cm. Vekt: 73,5 gram.

R11

33 F100130B

fragment

jern

12 fragmenter av jern. Stl: 2,5 cm. Vekt: 30,4 gram.

R11

R12

34

F511a,
F515

fragment

jern

Ca. 70 fragmenter av jern. Blant fragmentene er én
stilk med 3,8 cm lengde, og mulige hoder og/eller
roer fra nagler. Fragmentene kan tilhøre andre
katalogiserte gjenstander. Vekt: 76,5 gram.

35

F100059

fragment

jern

Fragment av jern. Trolig stilk fra nagle eller spiker,
brutt i to. Stl: 4,5 cm; T: 0,8 cm. Vekt: 7,5 g.
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Kontekst
Funnet med
metalldetektor i
matjorden i rute 10,
sjakt 9.

Sålding, R11,
mekanisk lag 3.
Funnet med unr. 33.
Sålding, R8,
mekanisk lag 1.
Funnet med unr. 28.
Sålding, i
dreneringsgrøft T376,
ca. 10 cm V for skipet,
R8.
Sålding, R3,
mekanisk lag 3.
Sålding, R5,
mekanisk lag 3.
Funnet med unr. 12.
Sålding, R6,
mekanisk lag 3.
Funnet med unr. 14.
Sålding, R7,
mekanisk lag 3.
Funnet med unr. 15.
Sålding, R8,
mekanisk lag 1.
Funnet med unr. 22.
Sålding, R8,
mekanisk lag 2.
Funnet med unr. 29.
Sålding, R8,
mekanisk lag 3.
Funnet med unr. 17.
Sålding, R11,
mekanisk lag 1.
Funnet med unr. 19.
Sålding, R11,
mekanisk lag 2.
Funnet med unr. 20.
Sålding, R11,
mekanisk lag 3.
Funnet med unr. 21.
Funnet ved sålding av
matjord fra rute
12/sjakt 10.
Funnet med
metalldetektor i
matjord.
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Fnr.
F511b,
F100007,
F100021,
F100099,
F100162,
F100165,
F100168,
F100170,
F100174,
F100177,
F100179,
F100212

Gjenstand

37

F100158

perle

glass

38

F100166,
F100175,
F100181

fragment

glass

36

kar

materiale

Beskrivelse

Anr.

37 skår fra kar av keramikk. Et flertall av skårene,
inkludert ett randskår, har middels grovt magret
gråbrunt gods med noe glatting av overflatene, og
stammer trolig fra eldre jernalder. En gruppe skår er
Sålding, R1, 3, 5, 6, 8,
keramikk
grovere magret, og gjerne brent i grå til
R1–12
11 og 12, og i
oransjetoner. To skår, hvorav ett fragment fra en
dreneringsgrøft T376.
bunn, er i finmagret, lys gråbeige gods av usikker
opprinnelse, kan stamme fra vikingtid/middelalder.
Samlet vekt: 46,5 gram.
Perle av glass. Perlen er laget i blått glass, og har
trolig vært ringformet, men fremstår som deformert
etter å ha blitt brent. Trolig opprinnelig ringformet,
nærmest som Callmer 1977:Colour plate 1, nr.
A171T eller Tempelmann-Mączyńska 1985:Tafel 1,
nr. 35. Mål: L: 1,28 cm; B: 1,0 cm; T: 0,6 cm. Vekt:
0,9 gram.
Tre biter fra ukjente gjenstander av glass.
Fragmentene er varmepåvirkete og deformerte, med
matte, ruglete overflater. To av fragmentene ser ut til
å stamme fra hvitt eller fargeløst glass, det tredje
fragmentet er i brungrønt glass. Stl: 1,7 cm. Vekt:
3,6 gram.

R11

Sålding, R11,
mekanisk lag 1.

R6,
R8,
R11

Sålding, R6, 8 og 11.

F523,
F100005C,
F100027,
F100161,
39 F100172,
F100176,
F100180,
F100191,
F100211

fragment

flint

Ni fragmenter av flint, hvorav et er slått og et er
mulig slått, ett har knusningsspor og flere kan være
brent. Stl: 2,2 cm. Vekt: 28,8 gram.

40

F100178

fragment

kvarts

Et fragment av kvarts. Såkalt melkekvarts. Stl: 1,6
cm. Vekt: 1,8 gram.

R5

41

F100167

slagg

slagg

Et fragment av slagg. Stl: 1,8 cm. Vekt: 2,6 gram.

R11

leire

3 fragmenter brent leire, oransje/grå. Stm: 2,1 cm.
Vekt: 3,5 gram.

R11

42

F100160

43

F519,
F100022,
F100084,
F100087,
F100090,
F100093,
F100096,
F100107,
F100097,
F100098,
F100108,
F100159,
F100164,
F100210

brent leire

bein, brente

Kontekst

bein

R1,
R6, Funnet ved sålding av
R8,
matjord i sjakt 9/10,
R11,
rute 1, 6, 8, 11, 12.
R12
Sålding, R5,
mekanisk lag 3.
Sålding, R11,
mekanisk lag 2.
Sålding, R11,
mekanisk lag 1.

Fra sålding av matjord
i ruter R1, R3–8,
64 fragmenter av bein, brente. Minst to
R11–12
tannfragmenter, trolig av hest eller storfe. Vekt: 11,2 R1–12
(hovedsakelig
g.
mekanisk lag 3, noe
fra lag 1 og 2) og
dreneringsgrøft T376.

Tabell 6: Oversikt over katalogiserte funn fra matjorden i sjakt 9 og 10, samt metalldetektorfunn,
museumsnr. C62232.
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NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER
Det ble tatt ut trekullprøver, makrofossilprøver, jordprøver, treverksprøver, pollenprøver
og mikromorfologiske prøver fra undersøkelsen. Enkelte prøver har også status som
gjenstandsfunn og motsatt, enkelte gjenstandsfunn har også blitt benyttet som
prøvemateriale. Figur 43 og 44 viser prøveuttakene i selve skipsnedgravningen og i
anleggene i sjakt 10. Profiltegningene figur 25–26 fra de samme områdene har også
prøveuttak markert. Prøvene fra haugkappe A465 og torvlag A472 er illustrert på figur 16
og 17. Et utvalg av prøvene har blitt sendt til analyse.

Figur 43: Prøveuttak i skipskonstruksjonen og plyndringsgropen. Produsert 27.5.20 CCW (Cf53665_1419).
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Figur 44: Prøver tatt i midtre del av skipet, detalj av figur 43. Produsert 27.5.20 CCW (Cf53665_1420).

7.1

VEDANATOMISK ANALYSE

Tre prøver ble sendt til vedanatomisk analyse ved Moesgaard Museum (Ogdal Jensen et
al. 2019; se tabell 7; full rapport i vedlegg 11.6.1). Prøvematerialet var generelt dårlig
bevart og begrenset i mengde. En treprøve av bordgangene i skroget ble bestemt til eik.
Prøvematerialet var fragmentert, men det antas at det stammer fra ett stykke treverk,
ettersom de identifiserte bitene var av samme art, hadde samme form og samme antall
årringer. Årringene hadde en gjennomsnittlig vekst på ca. 0,2 mm per år, noe som blir angitt
å være normalt for eik (men det skal påpekes at den dendrokronologiske analysen påviste
ca. 0,5 mm vekst per år, se kapittel 7.2.2). Årringene var orientert tilnærmet vinkelrett mot
trestykkenes overflate, hvilket betyr at plankene har vært radiært oppdelt. Treverket
kommenteres å se ut til å være inntjæret, noe som samsvarer med observasjoner av
bordgangene i felt. Eiketømmer var viktig som råmateriale til skipsbygning i vikingtidens
Norge, og analysen samsvarer således med andre funn som for eksempel Osebergskipet og
Gokstadskipet. Kjølen har ikke blitt sendt til vedanatomisk analyse, men ble bestemt som
eik som del av den dendrokronologiske analysen.
Prøve A1085 fra bunnen av nedgravning A1054 i sjakt 10 inneholdt enkelte små
fragmenter av treverk, som kun kunne bestemmes til løvtre, mens den siste prøven ikke
inneholdt bestembart materiale
Pnr. Anr.

Kontekst

Eik

Ubest. spredtporet løvtre

Ubest.
løvtre

Antall fragm. Antall arter
per prøve
per prøve

Bunn i opprinnelig
1
2
3
1
nedgravning
Lag i skips1084 1071
nedgravning – dørk?
1163 1155
Bordgang
10
10
1
Tabell 7: Oversikt over vedanatomiske analyser, tilpasset fra Ogdal Jensen et al. 2019:Tabell 1.
1085 1054
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DATERING

7.2.1 RADIOLOGISK DATERING (14C)
De radiologiske dateringene ble utført ved Tandemlaboratoriet, Ångströmlaboratoriet ved
Uppsala Universitet (Håkansson og Beckel 2019; Håkansson og Mucke 2020 [original og
revidert]; dateringsrapporter finnes i vedlegg 11.6.2). Dateringene er samlet i tabell 8 og
figur 44. I utgangspunktet ble det gjennomført fem radiologiske dateringer på materiale fra
skipsgraven. Én datering (1203B1) skilte seg imidlertid så mye fra øvrige dateringer,
inkludert én fra samme bordgangsstykke (1203A). Ved revisjon kunne det se ut til at
prøven var kontaminert av røtter, og nytt prøvemateriale ble hentet ut for datering
(1203B2), noe som gav resultater som samstemte bedre med øvrige dateringer.
Tre (fire) av dateringene ble gjort på treverk fra bordgang A1155 i bunnen av skipet, én ble
gjort på trekull fra bunnen av nedgravning A1054, vest for skipsnedgravningen, og en
datering ble gjort på restene av en antatt halvkløyving fra lag A808 tilknyttet
plyndringsgropen. Kullet i nedgravning A1054 fikk en betydelig eldre datering enn det
øvrige materialet, nærmere bestemt til yngre romertid dersom 1-sigmakalibreringen legges
til grunn. Dateringene fra prøve 1203 fra bordgang A1155 i skipet sprikte noe, men to
dateringer (1203A og 1163) overlapper med dateringen fra plyndringsgropen (1083) innen
ca. 645–686 e.Kr., der dateringene fra bordgangen strekker seg videre til ca. 765. Disse
overlapper således noe med den yngste dateringen fra bordgang (1203B2), til ca. 715–939
e.Kr. Den opprinnelige dateringen gjort på samme prøve (1203B1) viste en datering til
tidlig middelalder, noe som ikke anses for sannsynlig. Dateringene vil diskuteres nærmere
i kapittel 8.1.

Pnr.

Anr.

Kontekst

808

1163 1155
1203A 1155
1203B1 1155
1203B2 1155

C1060,
lag 9
C1060,
lag 2

Kommentar

C14
ukalibrert

C14 kalibrert

1σ: 235–335AD
2σ: 140–390 AD
1σ: calAD 645–669
Lag
Ved/tre
1370 ± 30 BP
2σ: calAD 610–686
Vedartanalyse:
1σ: calAD 652–686
Bordgang
1338 ± 30 BP
10 stk eik
2σ: calAD 646–716, 744–765
1σ: calAD 652–668, 754–756
Bordgang
Eik
1336 ± 31 BP
2σ: calAD 646–718, 743–765
1σ: calAD 1056–1031, 1082–
Bordgang
Eik
940 ± 29 BP
1129, 1131–1151
2σ: calAD 1028–1157
1σ: calAD 774–779, 788–870
Bordgang
Eik
1201 ± 30 BP 2σ: calAD 715–743, 766–894,
930–939
Tabell 8: Radiologiske dateringer fra undersøkelsen.

1085 1054 Nedgravning
1083

Profil

3 stk. løvtre
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Figur 45: Kalibrerte dateringer fra Gjellestad, behandlet i dateringsprogrammet OxCal.

7.2.2 DENDROKRONOLOGISK ANALYSE
Det ble foretatt dendrokronologisk analyse/treringdatering på uttatt prøve P1181 fra kjølen
A1141, utført av Aoife Daly ved dendro.dk (Daly 2019; rapport finnes i vedlegg 11.6.6).
Det var verken bevart flaskved eller bark i trestykket. Det var mulig å måle 122 bevarte
årringer, hvis vekstmønster samsvarer med vekstmønsteret for norsk eik i perioden 603–
724 e.Kr. Hertil må legges et antall årringer, som med sikkerhet kan sies å mangle ut fra
vedanatomiske karakteristika i prøven. Dermed er det tidligste mulige fellingsår for kjølen
733 e.Kr. Det ble påpekt at årringene var svært tynne, gjennomsnittlig ca. 0,5 cm, noe som
vil medføre store kronologiske forskjeller for i skipets datering, avhengig av hvor stor
avstanden til treets ytterflate har vært. Som et eksempel oppgis det at dersom det har vært
ytterligere 5 cm ved ut til barken, vil dette tilsvare om lag 100 års ytterligere veksttid.
Dendroanalysen viser videre en viss overlapp med treverk fra Osebergskipet og en av
Gokstadsmåbåtene, noe som indikerer en vestnorsk proveniens.
7.3

MAKROFOSSILANALYSE

Det ble analysert seks makrofossilprøver fra Gjellestad. Analysen ble utført av Håkan
Ranheden ved Arkeologerna, Stockholm (Ranheden 2019; analyserapport finnes i vedlegg
11.6.3). I haugkappen A465 ble det i tillegg til litt trekull funnet ubrente frø fra myskegress
(Millium effusum), en plante i gressfamilien Poaceae, og enkeltfrø fra fiol (Viola sp.). Fiol
forekom også i én av de to prøvene fra torvlaget under haugkappen, A472. I de øvrige
prøvene, fra det mulige karet A943, fyllag mot bunnen av skipet A1026 og mulig
langsgående bjelke A842, fremkom det kun trekull. På grunn av den svært begrensete
mengden med funn er det ikke mulig å gi en vurdering av områdets karakter, og mengden
kan tyde på at det dreier seg om tilfeldige frø, ingen bevisst nedlegging. Det skal allikevel
påpekes at flere av prøvene var forholdsvis små.
7.4

POLLENANALYSE

De seks pollenprøvene tatt i profil C489, gjennom haugkappe A465 og torvlag A472, ble
sendt til preliminær screening. Etter at et utvalg av pollen i prøvene hadde blitt screenet,
ble det besluttet å la tre av prøvene gjennomgå en full pollenanalyse. Analysen er utført av
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Jonas Bergman ved Arkeologerna, Stockholm; oppsummeringen her bygger på
analyserapporten (Bergman 2019; den fulle analyserapporten og screeningresultatene
finnes i vedlegg 11.6.4). Prøve A606 fra matjordlaget ble analysert for å gi informasjon om
dagens situasjon som sammenlikning og for å kunne luke ut mulige feilkilder ved de to
andre prøvene, A608 og A609 fra torvlaget. Prøve PP607 fra haugfyll A465 inneholdt en
god del pollen fra et bredt spekter av arter, inkludert bygg, men ble vurdert å kunne være
kontaminert av pollen fra matjorden over. Prøve PP610 fra mulig gammel markoverflate
under gravminnet inneholdt små mengder pollen, og hadde lite analysepotensial. Prøve
PP611 var tatt med som referanseprøver fra steril undergrunn, og inneholdt som forventet
svært lite pollen, der forekomstene må tolkes som nedvasket fra overflaten.
Samtlige prøver inneholdt en god del trepollen. Forekomsten av bjørk, or og furu er jevnt
høy, mens eik og pors forekommer sporadisk i alle tre prøver. Agnbøk ble kun påvist i
PP609. Gran forekommer i langt mindre grad i PP609 enn de to øvrige, einer er kun
sporadisk forekommende i PP608 og PP609, men vanligere i PP606. Selje/vier opptrer i
betydelig mengde i PP608, men kun sporadisk i PP606, og er fraværende i PP609.
Det ble kun påvist kornpollen, i form av bygg, i matjordlaget, i tillegg til et par pollenkorn,
som nevnt over, i haugkappen. Det vurderes som sannsynlig at kornpollenet stammer fra
nyere tids dyrkning på det omkringliggende jordet.
I begge prøver fra torvlaget fremkom det pollen som trolig stammer fra hamp. Det antydes
en mulighet for at alternativt kan dreie seg om humle, men pollenkornene var
størrelsesmessig og strukturmessig snarere å regne for hamp. Dette tolkes i rapporten som
at det har blitt håndtert og/eller dyrket hamp i området da torven ble lagt på plass.
Forekomsten av hamppollen vurderes å være sannsynlig forhistorisk, og ikke nyere tids
forurensing, da dyrkning av hamp ytterst sjelden forekommer i nyere tid. Det er en god del
pollen knyttet til eng og beitemark i begge prøvene, selv om det er mer fremtredende i
PP608. Denne prøven var generelt mer innholdsrik enn PP609.
De to prøvene fra torvlaget skiller seg særlig på ett punkt. Det er en god del såkalte
ugressvekster som tistler, knoppurt, maure, tungress, bendel, blåknapp og nesle i den
øverste, PP608, mens det i den nederste PP609 knapt finnes slike vekster over hodet. Det
påpekes at så vel ugressvekstene som eng- og beitefloraen kan knyttes til nitrogenrik jord,
noe som kan ha sammenheng med flere typer aktiviteter, for eksempel beitemark. Videre
påpekes det at pollenutvalget er bredt og variert i de to prøvene, og tyder på et utnyttet
kulturlandskap, der man har holdt husdyr og håndtert, trolig også dyrket hamp. Fraværet
av kornpollen, spesielt i PP608, betyr ikke nødvendigvis at det ikke ble dyrket korn på dette
tidspunktet, men kan snarere reflektere at kornpollen har lav spredning, og stort sett finnes
tett ved selve åkeren. Tatt i betraktning at gravminnet ligger i et større gravfelt som høyst
sannsynlig har vært i bruk i lang tid (jf. kapittel 4), er det ikke overraskende at kornåkre
ikke har ligget helt opptil gravminnet. Pollenanalysen antyder videre et etablert
lynglandskap.
Forskjellen mellom PP608 og PP609 tolkes i analyserapporten å stamme fra noe ulik bruk
av området da lagene de to prøvene stammer fra ble avsatt, forslagsvis at jorden har vært
mer frekventert og slitt i den senere fasen, slik at diverse ugressvekster og liknende med
effektiv frøspredning har kunnet etablere seg. Denne tolkningen forutsetter at det er en
kronologisk forskjell mellom de to prøvene. Tolkningen fra utgravningen er at begge
prøvene stammer fra samme anlegg, et torvlag, men laget har tydelige variasjoner (noe som
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støttes av mikromorfologianalysen, se under) som tyder på at torven har dels blitt dannet
på stedet, og dels blitt påført, i flere sjikt i løpet av noe tid.
Ved å forskuttere resultatene av mikromorfologianalysen i neste kapittel noe, kan
alternative tolkninger for forskjellene kan fremsettes. Mens overflatetorven dannet seg i
bunnen av grøften, kan det ha vært liten pollenspredning i området, kanskje på grunn av
årstiden (frostendringer i bunnen av grøften antyder en kald periode), og/eller andre ukjente
faktorer som har begrenset pollenspredningen eller påvirket bevaringsforholdene for pollen
negativt. Den påførte myrtorven kan enten stamme fra et område med mye større
pollenspredning, eller det kan ha vært mer omfattende pollenspredning lokalt i perioden
der den lå åpent, enn da bunnlaget dannet seg. Det skal også åpnes for at stedene prøvene
ble tatt fra kan ha påvirket resultatene, slik at de ikke nødvendigvis er representative for
større deler av torvlaget.
7.5

MIKROMORFOLOGIANALYSE

Fem mikromorfologisøyler ble analysert i et samarbeid mellom Richard I. Macphail ved
University College London, og Johan Linderholm, Samuel Eriksson og Christian Hristov
ved Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå (Macphail et al. 2020; full rapport finnes i
vedlegg 11.6.5). Analysene av de fem monolittene ble utført i form av ni tynnslip, der det
ble identifisert 28 karakteristiske trekk fra minst 15 forskjellige lag eller lagvariasjoner.
Oppsummeringen her er en bearbeiding av analyserapporten. NB: se kommentar under kap.
5.4 Kildekritiske problemer om bruken av begrepet ‘torv’.
Generelle observasjoner fra analysen er en forskjell mellom lag fra det ytre gravminnet
(rester av haug og fyll i grøft), som har en god del humus, og selve skipsgraven, der
humusinnholdet generelt er ganske lavt, særlig i bunnen mot kjølen. Analyser av magnetisk
susceptibilitet viser at gravminnet ikke har spor etter in situ brenning. Innholdet av fosfat
og jern er generelt lavt både i undergrunn og i påførte lag, og skiller seg i så måte fra for
eksempel Gokstadhaugen. Det påpekes videre at det er lave nivåer av jern og fosfater både
i grunnen og i lagene i skipet, noe som tolkes å reflektere at avsetningene på Gjellestad
generelt er utvaskete.
Det er ingen tegn til at graven har blitt forseglet med materiale som har skapt anaerobe
(lufttette) forhold. Tvert imot bærer gravminnet generelt preg av aerobe prosesser. Dette er
også en motsetning til Gokstadhaugen (og Oseberghaugen) der de indre gravminnene ble
dekket av leire, som bidro til å bremse nedbrytning av det organiske materialet.
Det ble observert sopp og diatoméer flere steder i prøvene. I analyserapporten og
gjengivelsen nedenfor beskrives soppforekomstene tidvis som sclerotia/sklerotia, altså
ansamlinger av hyfer, tynne tråder som utgjør soppers egentlige kropp (til forskjell fra
fruktlegemet), og som kan ligge i dvale i lang tid. De er imidlertid ikke sikkert identifisert,
og det foreslås i rapporten at det ettersom de har en vegg rundt en struktur som kan
inneholde sporer, heller kan dreie seg om en globose (helt lukket fruktkropp, som kan være
dekket av hyfeliknende utvekster) fra en sekksporesopp (jf. rapport, ‘...a cleistothecium of
an Ascomycete’). Diatoméer eller kiselalger er encellete alger med brune kloroplaster og
cellevegg av kiselsyre (glass) som vanligvis er mikroskopiske (jf. Store norske leksikon).
Det foreslås at det kan dreie seg om arten Navicula stroemii Hustedt som finnes i både
saltvann og ferskvann.
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Fra utgravningsprosjektets siden bemerkes noen betraktninger i analyserapporten som
synes å stemme dårlig med andre data fra prosjektet. For det første tolkes funn av trekull
flere steder som rester av at skipet har blitt brent, noe som anses som svært usannsynlig.
Kjølen ikke viste noen tegn til forkulling, og feltobservasjonene bestod snarere av mulige
tjærerester enn trekull. Som nevnt over gav analysene av magnetisk susceptibilitet ingen
tegn på varmepåvirkning/brenning på stedet, og det synes lite trolig at et (delvis) brent skip
har kunnet fraktes ned i graven uten å kollapse. For det andre foreslås det at
myrtorvfragmenter i skipskontekstene stammer fra at skipet har blitt dratt over innholdet i
grøften, tilsvarende lag A472. Dette beror imidlertid på en tidlig misforståelse om hva lag
A472 representerte, der den mikromorfologiske analysen i utgangspunktet tolket
myrtorven å ha oppstått in situ som følge av at området hadde stått under vann. Dette anses
for svært usannsynlig, med bakgrunn i havnivå, lokal topografi og observasjoner fra
utgravningen. langt mer omfattende enn det utgravningen tydet på. Skipet ble således antatt
å ha blitt dratt over et myrlendt område for å settes i graven, noe som ville ha kunnet dra
med seg myrtorv. Dette stemmer dog ikke med de faktiske forhold. Det er mulig at
myrtorvfragmentene i skipskonteksten kan ha sin opprinnelse fra å ha blitt dratt over
grøften, men alternativt kan de stamme torv som kan ha vært benyttet i andre deler av
gravminnet, som må antas å ha falt noe sammen over tid.
7.5.1 PX604 OG PX605 FRA PROFIL C489, GJENNOM LAG A472 OG A465:
Haugen, lag A465, bestod av en blanding av lokal undergrunnssilt og fin sand og humøs
overflatetorvholdig sand med rikelige mengder ganger fra insekter og liknende. Det er
mulige spor etter en indre skorpe av lesket kalk som kan ha blitt dannet da haugen ble
bygget, eller være spor etter et pløyelagssjikt. Haugen ser ut til å ha vært anlagt rett over
myrtorvlaget A472. Øverste del av myrtorvlaget synes å ha tørket ut og blitt noe nedslitt
før haugen ble anlagt over, noe som tyder på at laget har stått åpent lenge nok til at denne
prosessen har kunnet skje. Videre er det tegn på at myrtorven har «modnet», noe som
skylles anaerobe forhold, altså prosesser som har skjedd etter at laget ble overdekket. I
rapporten foreslås det at myrtorven har dannet seg på stedet ved at området har vært
vannmettet over tid, noe som virker usannsynlig av flere årsaker. I felt ble myrtorven tolket
som påført. Havnivået har ikke vært så høyt i perioden det er snakk om at det har medført
stående vann, og områdets topografi og grunnmasser tilsier at det har vært naturlig
avrenning.
Noe lenger ned i laget er det tegn på at det har stått vann, kanskje i forbindelse med
kraftig(e) regnskyll. Det foreslås at vannet har vært hindret i å trekke ned i grunnen på
grunn av at det har dannet seg overflatetorv under øvre del av myrtorvlaget. Denne
overflatetorven kan indikere at myrtorvlaget har vært påført i flere omganger med noe tid
imellom, slik at overflatetorv har begynt å danne seg. Den stående vannstanden har medført
en oppblomstring av diatoméer, og pollen fra det omkringliggende området vil ha kunnet
samle seg sammen med små fragmenter trekull, og har blitt bevart i myrtorven (jf.
pollenprøve PP608).
De nedre delene av lag A472 viser spor av overflatetorvdannelse i flere sjikt iblandet siltig
sand, en del insektsganger og andre spor av biologisk aktivitet, som impliserer at det tok
noe tid før laget fikk dårlig drenerende egenskaper. I overgangen mot undergrunn er det
mindre utrasinger av sandig silt og stedvis noe mer humøst innhold, som tyder på at sidene
i grøften var noe ustabile. Undergrunnen beskrives å ha ligget eksponert for elementene,
inkludert frost, før torvdannelsen begynte.
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Lag A472 inneholdt noe menneskepåvirket materiale i nedre del i form av brente sandkorn
og jernutfellinger rundt mulige trefragmenter. I felt ble laget vurdert som heterogen
myrtorv, men ut fra mikromorfologien virker det å være mer komplekst. De nedre delene
ser ut til å være gradvis fremvoksende overflatetorv, noe som tyder på at grøften har stått
åpen lenge nok etter at den ble anlagt til at dette kunne skje. Topplaget er derimot myrtorv,
som må ha blitt påført utenfra og intensjonelt.
7.5.2 PX1202 FRA PROFIL C772 GJENNOM BUNNEN AV SKIP A395:
Øverst i prøven var vage lagskiller og mikrolaminerte rester av treverk i grov silt til fin
sand, med konsentrasjoner av soppsklerotia. Det ble observert mulige trebånd, som er svært
nedbrutt på grunn av soppaktivitet. Under dette sjiktet lå tilnærmet fullstendig oksidert og
biologisk bearbeidete skipsrester blandet med grov silt og fin sand, som i haugen.
Soppsklerotia og enkelte diatoméer ble også påvist. Under dette lå et delvis
sammenhengende sjikt i 2–3 mm tykkelse bestående av trefibre og tilknyttet sopp som
tolkes som rester av skipskonstruksjonen, kanskje del av dekket og området under dette.
Området hadde en større konsentrasjon av diatoméer. Diatoméene antyder at det har stått
vann der mens skipet gradvis har blitt brutt ned. Vannet har gitt gode forhold for en
oppblomstring av diatoméer, som har blitt liggende igjen når de døde. Det har blitt vasket
inn silt og humus ovenfra, mens det stedvis finnes tynne leiresjikt som har fungert som en
barriere mot vann. Tynne sjikt av antatt treverk ligger imellom de fine massene, og kan
være rester av hvordan fragmenter av de nedbrutte skipssidene har blitt vasket inn sammen
med omkringliggende masser.
Avgrensingen av elementene tolket som skip og kjøl mot den forstyrrete undergrunnen er
ikke intakt, men laget som omfattet den mulige overgangen mellom bordganger og kjøl ser
ut til å bestå av organisk bearbeidet trekull og forvitret leirholdig torv, og en tynn svart
stripe er trolig rester av helt eller delvis forkullet treverk. Det foreslås at bunnen av skipet
kan ha blitt brent, men ikke in situ, ettersom det ikke var spor av brent sand under skipet.
Dette er imidlertid en lite sannsynlig tolkning, jf. bemerkningene ovenfor. Over disse
skipsrestene har det blitt vasket inn fin sand og grov silt med tynne sjikt, tolket som rester
etter de nesten fullstendig nedbrutte skipssidene, noe som det påpekes i rapporten står i
sterk kontrast til situasjonen for Gokstad- og Osebergskipene, og som tolkes å ha
sammenheng med at miljøet ikke har vært lufttett.
Prøvens nederste del inneholdt blant annet usammenhengende fragmenter av forkullet tre
og nedslitte myrtorvfragmenter som ikke har noen innlysende funksjon der, men som har
havnet der gjennom prosesser tilknyttet nedbrytning av skipet og forflytting av deler av
haugfyllet som følge av haugens tyngde og sammensynkning. Ned mot den bevarte delen
av kjølen var et lag med tynne naturlige geologiske avsetninger, som kan ha seget inn.
Gjørmete og våte forstyrrelse skapte sammenblanding av nærliggende, men forskjellige
lag, polykonkave hulrom og tynne fyllsjikt av leire i hulrom, og inklusjoner som skiller seg
ut ved jernavfarging.
7.5.3 PX1069 FRA PROFIL C1060 I PLYNDRINGSGROP A704
Det beskrives blandete overflatetorvsjikt og undergrunnsmasser i form av sand og silt, med
fragmenter av trekull av uklar opprinnelse. Torvfragmentene tyder på gravhaugen har blitt
helt eller delvis konstruert av overflatetorv. En treflis på ca. 2 mm foreslås å kunne tilhøre
redskap fra plyndringen, ettersom som den er usedvanlig godt bevart sammenliknet med
annet treverk som fremkom i prøvene, og i så måte fremstår som langt yngre enn treverket
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i skipet. Et forholdsvis homogent fyll lå over de blandete lagene og tyder på en naturlig
gjenfylling av plyndringsgropen, og at den ikke ble manuelt fylt igjen etter plyndringen,
som omfattet én enkelt hendelse.
7.5.4 PX951 FRA MULIG SPAN/BØTTE A943
I denne prøven var det moderat jernavfarging i øvre del av prøven, som utgjør det mørke
fyllskiftet som ble observert i felt. Videre ble det observert opptil 5 mm tykke konsentrerte
rester av treverk i den grove silten og fine sanden i prøven. Det er påvist oksidasjon og
soppaktivitet som har bidratt til nedbrytningen av treverket.
7.6

ANALYSE AV NEDBRYTNING AV TREVERK

Treverket i kjølen er analysert for å gjøre en tilstandsvurdering av trevirket og vurdere og
hvilke endringer som er aktive i miljøet rundt kjølen i dag. Analysen ble utført av Charlotte
Gjelstrup Björdal ved Institutionen för marina vetenskaper, Gøteborg (Björdal 2019;
analyserapporten finnes i vedlegg 11.6.7).
Treverkets mykhet ble testet med nål på alle sider som var eksponert mot ytre faktorer.
Ytterflatene var myke, der kunne nålen føres 5–8 mm inn i treverket, mens kjernen var
svært hard.
Lysmikroskopi viste inntrengning av mineraler i trefibrene, og mange sopptråder, mulig
blåsopp og myk råtesopp (mörkfärgade svamphyfer av typen blånads- och/eller softrotsvampar), oftest omtalt som soft rot. Alle de myke områdene var kraftig angrepet av
mikroorganismer, mens den harde veden var frisk. I overgangen mellom myk og hard ved
var det tydelige tegn på aktive råteangrep. Det var få tydelige tegn på angrep av såkalte
erosjonsbakterier, som er vanlige å finne i treverk fra oksygenfattige, våte miljøer, men det
fantes noen indikasjoner på at også slike forekom. Nedbrytningen var i mange områder
kraftig, men allikevel ble vedstrukturen oppretthold av at midtlamellene var bevarte. Det
ble også påvist spor av uttørking på mikronivå, noe som tyder på at miljøet skipet ligger i
ikke er stabilt, men at fuktforholdene endrer seg. Undersøkelse med SEM (scanning
electron microscope) bekreftet observasjonene fra lysmikroskopet.
Analysen konkluderer med at det er en pågående mikrobiell nedbrytning av kjølen i
Gjellestadskipet. Det dreier seg stort sett om svært aggressive angrep av sopp som
forårsaker råte. Dette bryter ned treverket fra utsiden, og den ytre 1 cm er rammet per i dag,
mens indre del av treverket er friskt. Nedbrytningen medfører at treverket blir svakere, og
er sårbart for trykk og håndtering. Videre ødelegges ytterflatene, noe som betyr at f.eks.
verktøyspor forsvinner.
Det vurderes at treverket i skipet har gjennomgått mye hurtigere nedbrytning i de siste ca.
100 år, enn i århundrene før. Endringen har skjedd som følge av at konteksten har blitt
forstyrret. Etter gravleggingen har trolig erosjonsbakterier vært aktive. Disse gjør langsom
skade. Sporene etter disse er imidlertid i liten grad bevart på grunn av de nyere
råteangrepene.
Hva angår fremtidig tilstand av treverket, er dette vanskelig å vurdere. Eik er et bestandig
treslag, men brytes allikevel ned, noe undersøkelsen tydelig viser at foregår aktivt. Tegn
på uttørking av treverket er synlig, og det påpekes at et tørrere miljø kan gi mer aggressive
soppangrep, der også andre røtesopp er aktive.
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VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON
Undersøkelsen påviste at en rekke av observasjonene fra georadarundersøkelsen tilsvarte
fyllskifter, selv om dybdeavlesningene ikke alltid var like presise. Om lag 7,45 m2 av
skipets opprinnelige overflate ble avdekket (hvorav 1,2 m2 hadde blitt fjernet av
dreneringsgrøften), i opptil 4 m av opprinnelig bredde, og ca. 2,45 m av lengden, i skipets
sørlige halvdel. En oppsummering av de tekniske detaljene finnes i tabell 9.
Element (datakilde)
Mål/datering
Bordganger (J, U)
B: 18–19 cm (gjennomsnittlig); T: 2,0–2,5 cm
Klinknagler (J)
L: 7 cm, L. stilk: 5,3 cm, B. hode/roe: 2,2–3,8 cm, T. stilk: 0,8–1,1 cm
Kjøl (U, G)
L (bevart): 7 m?, H: min. 11 cm, B: min. 5 cm
Skip (U, G)
L: min. 19 m, B: min. 5,2 m
Gravhaug (U, G)
Diam.: ca. 36,8 m
Datering kjøl (A)
Etter 732 e.Kr.
Tabell 9: Oversikt over tekniske mål for skipsgraven, basert på eksisterende data fra georadarundersøkelse
og utgravning. Det dreier seg i stor grad snakk om estimater og tolkninger basert på georadartolkninger
(G) og beskrivelser av svært korrodert jern (J), utgravningsobservasjoner (U) og naturvitenskapelige
analyser (A).

8.1

SKIPSGRAVEN – FORM OG INNHOLD OG KRONOLOGI

Det ble kun påvist bevart treverk i kjølen, ca.50 cm under bevart overflate av skipet, og ca.
75 cm under dagens overflate. Det var spor av bordgangene i skroget i form av
tjæreavtrykk, svært små trefragmenter, myk organisk masse, og klinknagler mer eller
mindre in situ, som gav informasjon om materialenes dimensjoner. Innimellom mer
omrotete fyllag over skroget var det lommer av organisk masse, som tolkes å kunne være
rester av andre trekonstruksjoner i skipet. I mellom disse lagene var det flere tynnere og
tykkere sjikt med tilnærmet steril sand. Skipets form var stort sett tydelig i
nedgravningsprofilet, men indre konstruksjoner ser ut til å ha kollapset. Med unntak av kjøl
og nedre bordganger, var det ikke bevart trestruktur i de observerbare skipsdelene. Et høyt
organisk innhold tyder på at opprinnelsen til en del av lagene kan være treverk, men alt er
forråtnet.
Det ble observert at skipssidene så ut til å ha falt ut over skipsnedgravningen. Fenomenet
ble tydelig fanget opp på vestsiden av skipet i sjakt 10, mens det på østsiden var en
antydning i nordlig del av sjakt 9. Dette tyder på en kollaps i strukturen av skipet, men kan
også tyde på at skipssidene ikke var fullstendig støttet opp nedenfra/utenfra, ettersom
bordgangene i så tilfelle har veltet utover. Dette er i kontrast til Gokstadskipet, hvor de
øverste bordganger ble presset innover i forbindelse med sammensynkningen.
Det ser ut til at skipet har vært satt ned i en tilpasset nedgravning, uten særlig grad av
gjenfylling mellom undergrunn og skip. Det er et åpent spørsmål hvordan de kronologiske
relasjonene er mellom nedsettingen av skipet og de andre anleggene som ble undersøkt. På
grunnlag av varierende polleninnhold i bunnen og toppen av lag A472 i grøften som
omkranser skipet, og at laget viste seg å være en blanding av overflatetorvdannelse og
påført myrtorv, ble det i kapittel 7.4 og 7.5 diskutert om det kan ha vært tidsmessige
opphold i prosessen, der grøften ble gravd først, og ble stående åpen en stund slik at
overflatetorv dannet seg, før myrtorv ble påført, hvorpå det trolig var nok et opphold før
gravhaugen ble konstruert. Det er uansett overveiende sannsynlig at grøften med torvlag
og haugen er del av et og samme gravminne.
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Undersøkelsen viste spor av en gravhaug, hvis omfang anslås til ca. 36,8 m i diameter, med
en torvfylt grøft under, og naturvitenskapelige resultater som antyder at konstruksjonen av
gravminnet kan ha pågått over tid og i flere steg. Det ble ikke påvist fotgrøft rundt
gravhaugen, men muligheten er til stede for at det kan finnes rester av en fotgrøft ut for
vestenden av sjakt 9, ettersom det kun var et begrenset område som ble avdekket vest for
haugrestene. Spor av en eventuell fotgrøft kan også fremkomme i de ikke undersøkte
områdene.
Det var ikke kun treverk, som beskrevet over, som var dårlig bevart. Alt jern som ble funnet
i sikker kontekst var svært korrodert og til dels kraftig fragmentert. Dette skiller seg fra
metalldetektorfunn av jern i matjordlaget, som generelt var langt bedre bevart. Mesteparten
av jernfunnene i skip og plyndringsgrop tilhører med stor sikkerhet gravfunnet. De øvrige
materialgruppene fremstår snarere som bakgrunnsstøy fra et område der det har vært mye
aktivitet over lang tid, noe også omfattende og varierte tidligere metalldetektorfunn
antyder. Med unntak av skålen (?) og to pyntenagler i jern ble det ikke påvist gjenstander
som med noen grad av sannsynlighet kan tolkes som gravgods i skipet.
Glassperlefragmentet som fremkom ved sålding av matjord er av en type som kan henføres
til både eldre og yngre jernalder, uten at det kan knyttes spesifikt til skipsgraven. Et
fyllskifte med halvrund form skåret av dreneringssjakten kan ha vært et kar i organisk
materiale, men dette har ikke kunnet påvises med sikkerhet.
På bakgrunn av de nåværende data kan verken gravleggingens eller skipets datering
avgjøres med sikkerhet, ei heller hvor lang periode aktivitetene knyttet til gravlegging og
plyndring strekker seg over. De radiologiske og dendrokronologiske dateringene imidlertid
noen holdepunkter. Den dendrokronologiske analysen viste at kjølen stammer fra et tre
som viser vekstringer fra 603–724 e.Kr., men hvor ytterveden ikke var bevart. Treet anslås
å være felt tidligst i 733 e.Kr., men det kan ha vært felt langt senere, ettersom selv små
variasjoner i tykkelsen på borthugget ved kan gi svært store utslag på fellingstidspunkt, jf.
beskrivelsen i kap. 7.2.2. Den dendrokronologiske dateringen er kompatibel med de
radiologiske dateringene fra 7.–8. århundre e.Kr. (kap. 7.1.1), men igjen gir dateringene i
praksis en terminus post quem, et tidligste startpunkt for den mulige perioden som skip og
grav kan stamme fra. Eik er et treslag med lang levetid, noe som kan gi potensielt store
sprik mellom resultatene fra radiologiske dateringer og fellingstidspunkt. I tillegg er
treslaget bestandig, slik at skipet kan ha vært i bruk i en lengre periode før det ble satt i
graven på Gjellestad. Det vurderes at skipet trolig stammer fra tidlig vikingtid, neppe
senere enn ca. 900 e.Kr., og at det kan ha blitt bygget på Vestlandet. Gravleggingen er
nødvendigvis yngre, men resultatene fra undersøkelsen kunne ikke bidra til en nærmere
datering. Analyseresultater tyder på at begravelsen var en prosess som gikk over noe tid,
med perioder med aktivitet etterfulgt av roligere perioder, men det var ikke mulig å slå fast
om hvilke tidsperspektiver det dreide seg om.
Elementene som har blitt diskutert over anses som sikre deler av gravleggingen. Enkelte
andre undersøkte lag og anlegg har derimot en uavklart relasjon til gravminnet. Dette
gjelder lagene A341, A640 og A590 øst og vest for skipsnedgravningen, samt nedgravning
A1054 med en stor stein i bunnen. Nedgravningen lå rett vest for skipet og er i
utgangspunktet foreslått tolket som et element i gravminnet. Det er imidlertid ingen
stratigrafisk relasjon til gravminnet. Basert på de dokumenterte fyllskiftene anses det som
usannsynlig at nedgravningen er yngre enn haugen. Nedgravningen inneholdt lys silt med
lite organisk materiale. De få restene vi har av gravhaugen ser ut til å ha hatt et visst
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organisk innhold, noe som støttes av innholdet i plyndringsgropen, der mørkere, mer
organisk fyll er blandet med lys silt. Dersom nedgravningen hadde blitt anlagt etter
gravhaugen, ville fyllet med stor sannsynlighet ha omfattet mer organisk materiale,
iblandet fra haugfyllet. Nedgravningen er under, og dermed stratigrafisk eldre enn,
plyndringsgropen, og med all sannsynlighet også eldre enn haugen.
Det kan argumenteres for at nedgravningen er langt eldre enn gravminnet, basert på kull
fra bunnen av nedgravningen, med datering til yngre romertid. Fra Østfold
fylkeskommunes registrering parallelt med utgravningen av skipet finnes det én
radiologisk datering fra romertid, fra en grop/mulig kokegrop (id 180775-138), beliggende
ca. 65 m nordvest for gravminnet. Av metallsøkerfunn er det kun et hengesmykke i gull
med antatt tilhørende lokk (C60403, C60713), spennen fra R2 (C62232/1) og kanskje
glassperlen fra R11 (C62232/37) som regnes for å tilhøre perioden yngre romertid–
folkevandringstid. De øvrige funnene er eldre eller yngre. Perioden er dermed ikke bredt
dokumentert på lokaliteten, men den er representert. En datering til yngre romertid for
A1054 er således ikke usannsynlig, men den er allikevel ikke sikker. Trekullet som prøven
ble datert på ikke kan sies å tilhøre en aktivitet i nedgravningen, og kan potensielt forstås
som residuelt materiale fra annen aktivitet i nærområdet før anleggelsen av graven, og
nedgravningen kan således være yngre enn dateringen, for eksempel samtidig med
anleggelsen av gravminnet. Dersom nedgravningen tilhører gravminnet, må den, og steinen
nedi, antas å ha hatt en funksjon, uten at dette er umiddelbart forståelig i ettertiden.
Hva angår lagene A341, A640 og A590 er det ingen indikasjoner i fyll eller stratigrafi som
tilsier at de ikke kan tilhøre gravminnet, men i likhet med A1054 kan de eventuelt relateres
til eldre aktiviteter, forut for gravkonstruksjonen. Det anses som svært usannsynlig at de er
resultat av nyere tids aktiviteter, selv om det i teorien er mulig. Dette vil i så fall medføre
at haugen over ble fjernet sammen med noe av undergrunnen, hvorpå forsenkningen så ble
fylt med masser, for eksempel fra den fjernete gravhaugen. Men dette har skjedd før
plyndringssjakten A704 som forstyrrer selve skipsnedgravningen ble anlagt, ettersom
A704 skjærer lag A341 og A640. Det vurderes som mest sannsynlig at de omtalte lagene
er et resultat av anleggelsen av gravminnet, selv om en tidligere tilblivelse også anses som
mulig.
Skipets midtre, vestlige del var ødelagt og en nedgravning A704 var gravd gjennom
skipsrestene. I dokumentasjonen er dette omtalt som en plyndringsgrop, men begrepet er
kun dekkende dersom det dreier seg om et inngrep for å intensjonelt plyndre, fjerne innhold
i graven. Dersom det det derimot er restene av nyere tids hendelser (jf. kapittel 4), da
gravhaugene på Gjellestad ble fjernet og det ble funnet båtrester (jf. Johansen 1953), bør
det heller kalles et inngrep eller en forstyrrelse av nyere dato. Det har blitt påpekt ovenfor
at karakteren på fyllene i A704, og da særlig lag A808, antyder at treverket i skipet for det
meste var gått i oppløsning da det ble gravd gjennom skipssiden. Dette tyder på en
betydelig tidsmessig avstand mellom gravleggingen og inngrepet, og kan i så måte passe
godt med en nyere tids forstyrrelse, kanskje i forbindelse med bortryddingen av hauger før
1880, selv om eldre inngrep også er mulig slik det er sannsynlig har skjedd i Jellhaugen.
Ved nyere tids inngrep i eldre anlegg vil man vanligvis kunne forvente at gjenfyllingen
inneholder tydelige fyllskifter, gjerne fetere, mer organiske og mindre utvaskete enn de
eldre fyllene, men dersom graven har ligget beskyttet under gravhaugen, vil det også være
primært eldre fyllmasser som vil ha kunnet blande seg med nedgravningsfyllet. Det at
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spadehakk er forholdsvis godt synlige i profilene, og ikke utvasket mot omkringliggende
områder, støtter tolkningen om forholdsvis nye hendelser.
Et hovedargument mot en nyere tids forstyrrelse er at lagene i inngrepet bærer preg av en
viss utvasking, om enn ikke i samme grad som lagene i skipet, og det kan stilles spørsmål
om en slik utvasking vil skje så pass hurtig. Det må også påpekes at den to-fasete
forstyrrelsen/plyndringen som er beskrevet i kapittel 6.1.2 har alternative tolkninger. Fyllet
i særlig den første fasen er dominert av nesten steril undergrunn, og likner svært på fyllet i
nedgravning A1054 under. Den første fasen kan i så måte stamme fra en eldre
forstyrrelse/plyndring av graven, eller til og med være en nedgravning fra anleggelsen av
gravminnet, mens kun den andre fasen er en senere, mulig nyere tids, forstyrrelse.
Spadehakk i bunnen av begge faser taler allikevel for at de kan være samtidige.
8.2

BEVARINGSTILSTAND OG BEVARINGSFORHOLD

Den begrensete prøvegravningen viste at både treverk og jern i graven var dårlig bevart.
Resultatene fra naturvitenskapelige analyser og funnbearbeiding understreker dette, og da
særlig analysen av nedbrytning og status av treverket i kjølen (kap. 7.6). Her ble det påvist
at de ytre delen av kjølen var myke, selv om kjernen fremdeles var hard. De myke
områdene var sterkt angrepet av soppråte, og det ble anslått at mye av nedbrytningen har
skjedd i løpet av det siste århundret, som følge av endrete bevaringsforhold. Det ble også
observert noe uttørking av treverket, noe som kan bidra til mer aggressive soppangrep.
Det er flere faktorer som kan trekkes frem når det gjelder påvirkning av
bevaringsforholdene i skipsgraven (og til en viss grad på lokaliteten generelt). Geologien
på Gjellestad påvirker trolig bevaring og nedbrytning til en viss grad. De øvre 30–40 cm
av undergrunnen består av forholdsvis sandig silt, som ikke er optimalt til å holde jevn
fuktighet i jorden, noe som vil påvirke bevaring. Det er trolig ikke tilfeldig at det eneste
bevarte treverket, kjølen, ble funnet i et lag bestående av mer leiret og kompakt silt, som i
større grad holder på fuktighet. De øvre delene av den nedgravde delen av skipet befinner
seg således i masser som vil kunne ha en tendens til å tørke ut.
En viktig menneskeskapt forutsetning er at gravhaugen som lå over skipet i løpet av de
siste 100–150 år har blitt fjernet, sammen med de andre gravhaugene på jordet. Det er
sannsynlig at haugen både har beskyttet innholdet i graven mot inngrep, og at den har skapt
et stabilt klima for både skipet og andre funn, selv det ikke har vært anaerobe forhold, slik
det har vært på Gokstad og Oseberg der haugene inneholdt mye leire. Basert på eldre
beretninger (jf. kap. 4), er det mulig at eventuelle deler av skipet som har stått høyere enn
det som er bevart i dag har blitt fjernet på samme tid.
Fjerningen av gravhaugene har muliggjort pløying av området, og ved pløying river plogen
gradvis opp underliggende strukturer og gjenstander. Det er uklart hvor stor effekt
pløyingen har hatt på lokaliteten. Dersom det stemmer at deler av den opprinnelige
markoverflaten var bevart under haugen (jf. kapittel 6.1.1), slik det har blitt foreslått, har
ikke plogen forårsaket mye skade i nedgravningene tilknyttet gravleggingen. Alt som ikke
har vært nedgravd, men f.eks. dekket av haug, er derimot omrotet og skadet.
Plyndringsgropen, uavhengig av når den ble anlagt, har åpnet deler av graven for mulig økt
lufttilgang og uttørking. En tilsvarende faktor, som i særlig grad har påvirket det området
som ble undersøkt i nyere tid, er dreneringsgrøften som undersøkelsen gikk ut fra. Da denne
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ble anlagt, trolig i løpet av de siste 100 år, brøt den for det første tvers gjennom
bordgangene i skipets sørlige del. Videre punkterte den de antakelig forholdsvis stabile
jordlagene som trolig har vært på stedet, selv etter at gravhaugen ble fjernet. Dette har ført
til at grunnvannstanden ble senket og at mer oksygen har sluppet til rundt bevarte delene
av skipet, slik at nedbrytningsprosessen har akselerert ytterligere. Det anses som sannsynlig
at nedbrytningen av skipet med innhold har vært særlig alvorlig i tilknytning til
dreneringsgrøften. Det er derfor mulig at det kan finnes bedre bevart treverk, både kjøl,
bordganger og andre konstruksjoner, nord og sør for dreneringsgrøften.
Dreneringsgrøften gjennom skipet er bare én av et omfattende dreneringssystem på jordet.
Selv om den ene grøften gjorde særlig skade på selve skipet, har trolig totaldreneringen en
større påvirkning på nedbrytningen. Dreneringen har bidratt til å lede vekk vann og skaper
med dette lavere vannmetting i jorden, og et lavere vannspeil. Videre betyr det at det blir
større forskjeller mellom perioder med mye nedbør, når jorden mettes i større grad, og
perioder med lite nedbør, når vannet ledes vekk og jorden tørker. Som påpekt i kapittel 7.6
gir tørre forhold grunnlag for mer aggressive angrep av råtesopp. Vekslingen mellom tørre
og våte forhold får treverk til å svelle og tørke inn gjentatte ganger, noe som skader
strukturen i treverket.
Alt i alt er det en rekke faktorer som påvirker bevaringsforholdene for skipet der det ligger,
både naturlige og menneskeskapte. Endringer som har skjedd i nyere tid ser ut til å
akselerere nedbrytningsprosessene i stor grad, selv om det ikke er mulig å si i hvilket tempo
disse foregår.
8.3

GENERELLE METODISKE ERFARINGER OG BETRAKTNINGER – STRATIGRAFI,
(FOT)GRØFTER, GRAVHAUGER OG ANDRE UKJENTE STØRRELSER

Den største utfordringen både under feltarbeidet og i etterarbeidsfasen har vært å forstå
stratigrafien i skipsnedgravningen. Fyllet bestod av lag, eller snarere sjikt, som var
utvaskete og diffuse i karakter og utstrekning, og der tilsynelatende like
fyllsammensetninger slanget seg omkring hverandre, mens dyreganger gjennomboret
kontekster og horisonter. Det å utføre utgravning i en 20–30 cm bred sjaktstripe har bidratt
til å vanskeliggjøre forståelsen av relasjonene mellom lagene, ettersom knapt nok noen lag
kunne følges i sin helhet. Organiske områder som forslagsvis har blitt tolket som rester
etter konstruksjonselementer i tre i skipet forblir små lommer med organisk materiale, da
det ikke var mulig å avklare om de fortsatte i lengden eller bredden. For å kunne foreta
tilfredsstillende utgravning og dokumentasjon under slike forhold vil det være mest
hensiktsmessig å kunne følge slike strata enkeltvis i hele skipets flate, noe som ikke
nødvendigvis er hensiktsmessig med tanke på annen type dokumentasjon. Det er
nødvendig med kontinuerlige vurderinger av om svake fyllskifter er meningsbærende eller
ikke, om de bør fjernes med større eller mindre varsomhet, og det er nødvendig med
omfattende beskrivelser av prosessen og lagene underveis for å kunne gjenskape og forstå
innholdet i skipet.
De to skipsprofilene som ble dokumentert, C772 mot nord og C1164 mot sør, understreker
videre hvor mye bevaringsforholdene i skipet endrer seg over korte avstander. På det meste
ligger de ca. 56 cm fra hverandre, men de stratigrafiske sjiktene er langt fra
sammenfallende. Dette gjelder også den ikke tegnete, men studerte profilen C100250, som
utgjøres av nordsiden av dreneringsgrøften, før man gravde seg 20 cm innover. Denne var
på ingen måte identisk med C772, men nærmere denne i sammensetning enn C1164 som
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lå 30 cm lenger sør. Stratigrafien i skipets indre fremstår som uforutsigbar og svært
varierende.
Funnene i ytre del av gravminnet gir noen interessante perspektiver på hva som avdekkes
ved flateavdekkinger og på tolkninger av georadardata. Lyse anomalier omkring skipet
(steder med svake refleksjoner, der georadarsignalet har penetrert lettere nedover) er på
bakgrunn av faktiske funn tolket som rester av et delvis nedgravd torvlag og deler av
haugkappen. På Gjellestad er jordet bare i begrenset grad skadet av nedpløying, slik at
bunnen av lag som har ligget på markoverflaten da de ble anlagt er bevarte. Dersom jordet
hadde vært pløyd dypere, hadde lag A465 og deler av A472 vært borte. Ved en
flateavdekning ville man ha avdekket de deler av A472 som var nedgravde, i en sirkulær
form rundt det indre gravminnet. Laget hadde fremstått som en usedvanlig bred fotgrøft,
og konklusjonen ville trolig vært at gravminnet hadde bestått av en haug på ca. 15,5 m i
diameter (den innerste lysegrønne sirkelen på figur 46), med en grunn, men tydelig fotgrøft
med diameter på ca. 27 m omkring (stiplet grønn sirkel på figur 46), intensjonelt fylt med
torv. Fotgrøfter varierer en god del i størrelse og innhold, til dels avhengig av gravminnet
de omgir. En bredde mellom 30–100 cm må kunne sies å være vanlig, og opptil 200 cm er
heller ikke uvanlig, mens enda bredere fotgrøfter fremstår som mer sjeldne. Fotgrøftene
kan ha vært helt åpne, og kun ha blitt tilgrodde over tid, de kan ha blitt intensjonelt
gjenfylte, det kan ha blitt utført gravritualer i fotgrøften, de kan ha kantkjede av steiner,
osv. Brede fotgrøfter fremkommet ved flateavdekking, og fylt med sterkt organisk
materiale, kan på bakgrunn av funnene på Gjellestad snarere forstås som deler av
gravkonstruksjonen, og har ligget under haugen, som har vært langt større enn indre
avgrensing av fotgrøften vil antyde.
En mulig sammenlikning kan være en struktur tolket som del av en fotgrøft funnet på
Fevang i Sandefjord. Fotgrøften var opptil 4 m bred, og det ble bemerket i rapporten at
fotgrøften hadde usedvanlig store dimensjoner, særlig tatt i betraktning diameteren, der den
tolkes å ha omkranset en haug på 13–15 m (Sæther 2017:18–19). Strukturen ligger i
ytterkant av et større gravfelt, med flere hauger på omtrent samme størrelse, men med
mindre eller ingen fotgrøft, og en haug på 24 m i diameter og en fotgrøft på opptil 3 m
bredde. I dette tilfellet kan den undersøkte strukturen argumenteres for å utgjøre et
tilsvarende gravminne som kan observeres på stedet, men sett i lys av
Gjellestadundersøkelsen, kan det alternativt være snakk om en noe annerledes
konstruksjon, der strukturen inngår som del av det indre, eller kanskje snarere
underliggende gravminnet, heller enn å være et ytre trekk.
Hva angår andre anomalier i georadarmålingene på Gjellestad, er det relevant å stille
spørsmål om hva man tolker som størrelsen på disse gravminnene. De er i stor grad definert
på samme måte som skipsgraven, gjennom skillet mellom mørke avlesninger/kraftige
refleksjoner i et sirkulært område i midten, som bør bety et område med urørt undergrunn,
og et omkringliggende område med lysere avlesninger/svake refleksjoner. Skal disse være
å regne for fotgrøfter, eller dreier deg seg om indre «grøfter», markeringer av
sentralområdet i graven, fylt med organisk materiale, der haugen vil ligge over grøftene og
kanskje ut over avgrensingen av disse? Dette kan utgjøre en til dels betydelig forskjell i
estimatene av størrelsen på gravminnene. Noe som også er verdt å merke seg er at de
sirkelrunde anomaliene stedvis ligger veldig tett. Uansett om de lysere områdene tolkes
som fotgrøfter eller som del av indre gravminner – og det er mulig at de kan ha forskjellig
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funksjon i forskjellige gravminner – har gravhaugene ligget tett, og stedvis ha glidd over i
hverandre. De har i det minste delt deler av fotgrøfter, eller delvis ligget over hverandre.

Figur 46: Skipsgraven og omkringliggende anomalier som potensielt kan tolkes som rester av gravhauger.
Avgrensningene er basert på anomalienes utstrekning i 30–50 cm dybde; det er en del variasjon innenfor
dette intervallet. Indre heltrukket linje angir innside av lys anomali, stiplet linje angir omtrentlig ytre
avgrensning for lys anomali. For skipsgraven angis også tolket omfang av gravhaugen, basert på
utstrekning av lag A465 i sjakt 9. Numrene på enkelte gravminner refererer til enkeltminne-ID i
Askeladden; samtlige er del av ID 180775. Kartgrunnlag georadar: NIKU. Produsert 27.11.19 CCW
(Cf53665_1421).
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SAMMENDRAG
Forundersøkelsen av skipsgraven på Gjellestad ble foretatt i henhold til prosjektplan. Det
fremkom at svært lite av treverket fra skipet er bevart. I undersøkelsessjakten var det kun
kjølen som hadde beholdt trestrukturen, mens flere av bordgangene var erkjennbare som
treholdige organiske sjikt, og gjennom utbredelsen av klinknagler som har holdt
bordgangene sammen. Det er ikke mulig å slå fast om bevaringsforholdene er tilsvarende i
den resterende delen av skipet, men gitt at fyllmassene i nedgravningen er likeartete vil
tilstanden for treverk i samme nivå trolig være påvirket av permeabilitet
(vanngjennomstrømming) og derigjennom nedbryting på samme måte. Eksponeringen
inntil en nyere tids dreneringsgrøft kan naturligvis ha forringet bevaringsgraden i området
rundt dreneringsgrøften, men de observerte forholdene reflekterer trolig også tilstanden for
den øvre delen av skipet i den resterende delen av graven. Det ble påvist at skipet var
omkranset av en grøft fylt med til dels påfylt myrtorv, og at skipet har vært dekket av en
haug som var helt eller delvis bygget opp av overflatetorv. Skipet og gravleggingen
stammer trolig fra vikingtid. Det ble funnet lag og anlegg mellom skipet og torvlaget, uten
at det var mulig å avklare om disse er samtidige med eller eldre enn skipsgraven. Det ble
funnet en tydelig forstyrrelse i vestsiden av skipet, kanskje en plyndringsgrop, alternativt
en nyere tids forstyrrelse som følge av aktivitet på jordet.
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VEDLEGG
11.1 STRUKTURLISTE
Anr.

341

359
390

395

Kontekst

Beskrivelse
L
B D
Lag med ujevn utstrekning og dybde vest for skipsnedgravningen. laget strekker seg om lag 2,9 x 2,5 m, og er
generelt forholdvis grunt, 5 cm. Egentlig målt inn som et mørkt område vest for sjakt 10, men senere slått
sammen med bunnlaget i A640 til et større område umiddelbart vest for skipsnedgravningen. Bestod av mørk
brungrått fyll i bunnen med en del humus og litt kull, og et nesten sterilt gult siltlag over. Ved revisjon ble det
mørke laget slått sammen med A341 i bunnen, mens A640 står igjen som det lyse laget i toppen. Det ble gjort
Lag
enkeltfunn av treverk og jernfragmenter i såldemassene fra fyllet. Det er ikke avklart om disse er fra det mørke 290 250 5
eller det lyse laget. Ukjent funksjon, men antas å kunne stamme fra anleggelsen av graven. Markoverflaten
har blitt forstyrret og mørkt fyll har blitt liggende i bunnen av en svak nedgravning, mens det lyse fyllet i toppen
antas å kunne være undergrunnen fra nedgravningen der skipet så ble plassert. Det mørke fyllet kan likne litt
på A590 i øst, men det er ikke mulig å trekke en klar parallell mellom de to eller etablere felles
opprinnelse/funksjon.
Avskrevet Trolig naturlig variasjon i undergrunnen
Avskrevet Omriss båt dag 2
Innmåling viser omriss av skipet etter opprensing 29.8.2019 Skipet ble erkjent på georadarmålinger, og har
på basis av disse utgravningen og erfaringer fra liknende skipsfunn, blitt anslått til å ha vært ca. 20 m langt og
om lag 5 m bredt. I sjakten som ble undersøkt gjennom skipet var bredden ca. 3,9 m. Skipet har vært
klinkbygd, og flere klinknagler fra bordganger ble funnet under utgravningen. Ca. 8 bordganger fra skroget var
bevart på hver sin side av kjølen (A1141). En del av skipssiden (A808) langs nordvestsiden ble dokumentert i
sjakt 10. Funn av opprinnelig markoverflate vest i sjakt 9 tyder på at det er begrenset hvor mye som er pløyd
vekk sammenliknet med opprinnelig markoverflate. Det ser således ut til at skipet har blitt plassert i en grunn
grop på ca. 50 cm dybde, gravd så den tilnærmet passet skipsformen. Formen i profil tyder på at det er kun
bordganger under vannlinjen som er bevart. Kun treverket i kjølen var bevart som treverk, mens andre
bordganger ble observert som tjærestriper, sterkt organiske sjikt, "smørbare" brune rester av treverk, og som
følge av bevarte klinknagler. Over disse var det også flere andre mulige rester av treverk, som forslagsvis kan
Båtgrav/ skip
2000 5000 55
være rester av dørken, av bete, langsgående bjelker ("langrem"). Kjølen fremstod som nedsenket
sammenliknet med bordgangene den burde være festet til; den lå 3–4 cm nedenfor bordgangene. Trolig er
dette et resultat av postdeposisjonelle prosesser, blant annet forråtning av ytre lag av kjølen og bordgangene.
Bevaringsforholdene er for øvrig trolig relatert til endringer i undergrunnen, som gikk fra grov silt til mer
finkornet silt med innslag av leire i dybden. Fyllet innenfor skipsformen var sterkt nedbrutt og omrotet. Det ble
observert flere dyreganger, og lagene innenfor skroget bar preg av kollaps. Det ble undersøkt to profiler, ca.
55 cm fra hverandre, som hadde lite samsvar mellom lagene. Skipet var skåret av en dreneringsgrøft T376
med teglrør T553. Dreneringsgrøften gikk ca. 40 cm ned i skipet, slik at kjølen og de nederste 3 bordene var
urørte. Den nordvestlige delen, i sjakt 10. ble ikke undersøkt, men skiller seg fra den øvrige skipsformen ved å
være mer uttrukket mot vest. Dette kan muligens tolkes til at den øvre del av skipssiden har kollapset og falt
utover. Nagler lå in situ også her.

Pnr.

Fotonr.

FG3

FG4–18, 870–
1, 988, 990–1,
1020–35,
1066–9, 1105,
1115–9,
1170–3,
1211–4,
1254–61,
1333–4,
1350–70
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Anr.

Kontekst

Beskrivelse

430

Avskrevet

Opprinnelig antatt å være påfylt støtte under skip A395, men er snarere steril undergrunn.

443

Avskrevet

465

Lag/
haugkappe

472

Lag/ torvlag

527

Avskrevet

590

Lag

Opprinnelig antatt å være to steinopptrekk, kanskje fra støttestein. Fyllet var imidlertid svært likt matjorden, og
ettersom dreneringsgrøft T376 endte inn mot A443, anses det som sannsynlig at dette fyllskiftet egentlig er del
av dreneringsgrøften, i praksis startgropen for graving av dreneringsgrøften.
Rester av haugkappen, den opprinnelige gravhaugen over A395. Basert på utstrekningen i vestlig del av sjakt
9, kan det antydes at haugen har vært ca. 34 m i diameter, dersom skipsgraven har ligget i sentrum av
gravhaugen. Kun ca. 5–10 cm var bevart over torvlag A472 i indre del, og over potensiell opprinnelig
markoverflate i ytre del, i en bredde på ca. 2,3 m. Lagbeskrivelse (hentet fra beskrivelse av profil C489): 3)
Jordkappe: Lys brun til gråbrun litt heterogen silt med litt sand, litt grus, noe humus, noe spettet av
markganger. =A465
Påfylte torvmasser i bunnen av gravhaugen som har vært over skipsgrav A395. Torven var påført i en bredde
på ca. 6,5 m vest for selve graven, og ble gjenfunnet i hele bredden av sjakt 9. Ujevnheter i profilet tyder på at
overflaten har blitt preparert før torven ble lagt på. Laget ligger i tydelige forsenkninger som er skåret 5–10 cm
ned i undergrunnen. Forsenkningene er ikke jevne, men snarere av varierende dybde og størrelse. Laget er
ikke heterogent verken i innhold eller i form/bunn, men inneholder hovedsakelig variasjoner av sterkt organisk
silt, rester av torven, lett humøse sjikt, og tynne sjikt med hovedsakelig kullstøv. Laget er dessuten
gjennomskåret av dyreganger i enkelte områder. Flere sjikt inngikk i torvmassene (hentet fra beskrivelse av
profil C489): 4) Torvlag: Heterogen, spettet mørk grå-sort-brun silt med en god del humus, en del kullstøv, litt
sand/grus/stein, men lite. Preget av markganger ovenfra og nedenfra, noen dyreganger. Lommer og sjikt med
annet innhold (lag 5, 6 mfl), særlig i østlig del. =A472 5) Torvsjikt: Tynne sjikt med brun, fet, sterkt humøs silt,
torvaktig, men myk. Sporadisk, men forholdsvis tydelig (del av A472). 6) Torvsjikt: Tynne sjikt med tilnærmet
sort, sterkt kullholdig silt, primært kullstøv. Særlig tydelig i forsenkninger i østlig del av profilet (del av A472). 9)
Spettet, heterogen lys grå-brun-gul silt med noe varierende mengder humus, utflytende og til dels uklart
definert, særlig mot undergrunnen, men også mot overliggende lag. Kan representere utvasking, heller enn et
avsatt lag (del av A472?)? 11) Mørk grå silt med en del humus og kullstøv (del av A472). 12) Likner lag 9,
men noe mørkere og mer substansiell, mer humus og kullstøv (del av A472). 13) Spettet og heterogen brungrå silt med noe humus og litt kull (del av A472).
Trolig forholdsvis moderne forstyrrelse; fyllet bestod hovedsakelig av matjord, men forstyrret i bunnen.
Dyregang/-bol?
Fyllskifte i østenden av sjakt 9. Fyllet dekket hele bredden av sjakten, ca. 1,9 m, og hadde ca. 1,2 m bredde.
Fyllskiftet lå ca. 0,5 m øst for nedgravningen til skip A395. Det er uklart om det dreier seg om et lag, f.eks. en
forsenkning med rester av torvlag A472 eller haugkappe A465, eller om det er en nedgravning tilknyttet
begravelsen, ev. som er eldre enn gravleggingen. Det er mulig det kan dreie seg om en nedgravning
tilsvarende A1054 nordvest for skipet, men fyllet skiller seg i så fall markant fra denne nedgravningen, og den
syntes heller ikke å være like dyp. En annen mulig parallell er lag A640 vest for skipet; fyllet i A590 kan likne
litt på det mørke fyllet i bunnen av A640, men det er ikke mulig å trekke en klar parallell mellom de to eller
etablere felles opprinnelse/funksjon. Det finnes for øvrig anomalier i området på georadar, fra ca. 50 cm
dybde, men den samsvarer ikke fullstendig med A590 i form.
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L
B D
Topplag i skip A395/inngrepssjakt 100235. Noe matjord liggende igjen i toppen, ellers heterogen spettet gul,
Lag
brun, grå siltig sand med varierende mengder humus og enkelte kullbiter. Gravd i hele flaten, svært ujevn
375 24 4
tykkelse og bunn; 1–4 cm tykt.
Lag med ujevn utstrekning og dybde vest for skipsnedgravningen. Laget strekker seg om lag 3,2 x 1,1 m i
nord-sørretning, og er generelt forholdvis grunt, 5–10 cm. Egentlig målt inn som ett smalt lag med to fyllskifter;
et mørk brungrått fyll i bunnen med en del humus og litt kull, og et nesten sterilt gult siltlag over. Ved revisjon
ble det mørke laget slått sammen med A341 i bunnen, mens A640 står igjen som det lyse laget i toppen. Det
ble gjort enkeltfunn av treverk og jernfragmenter i såldemassene fra fyllet, ikke avklart om disse er fra det
Lag
320 112 10
mørke eller det lyse laget. Ukjent funksjon, men antas å kunne stamme fra anleggelsen av graven.
Markoverflaten har blitt forstyrret og mørkt fyll har blitt liggende i bunnen av en svak nedgravning, mens det
lyse fyllet i toppen antas å kunne være undergrunnen fra nedgravningen der skipet så ble plassert. Det mørke
fyllet kan likne litt på A590 i øst, men det er ikke mulig å trekke en klar parallell mellom de to eller etablere
felles opprinnelse/funksjon.
Liten, tydelig avgrenset kvadratisk struktur. Mulig den skal ses i sammenheng med plyndringen i området, og
de kollapsete bordgangene like sør. Det ble påpekt at dette kunne være spor etter en støttepilar på utsiden av
Lag
skipet. Fremkommer ikke tydelig ved utgravning langs kanten, men det er fyllskifter i området. Trolig er den
kvadratiske formen i plan tilfeldig, og fyllskiftet representerer en lomme med humøst fyll i det omrotete
området.
Kullholdig lomme i østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Ujevn i plan og bunn, ca. 43 x 23 cm i plan,
Lag
43 23 7
ujevn tykkelse, 1–7 cm. Kull spettet med grå og brun silt, noe humus.
Kullholdig lomme i østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Ujevn i plan og bunn, ca. 59 x 21 cm i plan,
Lag
ujevn tykkelse, opptil 2 cm. Likner A669, men med mer spettet grå silt: Kull spettet med grå og brun silt, noe
59 21 2
humus.
Sandsjikt i vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Ujevn utstrekning og bunn; strakte seg opptil 97 cm
Lag
97 17 3
i lengde og 17 cm i bredde, 0,5–3 cm tykt. Lys gulbrun siltig sand med litt humus, fremstod som ujevnt og tynt.
To ujevne sjiktvise lommer med heterogent fyll i vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Maksimal
utstrekning 91 cm, maksimal bredde 19 cm, 1–5 cm tykt. Blandet brungrå sandig silt med noe humus, enkelte
Lag
91 19 5
lysere lommer av vannavsatt silt/sand innimellom. Ligger under A633, og inntil og delvis over A681 og A697,
over A747. To lommer, under A633 ved siden av 681
Fyllag i midtre del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 86 x 20 cm i plan, 2–7 cm dypt. Noe ujevn
Lag
form i plan og profil. Hovedsakelig forholdsvis mørk spettet brun og grå sandig silt med en del humus, lite
86 20 7
kullbiter, men litt kullstøv. Smale, ujevne sjikt med nesten steril gul sand innimellom, fjernet fortløpende.
Profilet antyder at det ble gravd en forholdsvis stor grop A704, på profiltegningen representert ved bunnen av
lag 7, 8 og 9b, som delvis kollapset og gjenfyltes under gravning (lag 6, 4). Det mer aktive inngrepet i graven
foregikk fra toppen av denne gjenfyllingen, der lag 3 tolkes å være tråkkeflaten når man har beveget seg inn i
skipet, mens lag 1 og 2 (tilnærmet tilsvarende lag A808) er masser som har fylt opp gropen etter plyndringen,
Plyndringsgrop
177 112 48
og består av en blanding av oppråtnete skipsrester, skipsfyll og omkringliggende undergrunn. I profilene mot
nord og øst vises tre tydelige hakk i bunnen, som tolkes som hakk etter spadene under plyndringen. De
omrotete fyllene, samt spademerkene ned i undergrunnen kan tyde på at trestrukturen i skipet var gått i
oppløsning da gravminnet ble forstyrret, slik at det ikke var særlig motstand og fyllet blandet seg uten
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hindringer. Det er videre tydelig at forstyrrelsen gikk gjennom det opprinnelige skipsskroget, og ned i fyllet i
nedgravningen til skipet, nesten steril sandig silt med lys gul-grå-oransje farge.
Sterkt organisk lag i midtre del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Noe ujevn liten og tydelig avgrenset
lomme på ca. 22 x 9 cm, opptil 1 cm tykk. Fyllet var sterkt organisk og fett, bestående av brun til rødbrun silt
med mye humus og litt kull.
Fyllag i østre del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet inntil 81 x 22 cm, og var 1–5 cm dypt, ujevnt i
plan og bunn. Fyllet bestod av svært heterogen gråspettet silt med noe humus og kull, enkelte lyse flekker.
Laget var uklart avgrenset mot et lag definert av brune organiske flekker som kan ha hengt sammen med
A716, selv om A716 fremstod som mer massivt. Delvis under 669.
Tilnærmet samme som A341, som hadde utflytende utstrekning.
Fyllag i vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet et område på inntil 62 x 21 cm; ujevnt i plan
og bunn. Bestod av gråbrun silt med noe humus. Like under og forholdvis lik 690, men noe forskjell i
fargenyansene; som de fleste lag i området stort sett varianter av brungrå-gråbrun silt, skilt av vannavsatte
sjikt.
Fyllomme i midtre del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet inntil 55 x 20 cm, i opptil 2 cm dybde.
Ujevn i plan og profil. Brungrå spettet silt, med noe humus og kull. Lå dels over flekket rødbrunt organisk lag,
dels over gule siltholdige vannavsatte sjikt.
Fyll i midtre-vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 52 x 20 cm, opptil 5 cm tykt. Bestod
av spettet gråbrun silt med noe humus, sand og kull. Under 633, delvis under og inntil 675, over 821.
Fyllomme i midtre del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Ujevn lomme på ca. 20 x 16 cm, opptil 2 cm tykk.
Lys brungul sandig silt med litt humus og en del jernutfellinger. Lett oppblandet silt fra undergrunnen. Under
A633, over 779.
Gråbrun silt. Jernutfelling Under A774
Fyllag i vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 91 x 24 cm, opptil 3 cm dypt, med ujevn
form. Brungrå sandig silt med noe humus, enkelte fragmenter med kull, ispedd lommer med lysere grågul silt
med litt humus. Under A633 og A747, inntil og delvis under A681, over A797, A834.
Fyllag i midtre-vestlige del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 75 x 21 cm, opptil 2 cm tykt,
ujevnt i plan og tykkelse. Brungrå sandig silt med noe humus, litt kull. Liknet A790, men var noe lysere og
mindre humøs. Delvis under A790.
Fyllag i østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 76 x 23 cm, opptil 3 cm tykt, ujevnt i plan
og tykkelse. Lys gulbrun silt med litt humus, jernutfellinger og tydelige markganger. Under A720, A779, over
A815, A847.
Lag påtruffet i plyndringsgrop A704, ca. 75 x 70 cm utstrekning, men ikke avgrenset mot nord, øst eller sør.
Om lag 2–5 cm tykt langs kantene, opptil 15 cm tykt i bunnen. Bestod av mørk brungrå lett sandig silt, en god
del humus, men ikke spesielt fett; noe kull- og tjærefragmenter. Flere nagler (FJ812–814) fremkom. Tydelig
skille mellom lagene i profilen, der laget virker gå skrått ned mot vest, og følger en mulig skipsform. Laget
tolkes som omrotet fyll i forbindelse med plyndringsgropen, og består blant annet av de forråtnete
skipsrestene og fyll i skipet. Utgjør mellomsjiktet i plyndringsgropen, etter den opprinnelige innrasingen langs
nordvestkanten (se A704), men representerer bunnen av plyndringsgropen i nordøst og øst.
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Sporadiske fyllommer i østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfatter et område på opptil 40 x 17
cm, der fyllet opptrer svært sporadisk, i lommer, men målt inn som en enhet. Det ble under utgravning foreslått
Lag
at det bestod av vannavsatte masser; mulig, innrasing og kollaps av undergrunn også mulig. Består av noe
heterogen og spettet gulbrun sandig silt med litt humus. Muligens dyreganger eller liknende, tatt i betraktning
lagets sporadiske karakter. Under 800, inntil 828, over 842.
Fyllag i midtre-vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 57 x 25 cm, opptil 5 cm tykt, men
Lag
ujevn utstrekning og tykkelse. Spettet lys gråbrun sandig silt med noe humus, mindre gulgrå lommer. Under
A765 og A756, over A943 og A938.
Fyllag i midtre del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 97 x 23 cm, opptil 5 cm tykt. Noe ujevn
Lag
utstrekning og tykkelse. Svært heterogen middels gråblå sandig silt med noe humus og en god del
jernutfellinger, fremstår som noe fet. Under 821, over 905, inntil 815.
Fyllag som omfatter mesteparten av vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Ca. 147 cm i lengde, 24
Lag
cm bredt, 0,5–4 cm tykt. Spettet brun og grå sandig silt med en del humus. Under 790, 797; over 858, 965,
993.
Antatt bjelke/strukturelt element i østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Utstrekning ca. 48 cm x 26
Annet/
cm, opptil 3 cm tykk. Bestod av brunrød og fet sterkt humøs og lett kullspettet silt, ganske kompakt - gir
langsgående
assosiasjoner til nedbrutt treverk. Jernutfelling i østre kant. Tolkes som mulig spor etter langsgående bjelke
bjelke?
langs siden av skipet (langrem??) Under A815, ved siden av A847, over A900, A905.
Fyllag i østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 58 x 26 cm, opptil 2 cm dypt. Sandig silt,
Lag
lys gråbrun, med litt humus. Preget av markganger og gråbrune flekker med finkornet silt og humus. Under
A800, over A918, A954, ved siden av A842.
Antatt bjelke/strukturelt element i vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Utstrekning ca. 62 cm x 24
Annet/
cm, 2–7 cm tykk. Bestod av brunrød og fet sterkt humøs silt, enkelte kullbiter, ganske kompakt - gir
langsgående assosiasjoner til nedbrutt treverk. Enkelte mer substantielle deler kan være trebiter. Tolkes som mulige
bjelke?
nedbrutte rester etter langsgående bjelke langs siden av skipet (langrem??) Under A834, over A965. 2–7
cm
Fyllomme i østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 16 x 9 cm, inntil 1 cm tykt. Liten lomme
Lag
grågul silt og sand med mye kull. Under A828, A842, inntil og delvis under A905.
Fyllag i østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Ca. 80 cm langt, 26 cm bredt, 1–3 cm tykt. Mørk
Lag
brunsvart sandig silt med en god del humus/organisk materiale, en del kull; oppfattet som ganske fett. Under
828, 842, delvis under, delvis ved siden av 900, delvis over, delvis ved siden av 943.
Fyllag i østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 47 x 22 cm, opptil 3 cm tykt. Mørk gråbrun,
Lag
fet lett sandig silt med en god del humus; jernutfellinger. Ligger delvis under A847, i kanten av skipet.
Mulig rest av bøtte, tønne eller liknende i midtre del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Mål i
inngrepsområdet ca. 69 cm x 24 cm, 1–12 cm tykt lag. Brunrød finkornet, fet silt med en god del
humus/organisk materiale, noe kull og spetter av lys grå silt. Ser ut til å kunne ha vært sirkulær opprinnelig,
Annet/ bøtte? men over halvparten var fjernet av dreneringsgrøften, og noe forsvant inn i profilet i nord. Beskrevet som
"konkavfomet struktur" - ut i fra foto ser fyllskiftet ut til å være tykkest i midten og tynnes mot sidene, og ha
forholdsvis flat bunn. Makro og mikromorf tatt ut; sistnevnte gikk ned i underliggende lag "som ennå ikke er
målt inn" - 1032, 1037, 1003? Under A821, under og inntil A905, over og inntil A1003.
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Lag i østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 22 x 19 cm, opptil 2 cm tykt. Laget fremstod
Lag
som linser av lys gul og beige finkornet silt, tydelig vannavsatt. Strakk seg i østre del av skipet langs profilbenk
ned mot kjøl. Skåret av A928 (dyreganger), delvis under A847.
Fyllag i vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 97 x 22 cm, opptil 1 cm tykt. Homogen,
Lag
mørkere brungrå sandig silt med en del kull iblandet. Under A834 og delvis A858, over A965 og A986.
Fyllag som hovedsakelig opptrer i midtre-østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235, men som ligger i et
mindre område i vestlig del (ikke innmålt, men fremkommer i matrise og relasjoner). Hovedlommen omfattet
ca. 73 x 25 cm, opptil 2 cm tykt. Laget var svært heterogent, bestående av lys gulgrå silt med en del
Lag
jernutfellinger, iblandet mørkere grå sandig silt med noe humus; litt kullfragmenter og kullstøv. Skåret av
dyreganger A100259/928, under lag 965 i vest og A928 i midt/øst, ved siden av A1003, over lag A986 i vest
og lag A1026 i øst.
Mulig langsgående bjelke i vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfatter ca. 23 x 15 cm, 1–3 cm
tykk. Likner A858 og A842 i fyll; brunrød, fet silt med en god del humus/organisk materiale, lett kullspettet silt.
Annet/
Fyllet gir assosiasjoner til nedbrutt treverk. Mindre enn A855/A842; mulig langsgående bjelker (langrem??).
langsgående
Under A965 og A978, ved siden av A993, over A1016. L ved siden av 993, Det har kommet frem to strukturer
bjelke?
(A986 og A993) i vest som kan minne om A858. Disse er mindre, men om de også er langsgående
bjelker/avstivere, så gir det mening at de er mindre med tanke på at de sitter høyere oppe.
Mulig langsgående bjelke i vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfatter ca. 14 x 13 cm, opptil 2
cm tykk. Likner A858 og A842 i fyll; brunrød, fet silt med en god del humus/organisk materiale, lett kullspettet
Annet/
langsgående silt. Fyllet gir assosiasjoner til nedbrutt treverk. Mindre enn A855/A842; mulig langsgående bjelker
(langrem??). Under 834, ved siden av 986, over A1016. Lik A986, men i motsetning til A986 var A993
bjelke?
konveks i formen og gikk nedover mot eventuelle bordganger.
Fyllag i midtre-østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfatter ca. 102 x 26 cm, 2–5 cm tykt.
Lag
Vannavsatt lys grå silt med linser av gulgrå silt, litt humus. Ved siden av A978 og A943, under A905, A900?
Ved siden av/på A943, A1037, over A1026.
Skarring (kjøter mellom bord i samme bordgang) i midtre-østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235.
Annet/
Avstand mellom naglene: ca. 10 cm. Tatt ut som preparat som fyll rundt tre klinknagler (F999, F1000 og
skarring
F1009). Antas å ha likheter i fyll som A842 m.fl., men dette er ikke oppgitt. Under A952, over A1026
Fyllag i vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 50 x 17 cm, under 1 cm tykt. Svartbrun fett
kullag ispedd silt, kullstøv, humus - *er det sikkert at det er kull? Ettersom laget ligger under to mulige
Lag
langsgående bjelker, kan det heller dreie seg om tjærerester? Defineres som kullag? Under A993 og A986,
over A1026. Opprinnelig innmåling feilaktig; totalstasjonen hadde trolig satt seg på noen i såldestasjonen,
men korrigert ved import med hjelp av plasseringen fra lagene over, A986 og A993.
Fyllag som dekker hele bredden av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 377 x 27 cm, opptil 12 cm
tykt i profilet. Brungrå fin, men noe fet silt med en del humus og litt kull; stedvis noe blandet med lys beige silt,
Kulturlag
men ellers gjennomgående homogen. Det første gjennomgående laget i inngrepssjakten. Under A978,
A1003, A1016 og A1011, over A1071, A1090, A1096, A1105, A1117.
Fyllomme i vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Målte ca. 21 x 15 cm, ca. 1 cm tykk. Liten lomme
Lag
brungrå silt med noe humus. Over A1026 (eller A1071, jf. matrise?), under A943.
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Fyllomme i vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Målte ca. 20 x 12 cm, tilnærmet sirkulær, ca. 1 cm
tykk. Liten lomme brungrå silt med noe humus og kull. Over (eller muligens i?) A1026 (eller A1071, jf.
matrise?), under A943.
Massiv stein i sjakt 10, minst 62 cm lang (fortsetter inn i profilene mot V og N) og minst 25 (trolig mye mer) cm
bred, 24 cm tykk i profilet. Trolig tilnærmet rund, diameter ca. 70 cm? Lå i bunnen av nedgravning A1054.
Stein A1044 kan muligens tilsvare en mørk anomali på georadar på ca. 70–90 cm dybde (fra dagens
markoverflate).
Nedgravning i sjakt 10, vest for skipet. Undersøkelsen avdekket det sørøstlige hjørnet av nedgravningen, som
trolig har vært betydelig større enn de ca. 60 x 54 cm som ble undersøkt. Nedgravningen var minst 65 cm dyp
fra skillet mellom matjord og strukturer/undergrunn, men strukturen ble ikke fulgt til bunns. Formen ser ut til å
ha kunnet vært rund/oval, ev. rektangulær med rundete hjørner, og den har hatt buete sider og trolig flat bunn
(men bunnen ble ikke tilstrekkelig avklart). Fyllet bestod av lys gulgrå silt men en god del oransje
jernutfellinger, litt humus, og noe kull rett under stein A1044, men hovedsakelig som kullstøv; det kom svært
lite kullfragmenter ut ved vasking av prøve. Nedgravningen har ikke vært en del av nedgravningen til skipet.
Basert på den kjente utstrekningen av skipet fra utgravningen, og georadarbilder, kan det anslås at
nedgravningens østlige siden har befunnet seg om lag kant i kant med, eller så vidt ha blitt krysset av, skipets
vestlige utstrekning/skipsside. Basert på tolkningen av et lag lengst vest i sjakt 9 som opprinnelig
markoverflate før graven ble anlagt, vil imidlertid nedgravningen trolig ikke ha vært direkte dekket av skipet;
skipssiden vil på dette punktet trolig ha stått over markoverflaten. Nedgravningen kan muligens tilsvare en lys,
svak anomali på georadar på ca. 80–100 cm dybde (fra dagens markoverflate). Nedgravningen kan sies å ha
ligget under skipet (A808 i sjakt 10) opprinnelig, selv om det har vært luft imellom. Ved utgravning var
nedgravningen imidlertid skåret av A704, plyndringsgropen.
Fyllag/kulturlag i midtre del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 68 x 24 cm, og var 1–3 cm tykt.
Bestod av mørk brun fet silt med en god del humus/organisk materiale. Forslagsvis tolket som del av dørk.
Under A1026 og til dels A1032; lå over A1125, og ved siden av A1086.
Fyll i vestlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfatter ca. 20 x 12 cm i plan, opptil 3 cm tykt. Fyllet er
ikke nærmere beskrevet, men basert på liknende lag antas det å dreie seg om sterk humøs/organisk silt, mørk
brungrå i farge. Forslagsvis tolket som avtrykk av planke, se foto. Det kommenteres i dagboken at det etter
graving i øst kan "virke som at den nordlige ytterkanten av denne strekker seg østover (linje XXXX)" - linje
1123 bete? Delvis under/ved siden av A1071, i det generelt omrotete området ved midtskipet, over A1123. .
Fyll i østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Ujevn, ca. 26 x 12 cm, opptil 3 cm tykk. Ikke beskrevet
nærmere, men defineres i fotolisten som mulig rest av planke, og er således trolig lik andre slike, f.eks. A1096:
sterkt organisk mørk brungrå silt med tjærestriper. Tolket som mulig sterkt nedbrutt planke. Under lag A1026,
over lag A1125.
Fyllag/kulturlag i østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Tilnærmet kvadratisk, 28 x 28 cm, opptil 3 cm
tykk. Sterkt organisk mørk brungrå silt med tjærestriper, tolket som mulig treplank, sterkt nedbrutt. Under lag
A1026, over lag A1123, ved siden av 1105 og 1117.
Fyllag/kulturlag i østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Tilnærmet kvadratisk, 49 x 14 cm, opptil 3 cm
tykk. Sterkt organisk mørk brungrå silt med tjærestriper, tolket som treplank, sterkt nedbrutt. Under lag A1026,
jf. innmåling og matrise delvis over lag A1123, ved siden av A1096.
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3
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Kontekst

Beskrivelse
L
Fyllag/kulturlag i østlig del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Ca. 16 x 6 cm, opptil 3 cm tykk. Sterkt organisk
Annet/ plank? mørk brungrå silt med tjærestriper, tolket som mulig treplank, sterkt nedbrutt. Under lag A1026, jf. innmåling
16
og matrisen delvis over lag A1123, ved siden av A1096.
Fyllag/kulturlag i midtre del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Ca. 1,9 m lang. Opprinnelig innmålt som
Annet/ bete? kullflekk, forslagsvis tolket som bete (tverrstilt avstiver i båt, oftest i kombinasjon med tofte). Jf. innmåling og
191
matrise under lag A1026, 1037, 1086, 1096, 1105, 1117 og over lag A1125.
Fyllag i midtre del av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfattet ca. 110 x 29 cm, og var 2–5 cm tykt. Bestod
Annet/ dørk? av mørk brun og grå silt med forholdsvis høyt organisk innhold, mye humus, og fremstod som fett. Forslagsvis 110
tolket som del av dørk. Under A1071 og A1123; lå over A1136.
Fyllag i midten av skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfatter ca. 32 x 7 cm i plan, opptil 5 cm tykt. Grå silt,
Lag
trolig med noe humus/organisk innhold. Uklart om det dreier seg om et fyll, eller nedbrutte masser. Under
32
A1125, over og/eller rundt kjøl A1141, mellom/ved siden av bordene A1150 og A1155.

1141

Annet/ kjøl

Skipskjøl, NNØ-SSV-gående i midten av skip A395/inngrepssjakt 100235. Tverrsnittet målte ca. 5 x 5 cm på
det meste, og kjølen ble avdekket i 32 cm lengde i sjakten. Bestod av noe nedbrutt treverk (eik), stedvis
svampete i kantene og noe uklar overgang mellom treverk, nedbrutt treverk og omkringliggende lag. Plassert
ned i grålig siltet leire - undergrunn. Under eller i A1136, nedsenket, men ikke nødvendigvis stratigrafisk
nedenfor bordene A1150 og A1155. Kun prøve P1181 er faktisk fra selve kjølen, øvrige prøver er fra lag
omkring kjølen.

1150

Annet/
bordganger

Bordganger øst for kjølen i skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfatter ca. 49 x 33 cm i plan, ser ut til å være
maks. 1 cm tykt, men ble ikke gravd ut. Ekstremt sterkt nedbrutt organisk materiale med tjærerester iblandet
silt, mørk brun-grått i farge. Under A1125, ved siden av A1136 og på nivå med A1155, vertikalt over kjøl
A1141 - men ikke nødvendigvis stratigrafisk relasjon, like mye ved siden av.

49

1155

Annet/
bordganger

Bordganger vest for kjølen i skip A395/inngrepssjakt 100235. Omfatter ca. 65 x 35 cm i plan, ser ut til å være
maks. 1 cm tykt, men ble ikke gravd ut. Ekstremt sterkt nedbrutt organisk materiale med tjærerester iblandet
silt, mørk brun-grått i farge. Under A1125, ved siden av A1136 og på nivå med A1150, vertikalt over kjøl
A1141 - men ikke nødvendigvis stratigrafisk relasjon, like mye ved siden av.

65

1176

Annet/
bordgang

Rester av bordgang dokumentert i profil C1164 mot sør, vest for kjølen i skip A395/inngrepssjakt 100235;
tilsvarer del av A1155. Ca 22 cm bredt i profilet og opptil 2 cm tykt, om lag 4 cm lengde under
dreneringsgrøften målt inn, men strekker seg som A1155 i minst 35 cm lengde over dreneringsgrøften.
Ekstremt sterkt nedbrutt organisk materiale med tjærerester iblandet silt, mørk brunsvart farge. Under A1026,
over undergrunn, samme som A1155.

22

100259

Annet/
dyregang

Feil i innmålinger, ikke geometri – A928 forsøkt innmålt. Dyreganger? Svært omrotete jordmasser. Lys silt
(jernutfellinger), delvis vannavsatte jordlinser rundt og i kant av dyreganger.
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11.2 GJENSTANDSFUNN
11.2.1 TILVEKSTTEKST, C62140
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11.2.2 TILVEKSTTEKST, C62232
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11.2.3 OVERSIKT OVER ALLE INTRASISREGISTRERTE FUNN OG STATUS
Kursiverte mål tilsvarer største lengde/bredde/tykkelse, mens ukursiverte mål er benyttet
for gjenstanders komplette mål.
Fnr.
F315
F316
F317
F318
F319
F320
F321
F322
F323

Cnr.

F417

C62232

F457

C62232

F479

C62140

F481

C62140

F483

C62140

F484

C62140

Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar
jern
Kassert, moderne
jern
Kassert, moderne
jern
Kassert, moderne
jern
Kassert, moderne
jern
Kassert, moderne
jern
Kassert, moderne
jern
Kassert, moderne
jern
Kassert, moderne
jern
Kassert, moderne
Fragment av
kobberlegering.
Fragmentet er noe ujevnt
prismeformet med
rektangulært tverrsnitt,
kobberog avbrutt i den ene
3
fragment
legering
kortenden. Det virker
massivt, og kan kanskje
være råmateriale i form
av en barre. Mål: Stl: 1,8
cm; B: 0,6 cm. Vekt: 2,2
gram.
Fragment av jern. Ujevnt
konisk i form, trolig
avbrutt i den brede
23 fragment
jern
enden. Mål: Stl: 3,4 cm;
Stb: 1,6 cm; Stt: 1,0 cm.
Vekt: 4,8 gram.
Hode fra saum av jern.
Mål: Stl: 5,7 cm; B. hode:
3,6 cm; T. stilk: 0,8 cm.
2
saum
jern
Ca. 3,6 cm av stilken er
bevart. Vekt: 60,2 gram.
Fragmentet er sterkt
korrodert.
Fragmentert saum av
jern. Det er bevart et
rundt hode med diameter
ca. 3,0 cm, stilk med
lengde ca. 4,3 cm og
3
saum
jern
tykkelse ca. 0,9 cm, samt
flere mindre fragmenter.
Vekt: 49,8 gram.
Fragmentene er sterkt
korrodert.
Saum av jern. Kun ca.
1,75 cm av stilken er
4
saum
jern
bevart. T: 0,9 cm. Vekt:
4,7 gram. Fragmentet er
sterkt korrodert.
Saum (?) av jern. Kun en
liten del av stilken er
5
saum
jern
bevart. Stl: 0,9 cm; T: 0,8
cm. Vekt: 0,4 gram.
Fragmentet er sterkt
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L. Br.

T

Vekt

Anr.

2,2

R11

Funnet med
metalldetektor i matjord i
rute 11.

4,8

R8

Funnet ved sålding av
fyll i dreneringsgrøft
T376, ca. 10 cm V for
skipet, R8.

60,2

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte østre bordgang.

0,9 49,8

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte østre bordgang.

1,75

0,9

4,7

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte østre bordgang.

0,9

0,8

0,4

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte østre bordgang.

1,8 0,6

3,4 1,6

1

5,7

4,3

3

Kontekst
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

28, Halden kommune
Fnr.

Cnr.

F485

C62140

F501

C62140

F502

C62140

F503

C62232

F507

C62232
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Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar
korrodert.
Oppr.feilmerket 486.
Saum av jern. Naglen er
nesten komplett, men to
mindre fragmenter har
løsnet fra hode eller
klink. L: 7 cm; B. hode:
3,8 cm; B. klink: 2,8 cm;
6
saum
jern
L. stilk: 5,3 cm. Vekt:
99,4 gram. Hodet er trolig
rundt og halvkuleformet,
mens klinken kan ha
vært firkantet.
Fragmentene er sterkt
korroderte.
Saum av jern. To
fragmenter i form av
hode med stilk og roe
med stilk er bevart. Stl:
7
saum
jern
2,8 cm/2,5 cm; B.
hode/roe: 2,5 cm/3,4 cm;
T. stilk: ca. 0,9 cm. Vekt:
37,5 cm. Fragmentene er
sterkt korrodert.
Saum av jern. En ende,
trolig roen, og del av
stilken er bevart. Stl: 2,9
8
saum
jern
cm; B. roe (?): 1,9 cm; T.
stilk: 1,1 cm. Vekt: 10,8
gram. Fragmentet er
sterkt korrodert.
Fragment av spenne av
kobberlegering. Del av
fot og bøyle er bevart,
med spor etter nålehekte
på undersiden. Spennen
har en skarp overgang
mellom fot og bøyle,
markert med en
tverrgående linje. Bøylen
har nok en tverrgående
linje ca. 7 mm fra foten.
Foten vider seg ut fra
bøylen og er dekorert
med tynne innrissede
kryssdiagonale linjer med
ca. 0,9 mm mellomrom.
Vinkelen mellom fot og
bøyle og krummingen på
kobberbøylen antyder en
2
spenne
legering uvanlig lang og slak bue,
jf. f.eks. Schetelig
1911:Fig. 42, men
formen for øvrig synes
nærmere for eksempel
korsformete spenner.
Bevaringsgraden gjør det
ikke mulig å fastslå
nærmere
typebestemmelse. Trolig
er den fra yngre romertid
eller folkevandringstid.
Mål: Stl: 3,4 cm; Stb: 0,8
cm. Vekt: 2,1 gram. Både
fot og bøyle er avbrutt og
det er brudd og
avskallinger på sidene,
og til en viss grad på
under- og overside.
Mynt av sølv. Klipping
1
mynt
sølv
preget under Christian II i
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Vekt

Anr.

Kontekst

99,4

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte østre bordgang.

2,8 3,4 0,9 37,5

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte vestre bordgang.

2,9 1,9 1,1 10,8

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte vestre bordgang.

R2

Funnet med
metalldetektor i matjord i
sjakt 9, rute 2.

7

3,8

T

3,4 0,8

2,1

1,5 1,2

1,728

Funnet med
metalldetektor i matjord.

28, Halden kommune
Fnr.

Cnr.

F511a,
F515

C62232

F511b

C62232
F515
F519

C62232

F523
C62232

F550

C62140

F551

C62140

F552

C62140

F613
(F628)

C62140
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Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar
perioden 1518–1522,
Norge/ Danmark, som
Schou 1926:25, jfr.
25ff. Mnr. 151078. UMK
3108.
Ca. 70 fragmenter av
jern. Blant fragmentene
er én stilk med 3,8 cm
lengde, og mulige hoder
34 fragment
jern
og/eller roer fra nagler.
Fragmentene kan tilhøre
andre katalogiserte
gjenstander. Vekt: 76,5
gram.
2 skår fra kar av
keramikk. Ett randskår
viser at karet har hatt en
svakt utsvunget rand. I
tillegg kommer et mindre
bukskår. Magringen er
keramikk middels grov, og fargen
fremstår som gråbrun.
Stl: 2,0 cm; Stb: 1,8 cm;
T: 0,5 cm. Vekt: 0,4
gram. Funnet ved sålding
av matjord i rute 12/sjakt
36 kar
10.
Katalogisert sammen
jern
med F511a jern
bein,
bein
43 brente
6 fragmenter brente bein.
Et fragment av flint. Mulig
brent. Stl: 1,9 cm. Vekt:
1,1 gram. Funnet ved
flint
sålding av matjord i rute
39
12/sjakt 10.
Saum av jern. En ende er
bevart med del av stilken
og en kvadratisk roe. Stl:
9
saum
jern
2,1 cm; B. roe: 2,6 cm; T.
stilk: 0,9 cm. Vekt: 25,9
gram. Fragmentet er
sterkt korrodert.
Saum av jern. Seks
større fragmenter er
bevart. Det største
fragmentet omfatter trolig
10
saum
jern
hodet og del av stilken.
Stl: 3,1 cm; Stb: 2,1 cm.
Vekt: 23 gram.
Fragmentene er sterkt
korrodert.
Saum av jern. Tre større
og to mindre fragmenter,
trolig fra samme nagle.
Naglen ser ut til å ha hatt
rundt hode, diam: 2,4 cm,
og firkantet roe, b. 2,5
11
saum
jern
cm. Det lengste bevarte
fragmentet av stilken er
2,2 cm lang og 0,8 cm
tykk. Vekt: 40,3 gram.
Fragmentene er sterkt
korrodert.
Saum av jern. Tre større
og flere mindre biter er
bevart, men naglen er
17
saum
jern
ikke komplett. En bit av
stilken er ca. 2,0 cm.
Vekt: 13,4 gram. Vedlagt
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L. Br.

T

Vekt

Anr.

76,5

R12

Funnet ved sålding av
matjord fra rute 12/sjakt
10.

R12

Matjord

R12

S

R12

Matjord

R12

Matjord, mek.lag

25,9

A395

Funnet i overgang
mellom A395 og
dreneringsgrøft.

23

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte vestre bordgang.

2,2 2,4 0,8 40,3

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte vestre bordgang.

13,4

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte vestre bordgang.

3,8

2

Kontekst
EUref 89; UTM sone
32N: N: 6558692, Ø:
628697.

3,5

1,7

1,9

2,1

3,1 2,1

2

1,1

28, Halden kommune
Fnr.

Cnr.

F614
(F624)

C62140

F615

C62140

F617

C62140

F618

C62140

F620

C62140

F622

C62140
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Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar
er også mulig tilknyttete
fragmenter (F628, vekt:
6,6 gram), tatt inn som
deler av F613, F618–20,
F622. Fragmentene er
sterkt korrodert.
Saum av jern. Stl: 3,4
cm; B. hode: 2,5 cm; T.
stilk: 1,0 cm. Vekt: 39,9
cm. Fragmentet er sterkt
korrodert. Vedlagt er
18
saum
jern
også en pose (F624,
vekt: 7,9 gram) med
fragmenter som ble
såldet ut fra massene
rundt F614, F615, F617).
Saum av jern. Tre større
og fire mindre fragmenter
er bevart. Det største
fragmentet omfatter roen
(?) og mesteparten av
stilken. Hodet er bevart
uten stilk. Mål: Stl: 4,5
12
saum
jern
cm; Stb. roe: 2,1 cm; Stb.
hode: 2,2 cm; T. stilk: 1,0
cm. Vekt: 52,0 gram.
Fragmentene er sterkt
korrodert. Mulig
tilknyttete fragmenter i
pose F624 er katalogisert
under F614.
Saum av jern. Tre større
og flere mindre
fragmenter er bevart. Det
største fragmentet
omfatter del av en ende
og stilk, mens del av roen
foreligger separat. Stl:
13
saum
jern
3,8 cm; B. roe: 2,4 cm; T.
stilk: 0,9 cm. Vekt: 50,9
gram. Mulig tilknyttete
fragmenter i pose F624
er katalogisert under
F614. Fragmentene er
sterkt korrodert.
Saum av jern. Naglen er
brukket omtrent på
midten i to fragmenter.
Hodet ser ut til å være
rundt, og roen kvadratisk.
Stl: 4,2 cm; B. hode: 2,5
14
saum
jern
cm; B: roe: 2,5 cm; T: 0,9
cm. Vekt: 66,9 cm. Mulig
tilknyttete fragmenter i
pose F6284 er
katalogisert under F613.
Fragmentene er sterkt
korrodert.
Saum av jern. Trolig
rester av hodet og litt av
stilken. Stl: 2,8 cm; B.
hode: 2,6 cm. Vekt: 38,8
15
saum
jern
gram. Mulig tilknyttete
fragmenter i pose F6284
er katalogisert under
F613. Fragmentet er
sterkt korrodert.
Saum av jern. Naglen er
brukket omtrent på
16
saum
jern
midten i to fragmenter,
deler av stilken mangler
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T

Vekt

Anr.

Kontekst

3,4 2,5

1

39,9

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte vestre bordgang.

4,5 2,2

1

52

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte vestre bordgang.

3,8 2,4 0,9 50,9

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte vestre bordgang.

4,2 2,5 0,9 66,9

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte vestre bordgang.

38,8

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte vestre bordgang.

2,6 0,8 57,3

A395

Funnet i skip A395, der
naglen har sittet i øverste
bevarte vestre bordgang.

2,8 2,6

4

28, Halden kommune
Fnr.

Cnr.

F624

C62140

F628

C62140

F632

F638

C62140

F668

C62140

702
F703

C62140

F745

C62140

F753

F754

C62140

F764

F787

C62232

F812

C62140

F813

C62140

Saksnr. 2019/8560

Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar
trolig. Hodet ser ut til å
være rundt, og roen
kvadratisk. Stl: 4,0 cm; B.
hode: 2,6 cm; B: roe: 2,3
cm; T. stilk: 0,8 cm. Vekt:
57,3 cm. Funnet rett ved
F620, men de ser ikke ut
til å høre sammen. Mulig
tilknyttete fragmenter i
pose F6284 er
katalogisert under F613.
Fragmentene er sterkt
korrodert.
Rester av nagler 614,
18 fragment
jern
615, 617, katalogisert
sammen med F614.
Rester av nagler 613,
618, 620, 622,
17 fragment
jern
katalogisert sammen
med F613.
Kassert, moderne.
jern
Løsfunn/detektor
Nagle av jern. Stilk fra
nagle eller spiker; hodet
30
nagle
jern
er ikke bevart. Stl: 2,8
cm; T: 0,5 cm. Vekt: 3,4
gram.
Saum av jern. Trolig
hode av saum. Stl: 4,0
cm; B. hode: 2,4 cm; T.
27
saum
jern
stilk: 0,8 cm. Vekt: 50,3
gram. Fragmentet er
svært korrodert.
jern
Kassert, jernutfelling
bein,
2 fragmenter av bein,
57
bein
brente
brente. Vekt: 0,2 g.
bein,
2 fragmenter av bein,
58
bein
brente
brente. Vekt: 0,2 g.
jern
Kassert, jernutfelling
Prydnagle av jern. Liten
prydnagle/klinknagle i fire
fragmenter, med et lite,
rundt hode og en større,
kvadratisk roe. Stl: 1,1
28
nagle
jern
cm; L. stilk: ca. 1 cm; B.
hode: 1,0 cm; B. roe: 1,3
cm; T. stilk: 0,4 cm. Vekt:
2,3 gram. Fragmentene
er korrodert.
jern
Kassert, jernutfelling
Nagle av jern. Kraftig
nagle eller spiker av jern
med flatt, rundt hode.
18
nagle
jern
Stilken er avbrutt. Stl: 5,5
cm; B. hode: 3,5 cm; T.
stilk: 0,9 cm. Vekt: 42,1
gram.
Saum av jern. Hode og
roe er bevart, mens deler
av stilken mangler. Stl:
3,5 cm; B. hode: 2,3 cm;
22
saum
jern
B: roe: 2,5 cm; T. stilk:
0,8 cm. Vekt: 36,4 gram.
Fragmentene er svært
korrodert.
Prydnagle av jern.
Naglen har et korsformet
29
nagle
jern
hode; stilken er ikke
bevart. To fragmenter
som trolig hører

95

L. Br.

T

Vekt

Anr.

Kontekst

A395

Båtgrav

A395

Båtgrav
MD

A633

Fra lag A633 i skipsgrav
A395.

(A395)

Funnet i dyregang langs
østsiden av skip A395.

A675

Lag, S

0,2

A675

Fra lag A675.

0,2

A690

Fra lag A690.

A747

Lag

A747

Funnet in situ i lag A747,
i skip A395.

A720

Lag

5,5 3,5 0,9 42,1

R10

Funnet med
metalldetektor i
matjorden i rute 10, sjakt
9.

3,5 2,5 0,8 36,4

A808

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.

A808

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.

2,8

4

0,5

2,4 0,8 50,3

1,1 1,3 0,4

2,4

3,4

0,7

2,3

2

28, Halden kommune
Fnr.

Cnr.

F814

C62140

F833

C62140

F838

C62140

F839a

C62140

F839b

C62140

F840

C62140

F841a

C62140

F841b

C62140

F964
F992,
F100184, C62140
F100213

Saksnr. 2019/8560

Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar
sammen. Stl: 2,4 cm; Stt:
0,7 cm. Vekt: 2,0 gram.
Fragmentene er
korrodert.
Nagle av jern. Mulig
båtnagle, kun del av en
ende og stilk bevart. Stl:
36
nagle
jern
2,9 cm; Stb: 1,6 cm.
Vekt: 6,2 g. Fragmentet
er svært korrodert.
Skål av jern. Mulig liten
skål i jern. Mål og
tolkning er usikre
ettersom gjenstanden ble
tatt ut i ca. 10 fragmenter
1
skål
jern
i preparat og er p.t. ikke
er konservert. Stb: ca.
4,8 cm; Diam. på
innsiden: ca. 4,5 cm; H:
ca. 2 cm; T: ca. 0,4 cm.
Et fragment av flint.
Knusningsspor på en
side, mulig
54 fragment
flint
ildslagningsflint. Stl: 1,7
cm. Vekt: 2,1 gram.
Katalogisert sammen
med F523.
Nagle av jern. Fragment
av nagle, der mulig hode
og del av stilk er bevart.
38
nagle
jern
Stl: 2,6 cm; Stb: 2,0 cm.
Vekt: 5,2 gram.
Fragmentet er svært
korrodert.
Fragment av jern.
Fragmentet er
uregelmessig av form.
44 fragment
jern
Stl: 4,7 cm; Stb: 3,3 cm;
Stt: 1,1 cm. Vekt: 9,3
gram. Mulig del av unr.
1?
Saum av jern. To
fragmenter som trolig
omfatter hode og roe,
men der mesteparten av
23
saum
jern
stilken er tapt. Stl: 3,5
cm; Stb: 3,2 cm. Vekt:
33,2 gram. Fragmentene
er sterkt korrodert.
Saum av jern. Antatt
fragment av saum, der
deler av hode og stilk er
24
saum
jern
bevart. Stl: 4,1 cm; Stb:
2,8 cm. Vekt: 12,4 gram.
Fragmentet er svært
korrodert.
Del av ukjent gjenstand
av jern. Fragmentet er
tilnærmet ovalt, svakt
buet og av jevn tykkelse,
45 fragment
jern
og kan se ut som et skår
fra et kar. Stl: 3,6 cm;
Stb: 3,1 cm; Stt: 0,7 cm.
Vekt: 12,0 gram. Mulig
del av unr. 1?
jern
Kassert, jernutfelling
Ca. 60 fragmenter av
jern. Stammer fra et
46 fragment
jern
ukjent antall
jerngjenstander av ulik

96

L. Br.

T

Vekt

Anr.

Kontekst

6,2

A808

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.

A808

Funnet i lag i
plyndringsgrop A808,
langs vestsiden av skip
A395.

2,1

A821

Fra lag A821.

2

5,2

A808

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.

4,7 3,3 1,1

9,3

A808

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.

3,5 3,2

33,2

A808

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.

4,1 2,8

12,4

A808

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.

12

A808

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.

A905

Lag

A808

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.

2,9 1,6

4,8 0,4

1,7

2,6

3,6 3,1 0,7

2,8

70

28, Halden kommune
Fnr.

F998

F999,
F1000,
F1009

F1000

Saksnr. 2019/8560

Cnr.

Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar L. Br. T Vekt
form. Et fragment er
kvadratisk og konvekst i
form, mens et par
fragmenter ser ut til å
være stilker, kanskje fra
nagler. Stl: 2,8 cm. Vekt:
70 gram.
Ukjent gjenstand av jern.
Et fragment av en stilk,
kanskje fra en spiker,
med spiss tupp. Avbrutt i
C62140 47 fragment
jern
3 0,4
2,1
en ende. Stl: 3,0 cm; Stb:
0,4 cm. Vekt: 2,1 gram.
Fragmentet er sterkt
korrodert.
Tre saum av jern.
Naglene tilhører en
skarring og ble tatt inn
samlet som preparat. CTscan viser at alle naglene
er brukket på midten, og
de er til en viss grad
forskjøvet sammenliknet
med opprinnelig
plassering. Roene er
C62140 19
saum
jern
rektangulære og 1,9–2,2
2,3 0,9
cm brede, mens hodene
er ca. 2,3 cm brede, og
ser ut til å være
konvekst. T. stilk: 0,9 cm.
Det foreligger
småfragmenter av jern
funnet ved sålding av
jorden rundt preparatet
som trolig tilhører de
samme naglene.
C62140 19 saum

jern

F1001

C62140 43

fragment

jern

F1002

C62140 37

nagle

jern

F1007

C62140 25

saum

jern

F1008

C62140 26

saum

jern

Katalogisert med F999
Fragment av jern.
Fragment med ujevn
form, med en fortykning
delvis omgitt av en
avbrutt "plate". Kan
kanskje være rest av en
nagle med roe. Stl: 3,5
cm; Stb: 2,5 cm; Stt: 1,5
cm. Vekt: 6,8 gram.
Nagle av jern. Hodet og
del av stilk fra nagle eller
spiker. Hodet ser ut til å
være rundt og flatt. Stl:
3,3 cm; B. hode: 1,7 cm;
T. stilk: 0,5 cm. Vekt: 4,7
gram. Fragmentet er
ganske korrodert.
Saum av jern. Den sterke
korrosjonen på de tre
store og flere mindre
fragmentene gjør det
vanskelig å vurdere om
det dreier seg om én eller
flere nagler. Den største
delen omfatter del av
hodet og stilken, i tillegg
er trolig deler av roen
bevart. Stl: 4,3 cm; B.
hode: 3,3 cm; T. stilk: 1,0
cm. Vekt: 63,3 gram.
Saum (?) av jern. Sterkt
korrodert hode eller roe
fra saum. Stl: 1,9 cm; B.

97

Anr.

Kontekst

A978

Fra lag A978 i skip A395.

A1011

Funnet i skarring A1011
fra skip A395.

A952,
A1011

Lag

3,5 2,5 1,5

6,8

A808

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.

3,3 1,7 0,5

4,7

A808

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.

63,3

A808

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.

1,9 2,2 0,9 19,3

A808

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.

4,3 3,3

1

28, Halden kommune
Fnr.

Cnr.

F1009
F1015

C62140

F1066

C62140

F1130

C62140

F1133

C62140

F1135

C62140

F1166

C62140

Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar
hode: 2,2 cm; T. stilk: 0,9
cm. Vekt: 19,3 gram.
19 saum
jern
Katalogisert med F999
jern
Kassert, jernutfelling
Nagle av jern. Deler av
hode og stilk bevart,
32
nagle
jern
svært korrodert. Stl: 2,1
cm; T. stilk: 0,5 cm. Vekt:
1,8 gram.
Nagle av jern. To store
og flere små fragmenter,
der det største er del av
trolig hode og stilk, samt
33
nagle
jern
en større bit som kan
være en roe. Stl: 1,7 cm;
Stb: 2,2 cm; T. stilk: 0,4
cm. Vekt: 7,9 gram.
Nagle av jern. To
fragmenter, trolig hode
og en liten del av stilken.
34
nagle
jern
Stb: 2,6 cm; T. stilk: 0,5
cm. Vekt: 3,4 gram.
Sterkt korrodert.
Nagle av jern. Hode og
del av stilk bevart. Stb:
35
nagle
jern
1,7 cm; T. stilk: 0,7 cm.
Vekt: 3,9 cm.
Stilk fra ukjent gjenstand
av jern. Tre små
fragmenter av en
50 fragment
jern
korrodert stilk, ca. 0,4 cm
tykk. Stl: 1,3 cm. Vekt:
1,1 gram.

F1167

saum
saum

F1168

saum

F1169

saum

F1170

saum

F1171

saum

F1172

saum

F1173

F1174

F1175

Saksnr. 2019/8560

C62140 20

C62140 21

saum

saum

jern

Etterlatt in situ.

jern

Etterlatt in situ.

jern

Etterlatt in situ.

jern

Etterlatt in situ.

jern

Etterlatt in situ.

jern

Etterlatt in situ.

jern

jern

jern

L. Br.

T

Anr.

Kontekst

A1011
A1003

Annet
Lag

0,5

1,8

A1026

Fra lag A1026 i skip
A395; i profil mot S.

1,7 2,2 0,4

7,9

A1125

Funnet i lag A1125
(mulig dørk) i skip A395.

2,6

0,5

3,4

A1125

Funnet i lag A1125 (mulig
dørk) i skip A395.

1,7

0,7

3,9

1,3

0,4

1,1

2,1

Etterlatt in situ.
Saum av jern. Naglen ble
tatt inn som preparat som
har blitt CT-skannet.
Plasseringen av
fragmentene antyder en
lengde på ca. 5,6 cm,
hodet har vært ca. 2,6
cm bredt, rundt og
konvekst, og tykkelsen 5,6 2,6 0,96
på stilken ca. 0,96 cm.
Roen ser ikke ut til å
være bevart. På stilken
finnes det spor etter det
som trolig har vært skillet
mellom de to
bordgangene som naglen
har føyd sammen.
Saum av jern. Naglen ble
tatt inn som preparat som
har blitt CT-skannet, og
3,1 1
er tydelig delt i to, med et
rundt, konvekst hode og
en tilnærmet kvadratisk

98

Vekt

Funnet ved opprensing i
sørlig del av sjakt, mot
profil C1164.

A1155

A1026/
A1155
A1026/
A1155
A1026/
A1155
A1026/
A1155
A1026/
A1155
A1026/
A1155
A1026/
A1155

Funnet ved vestre
bordganger A1155 i skip
A395.
Lag/bordganger Ø
Lag/bordganger Ø
Lag/bordganger Ø
Lag/bordganger V
Lag/bordganger V
Lag/bordganger V
Lag/bordganger V

A1026

Funnet in situ i kulturlag
A1026 i skip A395,
tilhører trolig
sammenføyningen
mellom 6. og 7. bordgang
på vestlig side av
skroget.

A1026

Funnet in situ i kulturlag
A1026 i skip A395,
tilhører trolig
sammenføyningen
mellom 7. og 8. bordgang

28, Halden kommune
Fnr.

Cnr.

F100004A C62140

F100004B,
F100005B, C62140
F100006B

F100005A C62232

F100005C

C62232

F100006A C62232

F100007,
F100021
F100022

C62232
C62232

F100027,
C62140
F100029C

F100029A C62140
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Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar
roe. B. hode: ca. 3,1 cm;
B. roe: 2,5 cm; T. stilk:
ca. 1,0 cm.
3 deler fra nagler av jern.
To antatte hoder er ca.
2,0 cm brede. En stilk er
41
nagle
jern
ca. 0,7 cm tykk og 2,8 cm
lang. Vekt: 17 gram.
43 fragmenter av jern.
Det største fragmentet er
ujevnt kvadratisk og noe
konvekst, de øvrige
53 fragment
jern
fragmentene har ujevn
form. Mål: Stb: 3,1 cm.
Vekt: 65 gram.
4 deler fra nagler av jern.
To antatte hoder er ca.
2,0 cm brede. En stilk er
6
nagle
jern
ca. 5,4 cm lang. Vekt: 21
gram.
Fragment av flint.
Fragmentet er spist
triangulært, med spor
etter avspaltninger langs
kantene som kan
flint
indikere ildslagning. L:
1,5 cm; B: 1,1 cm; T: 0,7
cm. Vekt: 1,1 gram.
Katalogisert sammen
39 fragment
med F523.
5 deler fra nagler av jern.
Et antatt hoder er ca. 2,0
cm brede, og ca. 0,8 cm
tykk stilk. En stilk med
5
nagle
jern
nedre del av hodet bevart
er ca. 4,2 cm lang. Vekt:
28,9 gram.
2 grove oransje, 1
middels grov gråbrun
keramikk
Katalogisert sammen
36 kar
med F511b.
4 fragmenter brente bein.
bein,
bein
Katalogisert sammen
43 brente
med F519
2 fragment av flint. Det
største har mulige
knusningsspor, og det
kan dreie seg om
ildslagningsflint eller
56 fragment
flint
børseflint. Stl: 4,4 cm.
Det minste fragmentet
kan være en avspaltning.
Stl: 1,3 cm. Vekt: 21,3
gram.
8 fragmenter av nagler
eller spiker hvorav ett
hode med deler av stilk,
et mulig hode eller roe,
40
nagle
jern
samt seks fragmenter av
stilker. Stl: 3,2 cm; B.
hode: 2,6 cm; T. stilk: 0,9
cm. Vekt: 49,5 gram.

F100029B C62140 52

fragment

jern

L. Br.

2,8

5,4

Vekt

T376

65

T376/R7–
R9

Fra sålding av fyll i
dreneringsgrøft T376 i
rute 7–9. Funnet
sammen med unr. 41

21

R8/T376

Fra sålding av fyll i
dreneringsgrøft T376 i
rute 8.

376/R8

Fra sålding av fyll i
dreneringsgrøft T376 i
rute 8.

0,8 28,9 R7/T376

Fra sålding av fyll i
dreneringsgrøft T376 i
rute 7.

2

0,7

2

2,1

1,1

376

Dren.grøft

376

Dren.grøft

R395

Sålding overgang
matjord/skipsnedgravning
A395.

R395

Funnet ved sålding av
matjord i rute 395,
overgang mellom matjord
og skipsnedgravning
A395, sammen med unr.
52.

R395

Funnet ved sålding av
matjord i rute 395,
overgang mellom matjord
og skipsnedgravning
A395, sammen med unr.
40.

6,9
0,2

4,4

Kontekst
på vestlig side av
skroget.

17

2

1,5 1,1

4,2

Anr.

Fra sålding av fyll i
dreneringsgrøft T376 i
rute 9; funnet sammen
med unr. 53.

3,1

21,3

3,2 2,6 0,9 49,5

Ca. 50 fragmenter av
jern. Stl: 3,6 cm. Vekt: 75 3,6
gram.

99

T

75

28, Halden kommune
Fnr.

Cnr.

F100023 C62232

F100024 C62232

F100025 C62232

F100026 C62232

F100028 C62140

F100054 C62140

F100055
F100056
F100057
F100058
F100059 C62232
F100060
F100061
F100062

F100072 C62232

F100075 C62232

F100084
F100087
F100090

C62232
C62232
C62232

Saksnr. 2019/8560

Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar
3 deler av nagler av jern.
Et hode/roe er ca. 2,4 cm
langt og ca. 2,0 cm bredt.
7
nagle
jern
To fragmenter av stilker
er ca. 2,6–2,8 cm lange;
det ene fragmentet er
bøyd. Vekt: 11,3 gram.
Nagle eller spiker av jern.
Stl: 3,3 cm; B. hode: 1,8
10
nagle
jern
cm; T. stilk: 0,7 cm. Vekt:
8,5 gram.
Nagle eller spiker av jern.
Stl: 4,6 cm; B. hode: 1,5
8
nagle
jern
cm; T. stilk: 0,6 cm. Vekt:
10,8 gram.
Nagle eller spiker av jern.
Stl: 3,8 cm; B. hode: 1,4
13
nagle
jern
cm; T. stilk: 0,6 cm. Vekt:
10,5 gram.
11 fragmenter av bein,
bein,
brente. Et tannfragment
61
bein
brente
fra storfe eller hest
inkludert. Vekt: 1,6 gram.
2 spiker eller nagler av
jern. Den ene har bevart
hode og er bøyd mot
39
nagle
jern
spissen. Den andre er
avbrutt i begge ender.
Stl: 5,4 cm. Vekt: 40,6
gram. Svært korroderte.
jern
Kassert, jernutfellinger
hammerjern
Kassert, moderne.
hode
Kassert, moderne. S for
jern
sjakt.
Kassert, moderne. Ved
jern
sjakt.
Fragment av jern. Trolig
stilk fra nagle eller spiker,
35 fragment
jern
brutt i to. Stl: 4,5 cm; T:
0,8 cm. Vekt: 7,5 g.
Kassert, moderne. Nr. 2.
spiker?
jern
Matjord.
Kassert, moderne. Nr. 3.
jern
Matjord.
nagle/
Kassert, moderne. Nr. 4.
jern
spiker?
Matjord.
7 fragmenter av nagler
eller spiker av jern. Ett
fragment har hode og del
9
nagle
jern
av stilk bevart: Stl: 2,2
cm; B. hode: 1,1 cm; T.
stilk: 0,5 cm. Vekt: 15,2
gram.
12 fragmenter av nagler
eller spiker av jern. To
fragmenter har hode og
11
nagle
jern
del av stilk bevart. Stl:
2,4 cm; B. hode: 1,1 cm;
T. stilk: 0,5 cm. Vekt:
20,2 gram.
7 fragmenter brente bein.
bein,
bein
Katalogisert sammen
43 brente
med F519.
4 fragmenter brente bein.
bein,
bein
Katalogisert sammen
43 brente
med F519.
4 fragmenter brente bein.
bein,
bein
Katalogisert sammen
43 brente
med F519.

100

L. Br.

T

Vekt

Anr.

Kontekst

2,8 2,4

11,3

R1

Funnet ved sålding av
matjord i rute 1,
mekanisk lag 1.

3,3 1,8 0,7

8,5

R2

Funnet med
metalldetektor i rute 2,
mekanisk lag 2.

4,6 1,5 0,6 10,8

R1

Funnet ved sålding av
matjord i rute 1,
mekanisk lag 3.

3,8 1,4 0,6 10,5

R6

Funnet med
metalldetektor i rute 6,
mekanisk lag 1.

1,6

R395

Sålding overgang
matjord/skipsnedgravning
A395.

40,6

R395

Funnet med metallsøker
i matjord i rute 395.

A395

Båtgrav

5,4

MD
MD
MD
4,5

0,8

Funnet med
metalldetektor i matjord.

7,5

MD
MD
MD

2,2 1,1 0,5 15,2

R3

Funnet ved sålding av
matjord i rute 3,
mekanisk lag 3.

2,4 1,1 0,5 20,2

R4

Funnet ved sålding av
matjord i rute 4,
mekanisk lag 3.

R3

Matjord, mek.lag 3

R4

Matjord, mek.lag 3

R5

Matjord, mek.lag 3

0,9
1,1
0,4

28, Halden kommune
Fnr.
F100093
F100096
F100097
F100098

Cnr.
C62232
C62232
C62232
C62232

F100099
C62232

F100107A C62232

F100107B C62232

F100108

C62232

F100112A C62232

Saksnr. 2019/8560

Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar
11 fragmenter brente
bein,
bein
bein. Katalogisert
43 brente
sammen med F519.
5 fragmenter brente bein.
bein,
bein
Katalogisert sammen
43 brente
med F519.
1 fragmenter brente bein.
bein,
bein
Katalogisert sammen
43 brente
med F519.
3 fragmenter brente bein.
bein,
bein
Katalogisert sammen
43 brente
med F519.
5 fragmenter keramikk
og/eller brent leire.
keramikk Varierende farge, form
og magring. Katalogisert
36 kar
sammen med F511b.
13 fragmenter fra nagler
eller spiker av jern. Sju er
fragmenter av stilker, og
fem er hoder/roer med
19
nagle
jern
deler av stilk bevart. Stl:
4,6 cm; B. hode: 2,4–2,5
cm; T. stilk: 0,9–1,1 cm.
Vekt: 123 gram.
35 fragmenter av jern.
Varierende form og
31 fragment
jern
størrelse. Stl: 3,3 cm.
Vekt: 68,5 gram.
3 fragmenter brente bein.
bein,
bein
Katalogisert sammen
43 brente
med F519.
4 fragmenter fra nagler
eller spiker av jern. Et
fragment har hode og
12
nagle
jern
stilk delvis bevart: Stl: 3,0
cm; B. hode: 2,2 cm; T.
stilk: 1,2 cm. Vekt: 35
gram.

F100112B C62232 25

F100115A C62232 14

F100115B C62232 26

fragment

nagle

fragment

Vekt
1,5
0,9
0,05
0,6

Anr.

Kontekst

R6

Matjord, mek.lag 3

R7

Matjord, mek.lag 3

R8

Matjord, mek.lag 1

R8

Matjord, mek.lag 2

R8

Matjord, mek.lag 3

7,7

2,4

4,6 2,5 1,1

123

R11

Funnet ved sålding av
matjord i rute 11,
mekanisk lag 1. Funnet
sammen med unr. 31.

3,3

68,5

R11

Funnet ved sålding av
matjord i rute 11,
mekanisk lag 1. Funnet
sammen med unr. 19.

R11

Matjord, mek.lag 3

R5

Funnet ved sålding av
matjord i rute 5,
mekanisk lag 3. Funnet
sammen med unr. 25.

0,6

3

2,2 1,2

35

2,3

23,2

R5

jern

6 fragmenter av nagler
eller spiker av jern. Minst
tre har hode og del av
3,2
stilk bevart, de øvrige er
deler av stilker. Stl: 3,2
cm. Vekt: 19,1 gram.

19,1

R6

Funnet ved sålding av
matjord i rute 6,
mekanisk lag 3. Funnet
sammen med unr. 26.

jern

6 fragmenter av jern. Stl:
2,3
2,3 cm. Vekt: 10,1 gram.

10,1

R6

3 fragmenter av nagler
eller spiker. Ett fragment
har roe (?) og stilk, de
øvrige er stilker. Stl: 3,2 3,2 1,7 0,7
cm; B. roe: 1,7 cm; T.
stilk: 0,7 cm. Vekt: 23
gram.

Funnet ved sålding av
matjord i rute 6,
mekanisk lag 3. Funnet
sammen med unr. 14.

23

R7

Funnet ved sålding av
matjord i rute 7,
mekanisk lag 3. Funnet
sammen med unr. 27.

26,5

R7

5,7

R8

jern

nagle

jern

F100118B C62232 27

fragment

jern

spiker

T

Funnet ved sålding av
matjord i rute 5,
mekanisk lag 3. Funnet
sammen med unr. 12.

F100118A C62232 15

F100119A C62232 22

L. Br.

jern

21 fragmenter av jern.
Stl: 2,3 cm. Vekt: 23,2
gram.

18 fragmenter av jern.
Stl: 2,8 cm. Vekt: 26,5
gram.

2,8

Spiker av jern. Kun
tuppen er bevart. Stl: 3,1
3,1
cm; Stt: 0,8 cm. Vekt: 5,7
gram.

101

0,8

Funnet ved sålding av
matjord i rute 7,
mekanisk lag 3. Funnet
sammen med unr. 15.
Funnet ved sålding av
matjord i rute 8,
mekanisk lag 1. Funnet
sammen med unr. 28.

28, Halden kommune
Fnr.

Cnr.

Saksnr. 2019/8560

Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar L. Br.

F100119B C62232 28

F100120A C62232 16

F100120B C62232 29

fragment

nagle

fragment

jern

jern

jern

Sju fragmenter av jern.
Stl: 2,3 cm. Vekt: 0,7
gram.

T

2,3

Vekt

Anr.

0,7

R8

Ti fragmenter av nagler
eller spiker av jern. Minst
to fragmenter har stilk og
hode, et fragment består
av del av hode, mens de 3,2 1,8 0,5 43,5
øvrige er stilker. Stl: 3,2
cm; B. hode: 0,8–1,8 cm;
T. stilk: 0,4–0,5 cm. Vekt:
43,5 gram.
27 fragmenter av jern.
Stl: 2,5 cm. Vekt: 26
gram.

26

2,5

Kontekst
Funnet ved sålding av
matjord i rute 8,
mekanisk lag 1. Funnet
sammen med unr. 22.

R8

Funnet ved sålding av
matjord i rute 8,
mekanisk lag 2. Funnet
sammen med unr. 29.

R8

Funnet ved sålding av
matjord i rute 8,
mekanisk lag 2. Funnet
sammen med unr. 29.

F100121A C62232 17

nagle

jern

3 fragmenter av nagler
eller spiker av jern. Mulig
del av hode på et
2,6
fragment, ellers stilker.
Stl: 2,6 cm. Vekt: 17,9
gram.

F100121B C62232 30

fragment

jern

25 fragmenter av jern.
2,5
Stl: 2,5 cm. Vekt: 31,5 g.

31,5

R8

10 fragmenter av nagler
eller spiker av jern.
Hovedsakelig stilker,
men enkelte kan ha
2,8
rester av hode.
Varierende størrelser.
Stl: 2,8 cm. Vekt: 37,0
gram.

Funnet ved sålding av
matjord i rute 8,
mekanisk lag 3. Funnet
sammen med unr. 17.

37

R11

Funnet ved sålding av
matjord i rute 11,
mekanisk lag 2. Funnet
sammen med unr. 32.

4,2

73,5

R11

Funnet ved sålding av
matjord i rute 11,
mekanisk lag 2. Funnet
sammen med unr. 20.

4,1 2,4

17,7

R11

Funnet ved sålding av
matjord i rute 11,
mekanisk lag 3. Funnet
sammen med unr. 33.

30,4

R11

Funnet ved sålding av
matjord i rute 11,
mekanisk lag 3. Funnet
sammen med unr. 21.

0,9

R11

Funnet ved sålding av
matjord i rute 11,
mekanisk lag 1.

R11

Matjord, mek.lag 1

R11

Funnet ved sålding av
matjord i rute 11,
mekanisk lag 1.

F100128A C62232 20

nagle

jern

F100128B C62232 32

fragment

jern

27 fragmenter av jern.
Stl: 4,2 cm. Vekt: 73,5
gram.

jern

4 fragmenter fra nagler
eller spiker av jern. En
roeplate: B: 2,4 cm. Tre
deler av stilker: Stl: 4,1
cm. Vekt: 17,7 gram.

jern

12 fragmenter av jern.
Stl: 2,5 cm. Vekt: 30,4
gram.

F100130A C62232 21

F100130B C62232 33

F100158 C62232 37

F100159
C62232

nagle

fragment

perle

bein,
43 brente

F100160 C62232 42

brent leire

glass

bein

leire

2,5

Perle av glass. Perlen er
laget i blått glass, og har
trolig vært ringformet,
men fremstår som
deformert etter å ha blitt
brent. Trolig opprinnelig
ringformet, nærmest som 1,28 1
Callmer 1977:Colour
plate 1, nr. A171T eller
Tempelmann-Mączyńska
1985:Tafel 1, nr. 35. Mål:
L: 1,28 cm; B: 1,0 cm; T:
0,6 cm. Vekt: 0,9 gram.
5 beinfragmenter, hvorav
ett av tann fra hest eller
storfe, og fire brente
fragmenter. Katalogisert
sammen med F519.
3 fragmenter brent leire,
oransje/grå. Stm: 2,1 cm. 2,1
Vekt: 3,5 gram.

102

0,6

17,9

R8

Funnet ved sålding av
matjord i rute 8,
mekanisk lag 3. Funnet
sammen med unr. 30.

0,9
3,5

28, Halden kommune
Fnr.

Cnr.

F100161
C62232
F100162
F100163
F100164
F100165
F100166

C62232

C62232
C62232
C62232

Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar
Et fragment av mulig slått
flint. Stl: 1,8 cm. Vekt: 2,2
flint
gram. Katalogisert
39 fragment
sammen med F523.
Fire fragmenter middels
grov til grov, gråbrun.
keramikk
Katalogisert sammen
36 kar
med F511b.
glass Kassert, moderne.
9 fragmenter brente bein.
bein,
bein
Katalogisert sammen
43 brente
med F519.
1 fragment lys brun,
keramikk medium grov Katalogisert
36 kar
sammen med F511b.
Brent hvitt eller fargeløst
glass
38 fragment
glass.

F100167 C62232 41

slagg

F100168
36 kar

F100169 C62232 24

fragment

F100170

jern/
tekstil

keramikk
C62232

F100171 C62232

36 kar

4

fragment

F100172

F100175

slagg

keramikk
C62232

F100173
F100174

Saksnr. 2019/8560

kobberlegering

flint
C62232

39 fragment

C62232

38 fragment

F100176

glass
glass

flint
C62232

39 fragment

F100177

keramikk
C62232

36 kar

F100178 C62232 40

fragment

F100179

kvarts

keramikk
C62232

36 kar

L. Br.

1,8

2,2

103

Vekt

4,7

1

2,2
1,5

2,1

1,7 0,9

0.7
2,6

0,4

4,4

0,9

0,05

1.7

1,3

2,2
1,6

2,4

Kontekst

R11

Matjord, mek.lag 1

R11

Matjord, mek.lag 3

R11

Matjord, mek.lag 3

R11

Matjord, mek.lag 2

R11

Matjord, mek.lag 2

R11

Matjord, mek.lag 2

R11

Funnet ved sålding av
matjord i rute 11,
mekanisk lag 2.

R3

Matjord, mek.lag 3

R3

Funnet ved sålding av
matjord i rute 3,
mekanisk lag 3.

R8

Matjord, mek.lag 2

R8

Funnet ved sålding av
matjord i rute 8.

R8

Matjord, mek.lag 2

R8
R8

Matjord, mek.lag 2
Matjord, mek.lag 1

R8

Matjord, mek.lag 3

R8

Matjord, mek.lag 3

R5

Matjord, mek.lag 3

R5

Funnet ved sålding av
matjord i rute 5,
mekanisk lag 3.

R6

Matjord, mek.lag 3

6,4

1,6

1,3

Anr.

2,2

2,2

Et fragment av slagg. Stl:
1,8
1,8 cm. Vekt: 2,6 gram.
1 fragment grov, rødbrent
utside, ellers gråsvart.
Fire små fragmenter med
grov magring. 1 fragment
lys, finmagret, MA?
Katalogisert sammen
med F511b.
Fragment av jern med
mineralisert tekstil.
Jernfragmentet er ca. 1,7
cm langt og 0,9 cm bredt.
Tekstilavtrykket dekker
ca. 1,1 x 0,7 cm. Vekt:
0,4 gram.
6 fragmenter, medium
grov, gråbrun.
Katalogisert sammen
med F511b.
Fragment av
kobberlegering.
Fragmentet er svært tynt
og buet, kanskje en
avskalling fra et større
objekt. Stl: 0,9 cm. Vekt:
0,05 gram.
To fragmenter av flint.
Fragmentene kan være
brente. Stl: 1,3 cm. Vekt:
0,5 gram. Katalogisert
sammen med F523.
Kassert, moderne.
kassert, natur
Brent hvitt eller fargeløst
glass. Katalogisert
sammen med F100166.
Et fragment av brent flint.
Stl: 1,3 cm. Vekt: 0,2
gram. Katalogisert
sammen med F523.
3 fragmenter, gråbrun
medium grov. 5 fragm.
tegl kassert. Katalogisert
sammen med F511b.
Et fragment av kvarts.
Såkalt melkekvarts. Stl:
1,6 cm. Vekt: 1,8 gram.
4 fragmenter. 1 medium
grov gråbrun, typ. EJA
keramikk. 2 fragmenter
grovmagret, grå-oransje.

T

0,5

0.7

0,2

2,2
1,8

8

28, Halden kommune
Fnr.

Cnr.

F100180
C62232
F100181

C62232

F100184 C62140
F100185 C62140
F100186 C62140

F100187A C62140

F100187B C62140
F100188

F100189 C62140

F100190
F100191 C62140
F100192
F100193
F100194
F100195
F100196 C62140

F100197 C62140

F100198
F100199
F100200

F100202 C62140

F100203,
C62140
F100206
F100204
F100205
F100206

Saksnr. 2019/8560

Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar
1 bunnskår, finmagret.
MA? Katalogisert
sammen med F511b.
Et fragment av slått flint.
Stl: 1,8 cm. Vekt: 0,3
flint
gram. Katalogisert
39 fragment
sammen med F523.
Brent, brungrønt glass.
glass Katalogisert sammen
38 fragment
med F100166.
Katalogisert sammen
46 fragment
jern
med F992.
bein,
3 fragmenter av bein,
60
bein
brente
brente. Vekt: 0,8 g.
Fragmenter av tre.
Mulige rester av indre
66 fragment
tre
konstruksjoner eller
gjenstander i skipet.
Nagle eller spiker av jern.
Trolig avbrutt i en ende.
31
nagle
jern
Stl: 5,7 cm; B: 1,1 cm; T:
1 cm. Vekt: 14,1 gram.
13 fragmenter av jern.
Tre fremstår som flak
42 fragment
jern
eller tynn plate. Stl: 2,2
cm; Vekt: 15,4 gram.
jern
Kassert; jernutfellinger
Fragmenter av tre.
Rester av
treverk/trekull/tjærebredd
67 fragment
tre
treverk fra mulige indre
konstruksjoner eller
gjenstander i skipet.
jern
Kassert; jernutfellinger
Et fragment av slått flint.
55 fragment
flint
Stl. 1,1 cm. Vekt: 0,1
gram.
jern
Kassert; jernutfellinger
jern
Kassert; jernutfellinger
jern
Kassert; jernutfellinger
jern
Kassert; jernutfellinger
9 fragmenter av jern. Stl:
48 fragment
jern
2,5 cm. Vekt: 4,2 gram.
Fragmenter av tre.
Rester av
treverk/trekull/tjærebredd
69 fragment
tre
treverk fra mulige indre
konstruksjoner eller
gjenstander i skipet.
jern
Kassert; jernutfellinger
jern
Kassert; jernutfellinger
jern
Kassert; jernutfellinger
Fragmenter av tre.
Rester av
treverk/trekull/tjærebredd
65 fragment
tre
treverk fra mulige indre
konstruksjoner eller
gjenstander i skipet.
15 fragmenter av jern.
Det største fragmentet
51 fragment
jern
kan være hodet fra en
nagle. Stl: 2,4 cm. Vekt:
6,8 gram.
Kassert; jernutfellinger
jern
Sjakt 9/10
Kassert; jernutfellinger.
jern+tre
Sjakt 10, opprensing
midtskips.
Katalogisert sammen
jern
med F100203.

104

L. Br.

T

Vekt

Anr.

Kontekst

R6

Matjord, mek.lag 3

R6

Matjord, mek.lag 3

0,3

1,8

2.2

1.7

A808
0,8

5,7 1,1

2,2

1,1

2,5

2,4

1

A808

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.
Fra omrotet lag i
plyndringsgrop A808.

A808

Fra omrotet lag i
plyndringsgrop A808.

14,1

A704

Funnet i lag A704.
Funnet sammen med
unr. 42.

15,4

A704

Funnet i lag A704.
Funnet med unr. 31.

A815

Lag

A858

Fra mulig langsgående
bjelke A858.

A858

Annet

A858

Fra lag A858.

A918

Lag

A978
A1011

Lag
Annet

A1026

Funnet i kulturlag A1026.

A1071

Fra mulig dørk A1071.

A1086
A1096
A1125

Gulvlag
Annet
Gulvlag

A640

Fra lag A640.

0,1

4,2

Funnet under opprensing
av sjakt 9 og 10.

6,8

A640

Lag

28, Halden kommune
Fnr.

Cnr.

Saksnr. 2019/8560
Vekt

Anr.

Kontekst

F100207 C62140 59

0,6

A747

Fra lag A747.

F100208 C62140

9,3

A1136

Funnet i lag A1136, rundt
kjøl A1141.

R1

Matjord, mek.lag 1

R1

Matjord, mek.lag 1

R1

Matjord, mek.lag 1

R1

Matjord, mek.lag 1

F100209
F100210

C62232

F100211
C62232
F100212
F100213

C62232
C62140

Unr. Gjenstand Materiale Beskrivelse/kommentar L. Br.
bein,
3 fragmenter av bein,
bein
brente
brente. Vekt: 0,6 g.
Ca. 20 fragmenter av
jern. Mulig hode fra
nagle, mulige deler av
49 fragment
jern
stilker til nagler/spiker.
Vekt: 9,3 gram. Svært
korrodert.
glass Kassert, moderne.
2 fragmenter brente bein.
bein,
bein
Katalogisert sammen
43 brente
med F519.
Et fragment av flint. Stl:
2,2 cm. Vekt: 2,7 gram.
flint
Katalogisert sammen
39 fragment
med F523.
2,2
3 fragmenter, gråkeramikk oransje. Katalogisert
36 kar
sammen med F511b.
1,6
Katalogisert sammen
fragment
jern
med F992
46

F100266 C62140 64

saum

jern

P1064

C62140 68

fragment

tre

P1163

C62140 63

båt

tre

P1181

C62140 62

båt

tre

P1203

C62140 64

båt

tre

T

0,2

2,7
1,7

A808

Katalogisert med P1203
Fragmenter av tre.
Rester av
treverk/trekull/tjærebredd
treverk fra mulige indre
konstruksjoner eller
gjenstander i skipet.
Del av bordgang fra båt
av tre. Prøven ble
vedartbestemt til eik.
Deler av prøven ble
forbrukt ved radiologisk
datering: 1338 ± 30 BP,
calAD 652–686 (Ua64780).
Del av kjøl fra båt av tre.
Prøven ble tatt ut tett ved
dreneringsgrøft som skar
gjennom skipet. Mål: Stl:
11 cm; Stb: 6 cm; Stt: 5
cm. Stykket er bestemt til 11
eik og dendrologisk
analysert: Det ble talt 122
årringer innen perioden
603–724 e.Kr. Treet er
felt etter 732 e.Kr.
Del av bordgang fra båt
av tre, med brukket saum
F100266. Stykket består
av antatt eik, og deler ble
forbrukt ved to
radiologiske dateringer:
A: 1336 ± 31 BP; B: 940
± 29 BP, A: calAD 652–
756 (Ua-64781); B:
calAD 1036–1151 (Ua64782).

105

6

5

Funnet i lag A808, langs
vestsiden av skip A395.

A1155

Fra bordgang A1155,
vest for kjøl A1141.

A1026

Fra kulturlag A1026.

A1155

Fra bordgang A1155,
vest for kjøl A1141.

A1141

Del av kjøl A1141, i skip
A395.

A1155

Fra bordgang A1155,
vest for kjøl A1141.
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11.3 PRØVER
11.3.1 KULLPRØVER – C62140/70–72
70
71

0,01
0,1

Vekt
Anr.
mg
0 640
0 669

1085 72

0,5

<0,5 1054 Nedgravning

Pnr. Unr. Liter (ca.)
664
689

Kontekst

Profil

Lag
Lag

Komm.

Labnr.

Ubenyttet
Ubenyttet
C1060,
lag 9

3 stk.
løvtre

C14
ukalibrert

Ua1760 ± 36
64282
BP

Datering

1σ: 235–335AD
2σ: 140–390
AD

11.3.2 MAKROFOSSILPRØVER/JORDPRØVER – C62140/73–91
Pnr.
PJ746

Unr. Liter
78

PJ1082
PJ1083

77

PJ1116
PJ1182

90

PM865

79

PM904
PM927

80
81

PM950

82

PM1031
PM1065
PM1067

83
85

PM1068

84

PM1081

86

PM1084

87

PM1134
PM1149

89
91

PM100223 73
PM100224 74

PM100225 76
PM100226 75

Anr.

Kontekst

0,2

716

Lag

0,5

808

Lag

C1060,
lag 3

Lag

C1060,
lag 2

1

808

Profil Prøvestatus Labnr.

0,2

Ubenyttet

C14
kalibrert

Kassert
Ved/tre

1090
Plank?
Kassert
1141/1136 Lag rundt kjøl C1164 Ubenyttet
Langsgående
Analysert;
0,8
842
bjelke?
mye trekull
1
900
Lag
Ubenyttet
1,5
905
Lag
Ubenyttet
Analysert;
5
943
Bøtte?
en del trekull
1,5
1016
Lag
Ubenyttet
0,5
1037
Lag
Ubenyttet
5
1026
Kulturlag
Kassert
Analysert;
5
1026
Kulturlag
en del trekull
C1060,
1
1054
Nedgravning
Ubenyttet
lag 9
Analysert
vedart;
1
1071
Plank
ingen funn
av ved
1,1
1125
Dørk?
Ubenyttet
5 1141/1136 Lag rundt kjøl
Ubenyttet
C489,
465
Haugkappe
Ubenyttet
lag 3
Analysert; litt
trekull,
C489,
465
Haugkappe
lag 3 myskegress,
fiol
C489,
472
Torvlag
lag 12 Litt trekull
bunn
C489,
Analysert; litt
472
Torvlag
lag 12
trekull, fiol
topp

106

C14
ukalibrert

1σ: calAD
Ua645–669
1370 ± 30 BP
2σ: calAD
64779
610–686
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11.3.3 TREPRØVER – C62140/62–64, 68
Pnr.

Unr. Vekt mg Anr. Kontekst Profil

1064

68

0

Vedart

Labnr.

1026 Kulturlag
Vedartanalyse:
10 stk eik

1163

63

0,546

1155 Bordgang

1181

62

0

1141

1203A

64

0

1155 Bordgang

Eik

1203B1 64

0

1155 Bordgang

Eik

1203B2 64

0

1155 Bordgang

Eik

Kjøl

C1164

Eik

C14
ukalibrert

Datering

1σ: calAD 652–
Ua- 1338 ± 30
686
64780
BP
2σ: calAD 646–
765
Dendro: talt
603–724, felt
etter 732 e.Kr.
1σ: calAD 652–
Ua- 1336 ± 31
756
64781
BP
2σ: calAD 646–
765
1σ: calAD 1056–
1031, 1082–
Ua940 ± 29
1129, 1131–
64782
BP
1151
2σ: calAD 1028–
1157
1σ: calAD 774–
Ua- 1201 ± 30
870
64782
BP
2σ: calAD 715–
939

11.3.4 POLLENPRØVER – C62140/92–97
Pnr.
606
607
608
609
610
611

Unr.
92
93
94
95
96
97

Anr.
465
472
472
472

Kontekst
Matjord, lag 2
Haugkappe
Torvlag
Torvlag?
Gammel markoverflate?
Undergrunn

Profil
C489, lag 2
C489, lag 3
C489, lag 4
C489, lag 12
C489, lag 9
C489, lag 14

Prøvestatus
Full analyse
Screening
Full analyse
Full analyse
Screening
Screening

11.3.5 MIKROMORFOLOGISKE PRØVER – C62140/98–102
Pnr. Unr.

Anr.

604

98

465, 472

605

99

472

612

465

951 100

943

1069 101

704, 808, 1054

1070
1200
1201
1202 102

704, 808
1126 m.fl.
858, 834
1136, 1026, 821,
1117, 1071/1086/
1090, 943

Kontekst

Profil
Prøvestatus
C489, lag 3–5,
Fra overgangen torvlag /haugkappe
Analyse
12
C489, lag 4–5,
Torvlag, undergrunn
Analyse
11, 14
Fra overgangen mellom haugkappe
C489, lag 3, 15 Ubenyttet
og gammel markoverflate
Bøtte?
Analyse
C1060, lag 1–
Plyndringsgrop, nedgravning
Analyse
4, 6–9b
Plyndringsgrop
C1060, lag 1–4 Ubenyttet
Lag
C772, lag 4
Ubenyttet
Lag
C772, lag 4
Ubenyttet
Lag, plank, bøtte (?)
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11.4 TEGNINGLISTE
Tegn.
Motiv
nr.
1
Lag A465, A472; profil A489 mot S.
2
Lag A465, A472; profil A487 mot N.
3
Plyndringsgrop A808/A704, nedgravning A1054; profil C1060 mot V/N/Ø

Sign.

Dato

CCW
ASE
NAE

29.8.19
29.8.19
3.9.19
5.–
6.9.19

4

Skip A395, lag og konstruksjoner; profil A772 mot N, profil A1164 mot S

ASE

5

Matrise gravning i A395

ASE,
JLM,
NAE

2.–
6.9.19

11.5 FOTOLISTE
11.5.1 CF53665
Nr. 0002–1370 er jpg-filer fra utgravningen.
Nr. 1371–5 er scannete originaltegninger.
Nr. 1376–80 er rentegninger utført i Adobe Illustrator.
Nr. 1381–9 er tatt av Østfold fylkeskommune ved prøveuttak.
Nr. 1390–1402 og 1422-5 er lastet opp fra et Samsung S9 mobilkamera.
Nr. 1403-21 er kart utarbeidet i ArcGis.
Nr. 1426-1447 er CT-skanbilder av utvalgte gjenstander.
Filnavn
Cf53665_0002
Cf53665_0003
Cf53665_0004
Cf53665_0005
Cf53665_0006
Cf53665_0007
Cf53665_0008
Cf53665_0009
Cf53665_0010
Cf53665_0011
Cf53665_0012
Cf53665_0013
Cf53665_0014
Cf53665_0015
Cf53665_0016
Cf53665_0017
Cf53665_0256
Cf53665_0257

Motiv
Sjakt 9/10 før utgravning, utsikt mot E6 og Jellhaugen
Sjakt 9/10 før utgravning, utsikt mot Jellhaugen
Sjakt 9/10 før utgravning, utsikt mot E6.
Arbeidsbilde: CCW følger med på Martin og gravemaskinen i sjakt
9, vestlig del.
Arbeidsbilde: Sigrid og Christian i såldet.
Arbeidsbilde: Vestlig del av sjakt 9.
Arbeidsbilde: Jan Bill renser frem vikingskip A395 i plan, Martin i
førerhuset.
Sjakt 9, oversikt etter fjerning av matjord.
Sjakt 9, oversikt etter fjerning av matjord.
Sjakt 9, oversikt etter fjerning av matjord, østlig del med skipet.
Sjakt 9, oversikt etter fjerning av matjord.
Sjakt 9, oversikt etter fjerning av matjord, østlig del med skipet.
Sjakt 9, oversikt etter fjerning av matjord, østlig del med skipet.
Sjakt 9, oversikt etter fjerning av matjord, østlig del med skipet.
Sjakt 9: Detalj av nagler F614 (h), F615 (m), F617 (v) i nordvestlig
del av A395.
Sjakt 9: Detalj av nagler F618 (h), F613 (m), F620/F622 (v) i
sørvestlig del av A395.
Arbeidsbilde: Omvisning kl. 14. Sigrid forklarer, Anette
dokumenterer, Jan graver. Inkl. Göran Joryd og Christian LR.
Arbeidsbilde: Såldestasjon med Tom Knigge, Ragnheiður
Traustadóttir og Ole Christian Lønaas; Knut Paasche m kamera.
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Retn. Fotograf Dato
S
CCW 26.08.19
SØ
CCW 26.08.19
SØ
CCW 26.08.19
ØNØ ASE 27.08.19
SV
VNV
ØSØ

ASE
ASE
ASE

27.08.19
27.08.19
27.08.19

ØSØ
ØSØ
NNØ
VNV
SSV
SSV
SSV
ØSØ

CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW

27.08.19
27.08.19
27.08.19
27.08.19
27.08.19
27.08.19
27.08.19
27.08.19

ØSØ

CCW

27.08.19

SØ

CCW

28.08.19

S

CCW

28.08.19
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Filnavn
Motiv
Retn. Fotograf Dato
Cf53665_0258 Arbeidsbilde: Omvisning kl. 14. Sigrid forklarer, Anette
Ø
CCW 28.08.19
dokumenterer, Jan graver. Inkl. Göran Joryd og Christian LR.
Cf53665_0259 Arbeidsbilde: Göran Joryd og Jan Bill i skipet; Christian med TV2 i
Ø
CCW 28.08.19
bakgrunnen.
Cf53665_0260 Sjakt 9: Profil C489 mot sør; ASE med prisme, Tom, Ragnheidur
SV
CCW 28.08.19
og Ole Christian i såldet i bakgrunnen.
Cf53665_0261 Sjakt 9: Profil C489 mot sør; Christian, Göran og Jan ved skipet,
SØ
CCW 28.08.19
Magnus, Tom, Ragnheidur og Ole Christian i såldet i bakgrunnen.
Cf53665_0262 Sjakt 9: Profil C487 mot nord
ØNØ CCW 28.08.19
Cf53665_0263 Sjakt 9: Profil C487 mot nord
NV
CCW 28.08.19
Cf53665_0264 Sjakt 9: Profil C487 mot nord, detalj 1/8 (fra Ø mot V).
N
CCW 28.08.19
Cf53665_0265 Sjakt 9: Profil C487 mot nord, detalj 2/8 (fra Ø mot V).
N
CCW 28.08.19
Cf53665_0266 Sjakt 9: Profil C487 mot nord, detalj 3/8 (fra Ø mot V).
N
CCW 28.08.19
Cf53665_0267 Sjakt 9: Profil C487 mot nord, detalj 4/8 (fra Ø mot V).
N
CCW 28.08.19
Cf53665_0268 Sjakt 9: Profil C487 mot nord, detalj 5/8 (fra Ø mot V).
N
CCW 28.08.19
Cf53665_0269 Sjakt 9: Profil C487 mot nord, detalj 6/8 (fra Ø mot V).
N
CCW 28.08.19
Cf53665_0270 Sjakt 9: Profil C487 mot nord, detalj 7/8 (fra Ø mot V).
N
CCW 28.08.19
Cf53665_0271 Sjakt 9: Profil C487 mot nord, detalj 8/8 (fra Ø mot V).
N
CCW 28.08.19
Cf53665_0272 Sjakt 9: Profil C489 mot sør, detalj 1/9 (fra V mot Ø).
S
CCW 28.08.19
Cf53665_0273 Sjakt 9: Profil C489 mot sør, detalj 2/9 (fra V mot Ø).
S
CCW 28.08.19
Cf53665_0274 Sjakt 9: Profil C489 mot sør, detalj 3/9 (fra V mot Ø).
S
CCW 28.08.19
Cf53665_0275 Sjakt 9: Profil C489 mot sør, detalj 4/9 (fra V mot Ø).
S
CCW 28.08.19
Cf53665_0276 Sjakt 9: Profil C489 mot sør, detalj 5/9 (fra V mot Ø).
S
CCW 28.08.19
Cf53665_0277 Sjakt 9: Profil C489 mot sør, detalj 6/9 (fra V mot Ø).
S
CCW 28.08.19
Cf53665_0278 Sjakt 9: Profil C489 mot sør, detalj 7/9 (fra V mot Ø).
S
CCW 28.08.19
Cf53665_0279 Sjakt 9: Profil C489 mot sør, detalj 8/9 (fra V mot Ø).
S
CCW 28.08.19
Cf53665_0280 Sjakt 9: Profil C489 mot sør, detalj 9/9 (fra V mot Ø).
S
CCW 28.08.19
Cf53665_0281 Arbeidsbilde: ASE måler inn i vestlig del av sjakt 9
V
CCW 28.08.19
Cf53665_0285 Arbeidsbilde: Jan Bill tømmer dreneringsgrøft gjennom skip A395.
Ø
CCW 28.08.19
Cf53665_0286 Arbeidsbilde: Jan Bill tømmer dreneringsgrøft gjennom skip A395.
Ø
CCW 28.08.19
Cf53665_0287 Arbeidsbilde: Jan Bill, Christian Rødsrud, Tom Knigge og Göran
Ø
CCW 28.08.19
Joryd ser på skipsside.
Cf53665_0288 Arbeidsbilde: Jan Bill og Christian Rødsrud ser på skipsside.
Ø
CCW 28.08.19
Cf53665_0290 Arbeidsbilde: Jan Bill, Christian Rødsrud, Tom Knigge og Göran
SØ
CCW 28.08.19
Joryd ser på skipsside, omvisning i gang.
Cf53665_0291 Arbeidsbilde: Jan Bill tømmer dreneringsgrøft gjennom skip A395.
Ø
CCW 28.08.19
Cf53665_0292 Arbeidsbilde: Jan Bill tømmer dreneringsgrøft gjennom skip A395.
Ø
CCW 28.08.19
Cf53665_0293 Arbeidsbilde: Jan Bill tømmer dreneringsgrøft gjennom skip A395.
Ø
CCW 28.08.19
Cf53665_0294 Arbeidsbilde: ASE måler inn sjakt 9; omvisning med TV2 i
ØSØ CCW 28.08.19
bakgrunnen. Inkl. Knut Paasche, Jan Bill, Christian Løchsen
Rødsrud, Ole Kjos, Göran Joryd, Ole Christian Lønaas
Cf53665_0295 Arbeidsbilde: ASE måler inn sjakt 9; omvisning med TV2 i
ØSØ CCW 28.08.19
bakgrunnen. Inkl. Knut Paasche, Jan Bill, Christian Løchsen
Rødsrud, Ole Kjos, Göran Joryd, Ole Christian Lønaas
Cf53665_0296 Arbeidsbilde: ASE måler inn sjakt 9; omvisning med TV2 i
ØNØ CCW 28.08.19
bakgrunnen. Inkl. Jan Bill, Christian Løchsen Rødsrud, Tom
Knigge
Cf53665_0297 Arbeidsbilde: Christian intervjues av TV2; Inkl. Jan Bill, Göran
ØSØ CCW 28.08.19
Joryd, Tom Knigge, Knut Paasche, Anette Sand-Eriksen med
totalstasjon.
Cf53665_0298 Arbeidsbilde: Christian intervjues av TV2; Inkl. Jan Bill, Ole
ØSØ CCW 28.08.19
Christian Lønaas, Göran Joryd, Tom Knigge, Knut Paasche,
Anette Sand-Eriksen med totalstasjon.
Cf53665_0299 Arbeidsbilde: Christian intervjues av TV2; Inkl. Jan Bill, Göran
SØ
CCW 28.08.19
Joryd, Tom Knigge, Anette Sand-Eriksen med totalstasjon.
Cf53665_0300 Arbeidsbilde: Christian intervjues av TV2; Inkl. Jan Bill, Göran
VNV CCW 28.08.19
Joryd, Tom Knigge, Knut Paasche, Anette Sand-Eriksen med
totalstasjon.
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Filnavn
Motiv
Cf53665_0301 Arbeidsbilde: Christian intervjues av TV2; Inkl. Jan Bill, Göran
Joryd, Tom Knigge, Knut Paasche, Anette Sand-Eriksen med
totalstasjon.
Cf53665_0302 Arbeidsbilde: Christian intervjues av TV2; Inkl. Jan Bill, Göran
Joryd, Tom Knigge, Knut Paasche, Anette Sand-Eriksen med
totalstasjon.
Cf53665_0303 Arbeidsbilde: Christian intervjues av TV2; Inkl. Jan Bill, Göran
Joryd, Tom Knigge, Knut Paasche, Anette Sand-Eriksen med
totalstasjon.
Cf53665_0304 Arbeidsbilde: Christian intervjues av TV2; Inkl. Jan Bill, Göran
Joryd, Tom Knigge, Knut Paasche, Anette Sand-Eriksen med
totalstasjon.
Cf53665_0306 Arbeidsbilde: Christian intervjues av TV2; Inkl. Jan Bill, Anette
Sand-Eriksen med totalstasjon.
Cf53665_0307 Arbeidsbilde: Såldestasjon med Per Erik, Ragnheiður og Magnus.
Cf53665_0308 Arbeidsbilde: Såldestasjon med Per Erik, Ragnheiður og Magnus.
Cf53665_0309 Arbeidsbilde: Såldestasjon med Per Erik, Ragnheiður og Magnus.
Cf53665_0310 Arbeidsbilde: Såldestasjon med Per Erik og Magnus.
Cf53665_0311 Arbeidsbilde: Såldestasjon med Per Erik og Magnus.
Cf53665_0312 Arbeidsbilde: Såldestasjon med Per Erik og Magnus.
Cf53665_0313 Arbeidsbilde: Såldestasjon med Magnus; Ole i bakgrunnen.
Cf53665_0314 Arbeidsbilde: Såldestasjon med Magnus; Ole i bakgrunnen.
Cf53665_0315 Arbeidsbilde: Såldestasjon med Per Erik og Ragnheiður.
Cf53665_0316 Sjakt 9: Nagle F479 (?) ved enden av drensgrøft A376, klar for
uttak.
Cf53665_0317 Sjakt 9: Skipsside mot nord med bordganger; profil C100250
Cf53665_0318 Sjakt 9: Skipsside mot sør med bordganger; profil C1064
Cf53665_0319 Sjakt 9: Skipsside mot sør med bordganger; profil C1064
Cf53665_0320 Sjakt 9: Skipsside mot nord med bordganger; profil C100250
Cf53665_0321 Sjakt 9: Skipsside mot nord med bordganger; profil C100250
Cf53665_0322 Sjakt 9: Trolig moderne forstyrrelse A527, langs dreneringsgrøft
sørside.
Cf53665_0323 Jellhaugen bak matjordhaugene.
Cf53665_0324 Sjakt 9: Vestlig del av østlig sjakt, forlengelse av profil C489.
Cf53665_0325 Sjakt 9: Vestlig del av østlig sjakt, forlengelse av profil C489; detalj
1/6 (fra V mot Ø).
Cf53665_0326 Sjakt 9: Vestlig del av østlig sjakt, forlengelse av profil C489; detalj
2/6 (fra V mot Ø).
Cf53665_0327 Sjakt 9: Vestlig del av østlig sjakt, forlengelse av profil C489; detalj
3/6 (fra V mot Ø).
Cf53665_0328 Sjakt 9: Vestlig del av østlig sjakt, forlengelse av profil C489; detalj
4/6 (fra V mot Ø).
Cf53665_0329 Sjakt 9: Vestlig del av østlig sjakt, forlengelse av profil C489; detalj
5/6 (fra V mot Ø).
Cf53665_0330 Sjakt 9: Vestlig del av østlig sjakt, forlengelse av profil C489; detalj
6/6 (fra V mot Ø).
Cf53665_0331 Sjakt 9: Vestlig del av østlig sjakt, forlengelse av profil C489.
Cf53665_0332 Sjakt 9: Østlig del. Dreneringsgrøft T376 tømt, terrakottarør T553
gjennom skip A395 før fjerning. ASE og CLR.
Cf53665_0333 Sjakt 9: Østlig del. Dreneringsgrøft T376 tømt, terrakottarør T553
gjennom skip A395 før fjerning. ASE, TK, JB og CLR; omvisning.
Cf53665_0334 Sjakt 9: Østlig del. Dreneringsgrøft T376 tømt, terrakottarør T553
gjennom skip A395 før fjerning. CLR, SMG; omvisning.
Cf53665_0335 Sjakt 9: Østlig del. Dreneringsgrøft T376 tømt, terrakottarør T553
gjennom skip A395 før fjerning. Detalj gjennom A395.
Cf53665_0336 Arbeidsbilde: ASE måler inn i sjakt 9; TK og OCL i såldet. ØFKs
sjakter i bakgrunnen.
Cf53665_0337 Arbeidsbilde: ASE måler inn i sjakt 9; TK og OCL i såldet, JB ved
sjakt 10.
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Retn. Fotograf Dato
VNV CCW 28.08.19
V

CCW

28.08.19

VSV

CCW

28.08.19

VSV

CCW

28.08.19

VNV

CCW

28.08.19

SV
SØ
SØ
NØ
NØ
NØ
V
V
SØ
V

CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW

28.08.19
28.08.19
28.08.19
28.08.19
28.08.19
28.08.19
28.08.19
28.08.19
28.08.19
28.08.19

N
SØ
S
N
N
S

CCW
CCW
CCW
CCW
CCW
CCW

28.08.19
28.08.19
28.08.19
28.08.19
28.08.19
29.08.19

Sø
Sø
S

CCW
CCW
CCW

29.08.19
29.08.19
29.08.19

S

CCW

29.08.19

S

CCW

29.08.19

S

CCW

29.08.19

S

CCW

29.08.19

S

CCW

29.08.19

Sv
V

CCW
CCW

29.08.19
29.08.19

Ø

CCW

29.08.19

Ø

CCW

29.08.19

Ø

CCW

29.08.19

Sv

CCW

29.08.19

Sv

CCW

29.08.19
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Filnavn
Motiv
Cf53665_0338 Arbeidsbilde: ASE måler inn i sjakt 9; TK og OCL i såldet. ØFKs
sjakter i bakgrunnen.
Cf53665_0339 Arbeidsbilde: ASE måler inn i sjakt 9; TK og OCL i såldet. ØFKs
sjakter i bakgrunnen.
Cf53665_0492 Fotogrammetri 4: Østlig del sjakt 9/10; skip nivå 0. Overflate skip
før gravning; topp lag A633.
Cf53665_0516 Fotogrammetri 4: Østlig del sjakt 9/10; skip nivå 0, som nr 3.
Overflate skip før gravning; topp lag A633.
Cf53665_0726 Sjakt 9, profil C489: Uttak av PX604-5, PP606–611 fra A465 og
A472
Cf53665_0727 Sjakt 9, profil C489: Uttak av PX612
Cf53665_0728 Fotogrammetri 5: Skip nivå 1. Bunn av lag 633; topp av lag 669,
675, 681, 774
Cf53665_0819 Arbeidsbilde: CLR i plyndringsgrop
Cf53665_0820 Arbeidsbilde: CLR i plyndringsgrop
Cf53665_0821 Fotogrammetri 7: Skip nivå 3. Bunn av lag 690, 697, topp av lag
716, 720, 747
Cf53665_0870 Funnfoto: Detalj av liten jernnagle F754 i lag A747
Cf53665_0871 Funnfoto: Detalj av liten jernnagle F754 i lag A747
Cf53665_0922 Fotogrammetri 8: Skip nivå 4. Bunn av lag 747, 716, 720, topp av
lag 756.
Cf53665_0934 Fotogrammetri 9: Skip nivå 5. Bunn av lag 756
Cf53665_0972 Fotogrammetri 9: Skip nivå 5. Bunn av lag 756
Cf53665_0973 Arbeidsbilde: Christian, Nicolai og Per Erik undersøker sjakt 10.
Cf53665_0985 Arbeidbilde: CLR diskuterer med Arne Emil Christensen.
Cf53665_0986 Arbeidbilde: CLR diskuterer med Arne Emil Christensen, Dagfinn
Skre, Knut Paasche og Tinna Damgaard-Sørensen.
Cf53665_0987 Arbeidbilde: CLR diskuterer med Arne Emil Christensen, Dagfinn
Skre, Knut Paasche og Tinna Damgaard-Sørensen.
Cf53665_0988 Sjakt 9, skip A395. Planfoto av lag A815, eksempelbilde for å vise
hvordan lag opptrer i mange ommer innenfor et lite område, og
som samles i dokumentasjonen.
Cf53665_0989 Sjakt 10: Skipet fremrenset: planfoto A808
Cf53665_0990 Sjakt 9: Mulig plank A842 in situ, svært nedbrutt.
Cf53665_0991 Sjakt 9: Mulig plank A842 in situ, svært nedbrutt.
Cf53665_0992 Arbeidsbilde: Christian leter etter kjøl i sjakt 9 - bom. Brynjar
Sandvoll bak.
Cf53665_0993 Arbeidsbilde: Christian leter etter kjøl i sjakt 9 - bom. Brynjar
Sandvoll bak.
Cf53665_0994 Arbeidsbilde: Christian leter etter kjøl i sjakt 9 - treff! Sigrid
Mannsåker Gundersen, Morten Bertheussen og TV-kamera.
Cf53665_0995 Arbeidsbilde: Christian leter etter kjøl i sjakt 9 - treff! Sigrid
Mannsåker Gundersen, Morten Bertheussen og TV-kamera.
Cf53665_1010 Fotogrammetri 11: Skip nivå 7.
Cf53665_1013 Fotogrammetri 12: Skip nivå 8.
Cf53665_1020 Sjakt 9: Skip nivå 8, detaljer av plan og delprofil, nivå 8; fra Ø mot
V.
Cf53665_1021 Sjakt 9: Skip nivå 8, detaljer av plan og delprofil, nivå 8; fra Ø mot
V.
Cf53665_1022 Sjakt 9: Skip nivå 8, detaljer av plan og delprofil, nivå 8; fra Ø mot
V.
Cf53665_1023 Sjakt 9: Skip nivå 8, detaljer av plan og delprofil, nivå 8; fra Ø mot
V.
Cf53665_1024 Sjakt 9: Skip nivå 8, detaljer av plan og delprofil, nivå 8; fra Ø mot
V.
Cf53665_1025 Sjakt 9: Skip nivå 8, detaljer av plan og delprofil, nivå 8; fra Ø mot
V.
Cf53665_1026 Sjakt 10: Foreløpige profiler C1060.
Cf53665_1027 Sjakt 10: Foreløpige profiler C1060.
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Retn. Fotograf Dato
Sv
CCW 29.08.19
Sv

CCW

29.08.19

SV

CCW

30.08.19

NNØ

CCW

30.08.19

S

CCW

30.08.19

S
NNØ

CCW
CCW

30.08.19
30.08.19

NV
NV
VNV

CCW
CCW
CCW

30.08.19
30.08.19
30.08.19

N
N
NNV

ASE
ASE
CCW

30.08.19
30.08.19
30.08.19

SSØ
NV
N
N
N

CCW
CCW
ASE
ASE
ASE

30.08.19
30.08.19
02.09.19
02.09.19
02.09.19

N

ASE

02.09.19

N

ASE

02.09.19

N
S
N
NØ

NAE
JLM
JLM
ASE

02.09.19
02.09.19
02.09.19
02.09.19

NØ

ASE

02.09.19

Ø

ASE

02.09.19

Ø

ASE

02.09.19

ØSØ
NNØ
NNØ

JLM
JLM
JLM

02.09.19
03.09.19
03.09.19

NNØ

JLM

03.09.19

NNØ

JLM

03.09.19
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28, Halden kommune
Filnavn
Cf53665_1028
Cf53665_1029
Cf53665_1030
Cf53665_1031
Cf53665_1032
Cf53665_1033
Cf53665_1034
Cf53665_1035
Cf53665_1066
Cf53665_1067
Cf53665_1068
Cf53665_1069
Cf53665_1077
Cf53665_1105
Cf53665_1106
Cf53665_1107
Cf53665_1108
Cf53665_1109
Cf53665_1110
Cf53665_1111
Cf53665_1112
Cf53665_1113
Cf53665_1114
Cf53665_1115
Cf53665_1116
Cf53665_1117
Cf53665_1118
Cf53665_1119
Cf53665_1120
Cf53665_1121
Cf53665_1170
Cf53665_1171
Cf53665_1172
Cf53665_1173
Cf53665_1211
Cf53665_1212
Cf53665_1213
Cf53665_1214
Cf53665_1222
Cf53665_1253

Saksnr. 2019/8560

Motiv
Sjakt 10: Foreløpige profiler C1060.
Sjakt 10: Foreløpige profiler C1060.
Sjakt 10: Foreløpige profiler C1060.
Sjakt 9: Lag/fyllomme A928 (ikke innmålt); dyreganger og omrotet
kontekst rundt.
Sjakt 9: Mulig bøtte A943, plan.
Sjakt 9: Mulig bøtte A943, plan.
Sjakt 9: Mulig bøtte A943, plan.
Sjakt 9: Mulig bøtte A943 med mikromorf PX951.
Sjakt 9: Lag A986, plan.
Sjakt 9: Lag A986, plan.
Sjakt 9: Mulig bordgangsplank eller sammenklemt/kollapset
skipsgulv (-14 cm ned i profil) i østlig del av skipet. Tjærestriper.
Sjakt 9: Funn in situ. Klinknagler F999, F1000, F1009 in situ i østlig
del av skip A395, i A1011.
Fotogrammetri 14: Skip nivå 10. Innraste masser fjernet. Topp av
lag A1026.
Sjakt 9: Situasjonsfoto, midtre del av skip. Mange vannavsatte
linser i profilet.
Arbeidsbilde: Christian i gang med å fjerne lag A1026.
Arbeidsbilde: Christian i gang med å fjerne lag A1026.
Sjakt 10: Stein A1044 i bunnen av nedgravning A1054.
Sjakt 10: Stein A1044 i bunnen av nedgravning A1054.
Sjakt 10: Stein A1044 i bunnen av nedgravning A1054.
Sjakt 10: Profil C1060, nordlig del, med A1044, A1054.
Sjakt 10: Profil C1060, vestlig del, med A1044, A1054.
Sjakt 10: Profil C1060, østlig del.
Sjakt 10: Profil C1060, østlig del.
Sjakt 9: Detalj av treverk, mulig del av bordgang, plan, i lag A1026.
Tatt inn som treprøve P1064
Sjakt 9: Rekke med 5 nagler F1171 (Ø)–F1175 (V) i skipets
vestlige del, fremkom under graving av lag A1026.
Sjakt 9: Rekke med 5 nagler F1171 (Ø)–F1175 (V) i skipets
vestlige del, fremkom under graving av lag A1026.
Sjakt 9: Detalj av nagle F1175 i vestlig del av skrog, fremkommet i
lag A1026.
Sjakt 9: Detalj av nedbrutt treplank i skipets østlige del, under
A1026.
Sjakt 10: Uttak av PX1169 i profil mot nord, C1060.
Sjakt 10: Uttak av PX1170 i profil mot nord, C1060.
Sjakt 9: Omrotet område under mulig bøtte A943 og lag A1071,
kan det være rester etter dørk? A1125?
Sjakt 9: Detalj av gjenstand av tre in situ. Tjærestriper synlig ved
kanter av treverket.
Sjakt 9: Profil C100250, nedbrutt treplank. Del av skipsgulv?
Sjakt 9: Mulig rest av planke A1090. Midtre del av skipet.
Sjakt 9: Bordganger med tjære (A1155, A1150) dukker opp i
bunnen av skipet, plan; under fjerning av lag A1125.
Sjakt 9: Bordganger med tjære (A1155, A1150) dukker opp i
bunnen av skipet, plan; under fjerning av lag A1125.
Sjakt 9: Grått siltholdig lag A1136, mellom midtre bordgang og
kjølen. Mulig nedrast bord.
Sjakt 9: Grått siltholdig lag A1136, mellom midtre bordgang og
kjølen. Mulig nedrast bord.
Fotogrammetri 17: Skip nivå 13. Bordganger A1150, A1155, kjøl
A1141, grått lag A1136.
Arbeidsbilde: Hvor mange arkeologer må til for å ta fotogrammetri?
Per Erik, Arild, Stine, Karl, Lene og Nicolai lager skygge over
profilet.
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28, Halden kommune
Filnavn
Cf53665_1254
Cf53665_1255
Cf53665_1256
Cf53665_1257
Cf53665_1258
Cf53665_1259
Cf53665_1260
Cf53665_1261
Cf53665_1262
Cf53665_1263
Cf53665_1264
Cf53665_1265
Cf53665_1266
Cf53665_1267
Cf53665_1269
Cf53665_1333
Cf53665_1334
Cf53665_1335
Cf53665_1336
Cf53665_1337
Cf53665_1338
Cf53665_1339
Cf53665_1340
Cf53665_1341
Cf53665_1342
Cf53665_1343
Cf53665_1344
Cf53665_1345
Cf53665_1346
Cf53665_1347
Cf53665_1348
Cf53665_1349
Cf53665_1350
Cf53665_1351
Cf53665_1352
Cf53665_1353
Cf53665_1354
Cf53665_1355
Cf53665_1356
Cf53665_1357
Cf53665_1358
Cf53665_1359
Cf53665_1360
Cf53665_1361

Saksnr. 2019/8560

Motiv
Sjakt 9: Detalj av dørk A1155/1176 (V) og kjøl A1141.
Sjakt 9: Detalj av dørk A1155/1176 (V).
Sjakt 9: Detalj av dørk A1155/1176 (V).
Sjakt 9: Detalj av dørk A1155 (V), A1150 (Ø) og kjøl A1141.
Sjakt 9: Detalj av dørk A1155 (V), A1150 (Ø) og kjøl A1141.
Sjakt 9: Detalj av dørk A1155/1176 (V), A1150 (Ø) og kjøl A1141.
Sjakt 9: Detalj av dørk A1155/1176 (V), A1150 (Ø) og kjøl A1141.
Sjakt 9: Detalj av dørk A1155/1176 (V), A1150 (Ø) og kjøl A1141.
Arbeidsbilde: Jan Bill renser opp skroget.
Arbeidsbilde: Jan tar ut treverk P1163 fra dørk [bordgang?] A1155.
Arbeidsbilde: Jan Bill graver, Anette Sand-Eriksen dokumenterer;
Sigrid og Morten følger med.
Arbeidsbilde: Jan Bill graver, Anette Sand-Eriksen dokumenterer;
Sigrid og Morten følger med.
Arbeidsbilde: Jan Bill graver, Anette Sand-Eriksen dokumenterer;
Sigrid og Morten følger med.
Arbeidsbilde: Jan Bill graver, Anette Sand-Eriksen dokumenterer;
Sigrid og Morten følger med, detalj.
Fotogrammetri 18: Skip nivå 14. Bordganger A1150, A1155
fremrenset. Kjøl A1141 gravd frem og klar for prøveuttak.
Sjakt 9: Detalj av kjøl A1141, plan.
Sjakt 9: Detalj av kjøl A1141, plan.
Arbeidbilde: Jan Bill sager ut prøve P1181 fra kjøl A1141.
Arbeidbilde: Jan Bill sager ut prøve P1181 fra kjøl A1141.
Arbeidbilde: Jan Bill sager ut prøve P1181 fra kjøl A1141.
Arbeidbilde: Jan Bill og Anette Sand-Eriksen tar ut prøve P1181 fra
kjøl A1141, med presse og Riksantikvaren til stede.
Arbeidbilde: Jan Bill og Anette Sand-Eriksen tar ut prøve P1181 fra
kjøl A1141, med presse og Riksantikvaren til stede.
Arbeidbilde: Jan Bill og Anette Sand-Eriksen tar ut prøve P1181 fra
kjøl A1141, med presse og Riksantikvaren til stede.
Arbeidbilde: Jan Bill og Anette Sand-Eriksen tar ut prøve P1181 fra
kjøl A1141, med presse og Riksantikvaren til stede.
Arbeidbilde: Jan Bill og Anette Sand-Eriksen tar ut prøve P1181 fra
kjøl A1141, med presse og Riksantikvaren til stede.
Arbeidbilde: Jan Bill og Anette Sand-Eriksen tar ut prøve P1181 fra
kjøl A1141, med presse og Riksantikvaren til stede.
Arbeidbilde: Jan Bill og Anette Sand-Eriksen tar ut prøve P1181 fra
kjøl A1141, med presse og Riksantikvaren til stede.
Sjakt 10: Profil C1060, med spadestikk fra plyndring A704;
nedgravning A1054.
Sjakt 10: Profil C1060, med spadestikk fra plyndring A704;
nedgravning A1054.
Sjakt 10: Profil C1060, med spadestikk fra plyndring A704.
Sjakt 10: Profil C1060, med spadestikk fra plyndring A704.
Sjakt 10: Profil C1060, med spadestikk fra plyndring A704.
Sjakt 9: Kjøl A1141 i profil C772 mot nord, etter saging av prøve.
Sjakt 9: Kjøl A1141 i profil C772 mot nord, etter saging av prøve.
Sjakt 9: Kjøl A1141 i profil C772 mot nord, etter saging av prøve.
Sjakt 9: Kjøl A1141, oversikt, etter saging av prøve.
Sjakt 9: Kjøl A1141, oversikt, etter saging av prøve.
Sjakt 9: Kjøl A1141, oversikt, etter saging av prøve.
Sjakt 9: Kjøl A1141, oversikt, etter saging av prøve.
Sjakt 9: Profil C772 med uttak av PX1200.
Sjakt 9: Profil C772 med uttak av PX1201.
Sjakt 9: Kjøl A1141 i profil C1164 mot sør, etter saging av prøve.
Sjakt 9: Kjøl A1141 i profil C1164 mot sør, etter saging av prøve.
Sjakt 9: Kjøl A1141 i profil C1164 mot sør, etter saging av prøve.
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Saksnr. 2019/8560

Motiv
Retn. Fotograf
Sjakt 9: Kjøl A1141 i profil C1164 mot sør, etter saging av prøve.
S
CLR
Sjakt 9: Kjøl A1141 i profil C1164 mot sør, etter saging av prøve.
S
CLR
Sjakt 9: Profil C772 med uttak av PX1202, rett over kjøl.
N
ASE
Sjakt 9: Kjøl A1141 i profil C1164 mot sør, etter saging av prøve.
S
CLR
Sjakt 9: Kjøl A1141 i profil C1164 mot sør, etter saging av prøve.
S
CLR
Sjakt 9: Kjøl A1141 i profil C1164 mot sør, etter saging av prøve.
S
CLR
Sjakt 9: Kjøl A1141 med hull etter uttak av PX1202 bak, profil
N
CLR
C772.
Sjakt 9: Kjøl A1141 med hull etter uttak av PX1202 bak, profil
N
CLR
C772.
Sjakt 9: Kjøl A1141 med hull etter uttak av PX1202 bak, profil
N
CLR
C772.
Originaltegning: Profil C489 med lag A465 og A472, div. prøver
CCW
Originaltegning: Profil C487 med lag A465 og A472
ASE
Originaltegning: Profil C1060 med A1054, A704, A808, mfl, div.
NAE
prøver
Originaltegning: Profil C772 og C1164 gjennom skip A395, div. lag,
ASE
div. prøver
Originaltegning: Matrise, lag i skip A395
ASE/JL
M
Rentegning: Profil C489 og C487 med lag A465 og A472, div.
CCW
prøver
Rentegning: Profil C1060 med A1054, A704, A808, mfl, div. prøver
CCW
Rentegning: Profil C772 gjennom skip A395, div. lag, div. prøver
CCW
Rentegning: Profil C1164 gjennom skip A395, div. lag, div. prøver
CCW
Rentegning: Tegnforklaring til C772 og C1164
CCW
Prøveuttakene i øst er markert med tommestokker, de i vest er
SSV
synlige ved innzooming.
MB
SSV
Uttakssted for PM100224, lag A465.
MB
Som forrige bilde; til venstre uttakssted for PM100224, lag A465.
SSV
Til høyre uttaket av PM100226 i lag A472.
MB
SSV
Som forrige bilde; overflate for uttaket av PM100226 i lag A472.
MB
Som forrige bilde; PM100226 uttatt, PM100225 under skal tas ut, i SSV
lag A472.
MB
SSV
Uttakssted for PM100223, lag A465.
MB
SSV
Uttakssted for PM100223, lag A465.
MB
SSV
Uttakssted for PM100223, lag A465.
MB
SSV
Uttakssted for PM100223, lag A465.
MB
Arbeidsbilde. Omvisning og pressebesøk ved utgravningens start. SØ
CCW
Arbeidsbilde. Omvisning og pressebesøk ved utgravningens start. SØ
CCW
Arbeidsbilde. Omvisning og pressebesøk ved utgravningens start. ØSØ CCW
Arbeidsbilde. Tom Knigge søker med metalldetektor i sjakt 9.
ØSØ CCW
Arbeidsbilde. Tom Knigge søker med metalldetektor i sjakt 9, mens SSØ CCW
Anette Sand-Eriksen krafser bak gravemaskin.
Arbeidsbilde. Skipssiden med de første naglene er identifisert.
V
CCW
Arbeidsbilde. Naglene langs skipets vestside da de ble funnet.
SSV CCW
Arbeidsbilde. Jellhaugen i ettermiddagslys.
SØ
CCW
Arbeidsbilde. Christian L. Rødsrud og TV2.
NV
CCW
Arbeidsbilde. Christian L. Rødsrud og TV2.
VNV CCW
Arbeidsbilde. Regnbue over Gjellestad (panorama).
VNV CCW
Arbeidsbilde. Gjellestadhaugen.
SØ
CCW
Oversiktskart lokalitet: Gjellestad skipsgrav id 180775-39
CCW
Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Utgravningsfeltet jf. hele
N
CCW
lokaliteten.
Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Andre registrerte kulturminner i
N
CCW
nærområdet.
Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Sjakt 9 og 10.
N
CCW
Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Rutenett for sålding.
N
CCW

114

Dato
06.09.19
06.09.19
06.09.19
06.09.19
06.09.19
06.09.19
06.09.19
06.09.19
06.09.19
29.08.19
29.08.19
03.09.19
06.09.19
05.09.19
22.11.19
21.11.19
02.12.19
02.12.19
02.12.19
30.09.19
30.09.19
30.09.19
30.09.19
30.09.19
30.09.19
30.09.19
30.09.19
30.09.19
26.08.19
26.08.19
26.08.19
27.08.19
27.08.19
27.08.19
27.08.19
28.08.19
28.08.19
28.08.19
29.08.19
29.08.19
22.11.19
22.11.19
22.11.19
12.06.20
22.11.19

28, Halden kommune

Saksnr. 2019/8560

Filnavn
Motiv
Retn. Fotograf Dato
Cf53665_1408 Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Georeferansepunkter sjakt 9 og N
CCW 12.06.20
10.
Cf53665_1409 Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Lag og andre strukturer i sjakt 9 N
CCW 27.05.20
og 10.
Cf53665_1410 Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Omtrent størrelse på gravhaug. N
CCW 12.06.20
Cf53665_1411 Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Sjakt 10, strukturer og profiler.
N
CCW 27.05.20
Cf53665_1412 Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Innmålte lag i skip A395.
N
CCW 22.11.19
Cf53665_1413 Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Innmålte lag i skip A395, detalj
N
CCW 22.11.19
vestlig halvdel.
Cf53665_1414 Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Innmålte lag i skip A395, detalj
N
CCW 22.11.19
østlig halvdel.
Cf53665_1415 Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Mulige konstruksjonsdetaljer i
N
CCW 22.11.19
skip A395.
Cf53665_1416 Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Mulig lengde av kjøl.
N
CCW 26.11.19
Cf53665_1417 Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Mål skip.
N
CCW 26.11.19
Cf53665_1418 Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Gjenstandsfunn i og ved skip
N
CCW 27.05.20
A395.
Cf53665_1419 Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Prøveuttak i og ved skip A395.
N
CCW 27.05.20
Cf53665_1420 Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Prøveuttak i og ved skip A395.
N
CCW 27.05.20
Cf53665_1421 Gjellestad skipsgrav id 180775-39. Hypotetiske rekonstruksjoner
N
CCW 27.11.19
av gravhauger i gravfeltet.
Cf53665_1422 Prøveuttak fra P1203, rester av bordganger i bunnen av skroget
CCW 05.12.19
øverst i prøven.
Cf53665_1423 Prøveuttak fra P1203, rester av bordganger i bunnen av skroget
CCW 05.12.19
øverst i prøven.
Cf53665_1424 Prøveuttak fra P1203, rester av trefibre fra skipsskroget.
CCW 05.12.19
Cf53665_1425 Christian Løchsen Rødsrud i ferd med å ta ut prøvematerialet fra
CCW 05.12.19
skipskjølen.
Cf53665_1426 CT-skan av skarring med saum F999, F1000, F1009.
ØH
25.09.19
Cf53665_1427 CT-skan av skarring med saum F999, F1000, F1009.
ØH
25.09.19
Cf53665_1428 CT-skan av skarring med saum F999, F1000, F1009.
ØH
25.09.19
Cf53665_1429 CT-skan av skarring med saum F999, F1000, F1009.
ØH
25.09.19
Cf53665_1430 CT-skan av skarring med saum F999, F1000, F1009.
ØH
25.09.19
Cf53665_1431 CT-skan av skarring med saum F999, F1000, F1009.
ØH
25.09.19
Cf53665_1432 CT-skan av skarring med saum F999, F1000, F1009.
ØH
25.09.19
Cf53665_1433 CT-skan av saum F1275.
ØH
25.09.19
Cf53665_1434 CT-skan av saum F1275.
ØH
25.09.19
Cf53665_1435 CT-skan av saum F1275.
ØH
25.09.19
Cf53665_1436 CT-skan av saum F1275.
ØH
25.09.19
Cf53665_1437 CT-skan av saum F1274.
ØH
25.09.19
Cf53665_1438 CT-skan av saum F1274.
ØH
25.09.19
Cf53665_1439 CT-skan av saum F1274.
ØH
25.09.19
Cf53665_1440 CT-skan av skål i jern, F833.
ØH
25.09.19
Cf53665_1441 CT-skan av skål i jern, F833.
ØH
25.09.19
Cf53665_1442 CT-skan av skål i jern, F833.
ØH
25.09.19
Cf53665_1443 CT-skan av skål i jern, F833.
ØH
25.09.19
Cf53665_1444 CT-skan av bordganger med saum P1203/A1155.
ØH
25.09.19
Cf53665_1445 CT-skan av bordganger med saum P1203/A1155.
ØH
25.09.19
Cf53665_1446 CT-skan av bordganger med saum P1203/A1155.
ØH
25.09.19
Cf53665_1447 CT-skan av bordganger med saum P1203/A1155.
ØH
25.09.19
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11.5.2 CF53666 – FOTOGRAMMETRIER
For hver oppføring er det lagt inn et ortofoto i tif av fotogrammetrien, en PDF med medium
oppløsning og en zip-fil med jpg-filene som fotogrammetrimodellen er bygget på. I tillegg
ligger det til bilde 2001 også zip-fil med exceltabell over koordinatene til
georeferansepunktene, og et kart med georeferansepunktene avmerket.
Filnavn
Motiv
Retn. Fotograf Dato
Cf53666_2001 Fotogrammetri 1: Sjakt 9 etter fjerning av matjord, før utvidelser
CCW
27.08.19
Fotogrammetri 2: Sjakt 9, vestlig del, tømt drensgrøft/profiler
CCW
27.08.19
Cf53666_2002 C487, C489; lag A472, A465.
Fotogrammetri 4: Østlig del sjakt 9/10; skip nivå 0, som nr 3.
CCW
29.08.19
Cf53666_2004 Overflate skip før gravning; topp lag A633.
Fotogrammetri 5: Skip nivå 1. Bunn av lag 633; topp av lag 669,
CCW
29.08.19
Cf53666_2005 675, 681, 774
Fotogrammetri 6: Skip nivå 2. Bunn av lag 669, 675, 681, topp av
CCW
29.08.19
Cf53666_2006 lag 690, 697, 765
Fotogrammetri 7: Skip nivå 3. Bunn av lag 690, 697, topp av lag
CCW
29.08.19
Cf53666_2007 716, 720, 747
Fotogrammetri 8: Skip nivå 4. Bunn av lag 747, 716, 720, topp av
CCW
29.08.19
Cf53666_2008 lag 756.
Cf53666_2009 Fotogrammetri 9: Skip nivå 5. Bunn av lag 756
CCW
29.08.19
Cf53666_2010 Fotogrammetri 10: Skip nivå 6.
ASE
01.09.19
Cf53666_2011 Fotogrammetri 11: Skip nivå 7.
JLM
01.09.19
Cf53666_2012 Fotogrammetri 12: Skip nivå 8.
JLM
02.09.19
Cf53666_2013 Fotogrammetri 13: Skip nivå 9.
ASE
02.09.19
Fotogrammetri 14: Skip nivå 10. Innraste masser fjernet. Topp av
ASE
02.09.19
Cf53666_2014 lag A1026.
Fotogrammetri 15: Skip nivå 11. I vest, bordganger fra skrog; i øst:
ASE
03.09.19
Cf53666_2015 nagler og mulig dørk. Bunn av lag A1026.
Cf53666_2016 Fotogrammetri 16: Skip nivå 12, topp A1125.
ASE
03.09.19
Fotogrammetri 17: Skip nivå 13. Bordganger A1150, A1155, kjøl
ASE
04.09.19
Cf53666_2017 A1141, grått lag A1136.
Fotogrammetri 18: Skip nivå 14. Bordganger A1150, A1155
ASE
04.09.19
Cf53666_2018 fremrenset. Kjøl A1141 gravd frem og klar for prøveuttak.

116

28, Halden kommune

Saksnr. 2019/8560

11.6 ANALYSERESULTATER
11.6.1 VEDANATOMISK ANALYSE VED MOESGAARD MUSEUM
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11.6.2 RADIOLOGISKE DATERINGER, VED
TANDEMLABORATORIET/ÅNGSTRÖMLABORATORIET, UPPSALA UNIVERSITET
Vedleggene omfatter Håkansson og Beckel 2019 og Håkansson og Mucke 2020,
opprinnelig og korrigert utgave.
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11.6.3 MAKROFOSSILANALYSE VED HÅKAN RANHEDEN, ARKEOLOGERNA, STOCKHOLM

Screening av 6 makrofossilprov från Gjellerstad saksnr. 2019/8560
P865
A842
Sjakt 9

Träkol

xxxxx

P950
A943
Sjakt 10

Träkol

xxx

P1068
A1026
Sjakt 9

Träkol

xxx

P100224
A465
Sjakt 9

Träkol
Millium effusum (hässlebrodd)
Viola sp. (viol)

x
xx
x

P100225
A472
Sjakt 9

Träkol

x

P100226
A472
Sjakt 9

Träkol
Viola sp. (viol)

x
x

Kommentar
Proverna har behandlats på konventionellt sätt genom vattenflottering och dekantering
över siktar med minsta diameter 0,5 mm.
Eftersom det här endast är en screening görs ingen längre diskussion av resultatet men
detta framgår ändå ganska tydligt i listan ovan (hela materialet är analyserat).
Proverna har varit tämligen små, ca 1 liter och detta kan möjligen ha bidragit till det
magra utfallet. Jorden har genomgående varit siltigt eller främst finmoigt enligt äldre
terminologi.
Det är som synes i stort sett endast träkol som framkommit i dessa prov och där
frekvensen av dessa fragment var mycket stor i P865.
De obrända fruktskalen av hässlebrodd (Myskegras) kan möjligen vara gamla men det är
inte alls säkert. I vilket fall som helst representerar hässlebrodd frisk eller ännu hellre
lite fuktig och mullrik mark och utgör ingen egentlig ruderatväxt även om den kan
växa på kulturskapade ståndorter.
Dock finns en art i violsläktet som är en utpräglad ruderatväxt och det är åkerviol
(Åkerstemors-blom). De olika arterna är dock svåra att särskilja i fossilt material och
de noterade fröskalen är troligen inte av den arten.
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11.6.4 POLLENANALYSE VED JONAS BERGMAN, ARKEOLOGERNA, STOCKHOLM
NB: overskriften er unøyaktig. Det analyserte materialet er fra Gjellestad sjakt 9,
A465/A472.
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Screening av 6 pollenprov från Gjellerstad, saksnr. 2019/8560

6 pollenprov från profil C489 och genom lager A465 och A472 har screenats i syfte att bedöma materialens
potential för mer fullständig pollenanalys.
Proverna har innan analys genomgått en tämligen komplicerad kemisk reningsprocess för att eliminera
silikater liksom diverse organiskt material annat än pollen. Den förstnämnda fraktionen (silikaterna) har av
givna skäl varit speciellt svår att eliminera eftersom modermaterialet varit minerogent och siltigt. Behandling
med HF (Fluorvätesyra) har fått göras två gånger för att överhuvudtaget möjliggöra analys (men så är det
nästan alltid med markpollenprov).
Här har endast en översiktlig och taxonomisk värdering gjorts och inga pollen har räknats i detta skede.
PN606 (taget i matjord): Provet innehåller mycket pollen av ett ganska brett spektrum av arter.
Sädesslagspollen finns (Hordeum). Förekommande silikater har reducerats väsentligt. Provet visar god
potential för analys men man bör hålla i minnet de kontextuella problem som kan finnas i att analysera
markpollenprov och vilket handlar om faktorer som framförallt eventuell långflygt och kontamination av yngre
material.
PN607 (taget i jordkappa): Även detta prov innehåller mycket pollen med god taxonomisk spridning. Enstaka
sädesslagspollen finns även här (Hordeum). Provet är ganska bra renat från silikater. Provet bör ha god
potential för vidare analys men med samma kontextuella reservationer som ovan beträffande kontamination
av i själva verket yngre material.
PN608 (taget i torvlag): Här finns mycket pollen och provet är relativt fritt från silikater. Här tycks de
botaniska signalerna mer tyda på extensivt bruk och sädesslagspollen verkar inte förekomma men dock
indikationer på kulturmark av ängs/betesmarkstyp. Provet har bra potential för vidare analys.
PN609 (taget i torvlag): I detta prov fanns inte så mycket pollen men ändå med en tydlig taxonomisk bredd.
Även här framstår de botaniska signalerna som främst extensiva. Silikatfraktionen är relativt nedpressad och
analysen bör gå att genomföra med bra resultat.
PN610 (taget i äldre markrester?): Här fanns ganska lite pollen och den minerogena fraktionen har inte gått
att få bort här. Provet bör bedömas som mindre lämpligt att fullanalysera.
PN611 (taget i undergrund): Mycket sporadiskt förekommande pollen och trots upprepad behandling av HF
så består provet mest av en sörja av silikatrester. Analys rekommenderas inte.
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11.6.5 MIKROMORFOLOGISK ANALYSE VED RICHARD I. MACPHAIL, UCL, OG JOHAN
LINDERHOLM, SAMUEL ERIKSSON OG CHRISTIAN HRISTOV, MAL
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11.6.6 DENDROKRONOLOGISK ANALYSE VED AOIFE DALY, DENDRO.DK
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11.6.7 NEDBRYTNINGSTILSTAND VED CHARLOTTE GJELSTRUP BJÖRDAL, INSTITUTIONEN
FÖR MARINA VETENSKAPER
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11.7 MEDIEOPPSLAG (UTVALG)
11.7.1 NRK NETT 26.8.19
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11.7.2 NRK NYHETER TV 26.8.19

11.7.3 NRK ØSTFOLD TV 26.8.19
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11.7.4 TV2 NYHETENE 26.8.19

11.7.5 NRK ØSTFOLD TV 27.8.19
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11.7.6 NRK ØSTFOLD TV 28.8.19
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11.7.7 TV2 NETT 28.8.19
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11.7.8 TV2 NYHETENE 28.8.19
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11.7.9 NRK ØSTFOLD TV 29.8.19
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11.7.10 STRÖMSTADS TIDNING 3.9.19
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11.7.11 NRK NYHETER TV 3.9.19

11.7.12 NRK ØSTFOLD TV 4.9.19
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11.7.13 UNIFORUM 4.9.19
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Halden arbeiderblad 5.9.19
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11.7.14 NRK NETT 5.9.19
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11.7.15 NRK NYHETER TV 5.9.19

11.7.16 NRK ØSTFOLD TV 5.9.19
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11.7.17 NRK ØSTFOLD TV 6.9.19

11.8 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON
Type
Dagbok
Originaltegninger, A3: 5 stk.
Rentegninger
Foto vanlig kamera/stangkamera; fotoliste
Lister (prøver, funn)
Kart (egenproduserte som har blitt benyttet i
rapport)
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Digital
Intrasisdatabase
PDF – Arkiv
Fotobasen
Fotobasen
Fotobasen
Intrasis
Fotobasen

Analog
Arkiv
-

