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Bakgrunn for undersøkelsen
Grunneier Hans-Christian Teien har søkt om å restaurere tregulv i 1. etasje i
våningshuset på Auve gård. Gårdstunet er registrert i Askeladden som nyere tids
kulturminne med ID 86573. Bygningen er oppført i 1720, med påbygg fra 1790.
Hovedbygningens eksteriør og interiør er fredet etter bygningsfredningsloven av
1920. Eier har fått tillatelse til å ta opp tregulvet, isolere det og erstatte ødelagte
gulvbord, samt å montere ny oppforing med vannbåren varme i tre rom.
Det var før arbeidene iverksattes ikke kjent hva slags jordmasser eller
bygningsstrukturer som befant seg under gulvet i de aktuelle rommene. Auve
ligger i et landskap med høyt potensial for spor etter bosetting i førreformatorisk
tid. Om lag 250 meter nordvest for våningshuset ligger Askeladden ID 49729, en
neolitisk boplass som er delvis gravd ut og har gitt rike funn. Gårdstunet på Auve
har en attraktiv beliggenhet med tanke på strandbundet bosetning, og
jordsmonnet i området gir uvanlig gode bevaringsforhold. Det er derfor høyt
potensial for at det kan finnes spor etter bosetting i yngre steinalder i massene
under gulvet på Auve. Videre er det også mulighet for funn knyttet til jernalderen
og middelalderens bosetting, i tillegg til at det kan forekomme
etterreformatoriske kulturlag. For å sikre kunnskap fra disse jordmassene ønsket
Kulturarv ønsket å gjennomføre en mindre registrering/undersøkelse under
gulvet i forbindelse med at utbedringsarbeidene skulle gjennomføres.

Figur 1. Huset på Auve sett mot sørvest. I forgrunnen Ragnar Orten Lie (Kulturarv) ogThor-Christian Teien.
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Sammendrag
Massene under gulvet ble undersøkt ved prøvestikking, og deretter fjernet med
slamsuger. Det ble funnet et fåtall skår av keramikk, krittpiper og annet
etterreformatorisk avfall. Ca. 30 cm under stuegulvet ble det funnet et lag av
furubord med tverrbjelker, tolket som et eldre gulv tilhørende en bygning som
har stått på stedet før den nåværende. Gulvet ble regnet som etterreformatorisk
og ikke automatisk fredet. Gulvet ble fjernet i løpet av arbeidet.

Tidsrom og bemanning
En rekke personer var involvert i dette korte feltarbeidet. Vibeke Lia var feltleder
og jobbet i felt 1., 4., 9., 11. og 14. mars. Ragnar Orten Lie var i felt 1., 4., 9. og
11. mars. Jan Lindh videodokumenterte deler av arbeidet 9. mars, og Jørgen
Solstad bidro i felt 11. mars. Videre ble arbeidet befart av Anne-Merete Knudsen
(1. mars) og Siv Abrahamsen Anholt (11. mars). Det ble dermed forbrukt 48,5
timer i felt av ansatte hos Kulturarv. I tillegg brukte Arne Schau 1,5 timer på
metallsøk 14. mars. Til slutt brukte Vibeke Lia 10 timer på etterarbeid, fordelt på
datoene 7. mars, 14. mars, 15. mars og 24. mars 2011. For nøyaktig timebruk
fordelt på datoer se tabell vedlegg 1.

Områdebeskrivelse og lokalt kulturmiljø
Auve ligger sør på halvøya Vesterøya, i Sandefjord kommune. Vesterøya er i dag
preget av hyttebebyggelse med noe jordbruk og næring. I historisk tid har folk
bosatt på Vesterøya typisk drevet jordbruk kombinert med fiske, og mange har
selv vært småredere eller hatt hyre på båt. På Auve har det vært bygget båter
gjennom flere generasjoner, og Auve var besøksgård frem til 2006, men er i dag
ikke i aktiv drift.
Området er småkupert, med mange lune viker, og tørr sandjord. Tilbake til yngre
steinalder har landskapet vært oppdelt i en langstrakt, nord-sørløpende
skjærgård, og godt egnet for strandbundet bosetning.Gårdstunet ligger lunt
mellom knauser i nord og sør, og med tilgang til fjorden i øst og ut mot
ferdselsåren på land i vest, og med gode jorder på begge sider. Også dette tilsier
at det her kan ha vært bosetning langt tilbake.
Gården er nevnt i Biskop Eysteins jordebok fra slutten av 1300-tallet, og i et
testamente skrevet i 1427 der en korsbroder ved navn Haakon Guttormson
skjenker ”swa mykit sem ek eigher” i gården til Tjøme kirke (DN. V 402, 1427).
Gårder som kan dokumenteres å ha vært i drift i middelalder regnes gjerne som
nokså sikre forhistoriske gårder.
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Figur 2. Kartet viser lokaliseringa av gården Auve, lengst ute på Vesterøya i sandefjord kommune.

I nærområdet rundt Auve ligger et lite knippe kulturminner fra ulike perioder. I
Bentsrødkilen sørøst for gårdstunet, ligger et vrak fra etter et skip som strandet
på et skjær i tett tåke i 1850, og mannskapet skal ha fått mat og husly på en av
gårdene omkring. Kanskje er hendelsen illustrerende for det dramatiske som lå i

5

å leve nær kysten i vår nære forhistorie, i kontrast til det idylliske hyttelivet som
er så typisk for dette området i dag.
Om lag 500 meter sørvest for gården ligger et gravfelt fra jernalder med fem
gravhauger og en mulig førreformatorisk kullgrop (ID 29698). 300 meter
nordvest for tunet ligger gravfelt med to gravminner (ID 29673) og også
innenfor boplassen rett vest for dette (ID 49729) er det kjent to gravminner. Alle
disse gravminnene er markert i Askeladden med sannsynlig datering til jernalder.

Figur 3. Ortofotoet viser nærområdet rundt Auve, med automatisk freda kulturminner markert med rosa farge, og
uavklarte kulturminner med oransje farge (gjelder bare skipsvraket, ID 113287).

Det er likevel potensialet for funn av bosetningsspor fra steinalder som er mest
påfallende på Auve. Boplassen 250-300 meter nordvest for tunet (ID 49729)
skjuler i tillegg til de to gravhaugene, tykke kulturlag som har en viktig plass i
forskning på norsk neolitikum. Boplassen ble oppdaget i 1972 ved funn av flint
og keramikkskår i en veigrøft. I 1976 ble så store deler av boplassen ødelagt ved
sanduttak, og det ble gjort en nødgravning i forbindelse med dette. Siden har
boplassen vært undersøkt i flere omganger, i 1979, 1984, 1991 og 1993. Om lag
halvparten av den opprinnelige boplassen er gravd ut. På grunn av gode
bevaringsforhold under flyvesanden i området, er det bevart et spektakulært
antall keramikkskår (over 40 000 skår) og store mengder organisk materiale som
brent og ubrent beinmateriale og matskorper i noe av keramikken (Østmo et al.
1997). Boplassen dateres (på grunnlag av strandlinjedatering) til 3900-4400 BC,

6

siste del av neolitikum. Resultatene fra utgravningene har, på grunn av
boplassens omfang, og ikke minst på grunn av de oppsiktsvekkende gode
bevaringsforholdene for organisk materiale, kunnet belyse denne perioden på en
uvanlig detaljert måte.
Boplassen er forstått som strandlinjebundet, og både typologiske faktorer og
C14-dateringer fra undersøkelsen støtter denne konklusjonen. Da vannet sto 22
meter høyere enn i dag, lå boplassen på et lavt eid med en høy ås i øst og en
beskyttende knaus i vest, med tilgang til grunne bukter i nord og sørvest, og
lange grunner der vadefugler har hatt gode forhold. Ved gårdstunet på Auve er
det aldri blitt gjort systematisk søk etter steinalder, men de fastboende forteller
at flint av og til har kommet opp ved arbeid rett nord for huset, og som figur 4
(under) viser, har dette stedet ligget vel så godt til rette for strandbundet
bosetning som den undersøkte boplassen. Med to sørvendte bukter direkte
tilgjengelig og en kraftig knaus som tar unna for vind fra sør og sørvest, virker
dette som et optimalt sted å slå seg til på samme tid, og litt seinere enn
bruksfasen for ID 49729.

Figur 4. Kartet viser landskapet omkring Auve ved en vannstand 22 meter høyere enn i dag. Slik så landskapet ut for
ca. 4000 år siden.
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Registreringens forløp og resultater
Tiltaket innebærer å fjerne plankene i gulvet i tre rom, for deretter å fjerne
massene under for å kunne legge inn isolasjon og oppvarming tilpasset moderne
standard. Huseieren regner med at det er behov for å fjerne massene i minst 40
cm under gulvplan for å få plass til alle materialer som skal ned i det nye gulvet,
og det var derfor behov for å undersøke masser minst ned til denne dybden.
De tre rommene som skal utbedres er kjent som ”salongen”, ”spisestua” og
”kammerset/dagligværelset”. Salongen ligger i delen av huset som er bygd i
1720, mens de to andre rommene stammer fra påbygningen i 1790.
Kammerset/dagligværelset skal ha fungert som inngang tidligere.

Figur 5. Ortofotoet til venstre viser gårdstunet på Auve, dét til høyre viser våningshuset med en tegning av
grunnplanet i 1. etasje georeferert inn i forhold til bygg-dataene i FKB-data for Sandefjord. At det ser ut som huset
”stikker utenfor” tegningen skyldes at fotoet ikke er gjort rett ovenfra. De tre rommene som skal utbedres er markert
med rødt kryss.

I utgangspunktet var det ikke kjent om det fantes jord- eller sandmasser rett
under gulvet, om det var fyll av annen sort, eller om det var mellomrom mellom
gulvplankene og jordmassene under. Huset ble derfor befart av Ragnar Orten Lie
og Vibeke Lia den 1. mars, mens snekkerfirmaet Timber jobbet med å fjerne
gulvplankene. Det ble da konstatert at det lå tørr sand rett under og helt opp til
tregulvet i alle rom. I spisestua lå det et ”dobbelt gulv”, der trekull fra en
kullmile i nærområdet var brukt som isolasjon under det nyeste gulvet. Kullet og
plankelaget under dette ble fjernet.

Figur 6. Alle rommene før arbeid. Til venstre salongen sett mot sør (til stede Ole-Andreas Thorsen, Anne Merete
Knudsen, Ragnar Orten Lie, Hans-Christian Teien, Thorbjørn Kristiansen og Thor-Christian Teien). I midten
spisestua sett mot nord/nordøst, til høyre kammerset sett mot nordvest.
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Den arkeologiske undersøkelsen tok til i salongen 4. mars. Snekkerne i Timber
hadde i mellomtiden fjernet nok planker i rommets nordre hjørne til at vi kunne
komme til med to prøveruter mellom tverrbjelkene som fortsatt lå igjen. Den
nordre prøveruten ble gitt Id 501, og den søndre 502. Vi grov ut fyllmassen med
krafse, graveskje og øsekar, bar massene ut i bøtter, trillet dem i trillebår til en
egnet tippeplass, og såldet dem i håndsold. Topplaget besto av svært tørr sand
med klumper av enkel mørtel, og noe flintavfall. Laget er tolket som sand som er
fylt inn for å stabilisere gulvet over, og at flinten derfor ikke representerer en
boplass på stedet, men at den stammer fra området der sanden er hentet. Det er
verdt å legge merke til at det var påfallende lite avfall og gjenstander fra husets
bruksperiode i dette laget. Dette tyder på at sanden har vært fylt inn i én
omgang, trolig nokså hurtig, og at gulvet ble lagt på kort etter og har vært tett
siden. Liste over funn fra de ulike rutene finnes i vedlegg 2.

Figur 7. Til venstre bevart gulv i nordre rute (501), i midten bevart gulv i søndre rute (502). Begge disse fotoene er tatt
mot sørøst. Til høyre doserer Ragnar for Preben og Thorbjørn fra Timber, og huseier Hans-Christian. Fotografert
mot nord.

Om lag 32 cm under tregulvet ble det funnet et lag av eldre trevirke, tolket som
et eldre gulv. Kilt ned mellom plankene i rute 501 lå en krittpipestilk, noe som lot
oss tolke gulvet som trolig anlagt på 1600-tallet, altså etterreformatorisk tid.
Ingen hittil kjente opplysninger tyder på at det stående huset har deler som er
eldre enn 1720, og vi tolket derfor gulvet foreløpig som tilhørende en annen
bygning som har stått på stedet før det nåværende huset – og dermed ikke
automatisk fredet. Vi ønsket likevel å undersøke gulvets utstrekning i plan, og å i
minst mulig grad gjøre inngrep i det før vi hadde mer kunnskap.
Imidlertid hadde vi fortsatt behov for å finne ut om det fantes automatisk freda
kulturminner lenger ned i massene. Vi løste problemet ved å gå dypere ned i rute
501, der gulvlaget var dårlig bevart og i hovedsak bare besto av løse fliser.
Denne ruten ble undersøkt ned til 50 cm uten at det ble gjort funn av automatisk
freda kulturminner eller spor etter redskapstilvirkning i steinalderen. Vi
konkluderte med at ingenting automatisk fredet var å finne i massene ned til 50
cm i salongen.
Ettersom det ikke lar seg gjøre med GPS-innmåling innendørs, ble arbeidet som
ble gjort denne dagen dokumentert i tegning, som siden ble georeferert slik at
de
gravde
rutene
kunne
legges
inn
i
Intrasis,
og
dette
dokumentasjonsprogrammet kunne brukes til å håndtere funnene (og annen
dokumentasjon) som ble samlet inn fra registreringen.
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Figur 8. Figuren viser felttegningen fra arbeidet i salongen 4. mars, georeferert inn på ortofoto med tegning av husets
planløsning i 1. etasje. Det ble undersøkt mellom tverrbjelkene i to ”striper” (rute 501 og 502). I det undersøkte
området med mørk farge er det undersøkt og såldet masser ned til henholdsvis 20-28 cm (501) og 11 cm (502). I det
lyse området i ruten 501 er det undersøkt ned til 50 cm, og i 502 ned til gulvlaget (tegnet inn) på ca. 32 cm. De store
grå feltene representerer den delen av gulvet som ikke var fjernet 4. mars.

9. mars var snekkerne ferdige med å fjerne gulvene i de to gjenværende
rommene, og vi ønsket å legge prøveruter også i disse. Vi la én rute i hvert rom,
flyttet massen over i bøtter som vi tok ut vinduet fra kammerset, og soldet dem
ute i trillebåret. I begge rommene lå det løs strandsand med litt flint og lite
materiale fra nyere tid, slik at inntrykket fra salongen ble stående. Vi fant ikke
noe definert plankelag i disse rommene, og kunne dermed ikke påvise at
gulvlaget fra salongen fortsatte ut hit.

Figur 9. Til venstre prøverute i kammerset, til høyre prøverute i spisestua. Begge foto mot nord.
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Om lag 30-35 cm under plankegulvet lå det imidlertid et hardtrampet sandlag
med noe flis i toppen, som kan representere det samme eller et liknende gulv
men dårligere bevart. Kanskje kan dét at et hus ble bygget over det gamle
gulvet i salongen i 1720, mens den andre delen ble liggende ubeskyttet fram til
1790, forklare den ulike bevaringsgraden. Dette spørsmålet kan ikke besvares
innenfor registreringens forutsetninger.
I spisestua (rute 503) ble det påtruffet naturlig undergrunn ned mot 40 cm. Det
ble ikke funnet avslag av flint eller andre spor etter automatisk freda
kulturminner i de naturlige massene. I kammerset (rute 504) dukket det opp
enkelte skår av keramikk fra 16- eller 1700-tallet, noe som kan ha sammenheng
med at rommet tidligere har vært brukt som inngang og grovkjøkken. Dette er
ikke automatisk freda.

Figur 10. Figuren viser hvor de fire prøverutene ble plassert i huset.

Det ble ikke tegnet skisser av dette arbeidet, rutene som ble gravet ble skisset
inn på tegningen av romløsningen i 1. etasje, og georeferert og lagt til Intrasis ut
fra dette. Funnene fra rutene er dokumentert i vedlegg 2.
Ettersom det fortsatt var knyttet usikkerhet til hva gulvlaget i salongen i
virkeligheten representerer, ønsket vi å se plankelagets utstrekning i plan.
Huseieren hadde planlagt å fjerne de gjenværende sandmassene ved hjelp av en
slamsuger, og vi besluttet å være tilstede når dette arbeidet ble gjennomført.
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Hensikten med dette var både å ha en viss kontroll med hvordan massene ble
fjernet, for å unngå at eventuelle interessante kulturminner ble ødelagt, men
også å få en titt på metoden ”massefjerning ved slamsuging” til senere
referanse. Arbeidet ble gjennomført fredag 11. mars. Tverrbjelkene ble fjernet
med motorsag, og sanden ble suget ut.

Figur 11. Suging.

Slamsugingen viste seg å være en svært effektiv metode for å få ut masser
kjapt, så lenge det allerede er vist (ved prøverutene) at det ikke er mange
kulturminner i massene. I løpet av arbeidet ble det avdekket at plankegulvet har
dekket det meste av arealet i salongen. Ved sørveggen lå i tillegg noen tykke
bjelker, som ble tolket som deler fra svalgangen som tidligere har løpt langs
denne veggen. Plankegulvet var tømret sammen ved hjelp av treplugger, og det
ble påvist tre tverrbjelker som lå igjen delvis bevart, og delvis bare som søkk i
gulvbordene.

Figur 12. Til venstre fjerning av tverrbjelker i øvre gulv med motorsag. I midten plugghull og treplugg i vestre del av
det eldste gulvet. Til høyre det eldste gulvet sett mot nordøst. De tre tverrbjelkene er synlige som søkk i plankelaget.
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Det som var igjen og noenlunde helt av plankegulvet ble dokumentert i tegning
som ble digitalisert og georeferert inn i forhold til huset og plantegningen for 1.
etasje. Én planke ble videre tatt ut med tanke på dendrologisk datering. Planken
ble saget i tre skiver og sendt Terje Thun ved NTNU for forsøk på datering. Thun
konkluderte imidlertid med at treverket i denne planken ikke reflekterer
sommertemperaturen i sin vokseperiode godt nok. Dette innebærer at det ikke
er mulig å dendrodatere planken, og vi har dermed ingen mulighet til å datere
gulvet mer nøyaktig.

Figur 13. Figuren viser skissen som ble laget av det gjenværende gulvet. Stripene viser retningen plankene ligger, og
de mer hele plankene er markert med omriss. De røde flekkene markerer plugghull som var synlige under tegningen.
Da plankene ble tatt opp et par dager senere ble det funnet ytterligere plugghull med plugger i noen av plankene.
Området som er tatt ut til dendro er markert med rød firkant.

En del oppmerksomhet ble viet til en mindre oppmuring ved nordvestveggen. To
murstein på høykant sammen med tre-fire naturstein danner et lite hjørne, og er
tolket som et provisorisk ildsted tilhørende den eldste byggefasen (se figur 13.
over og figur 14. under) Oppmuringen ser lite solid ut og det er vanskelig å få ut
mer informasjon om den, ettersom den ser ut til å fortsette inn under veggen og
inn i kjøkkenet, der det i dag er kjeller.
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Figur 14. Provisorisk oppmuring. Til venstre mot sørvest, i midten mot nord, til høyre mot nordøst.

Med håp om å finne gjenstander som skulle kunne datere gulvlaget tok vi
avslutningsvis i bruk metalldetektor i salongen. 14. mars søkte metallsøkekspert
Arne Schau over gulvflaten, med håp om å finne mynter eller andre daterbare
gjenstander i massen. På dette tidspunktet var det eldre plankelaget fjernet av
snekkerfirmaet Tiimber. Søket ga funn av spikre, diverse uidentifiserbare
jerngjenstander og noen få båtnagler (for fullstendig liste se vedlegg 2).
Båtnaglene knytter seg antagelig til båtbyggervirksomheten som har foregått på
Auve i historisk tid, og heller ingen av de andre gjenstandene kunne kaste lys
over plankelagets alder.

Figur 15. Gjenstandene plukket opp under metallsøkingen i salongen.
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Funn
Det ble samlet inn gjenstandsfunn fra de fire prøverutene (501, 502, 503 og
504), i tillegg til at det ble samlet inn enkelte funn i løpet av slamsugedagen, og
de nevnte funnene fra metallsøkingen. Funnene består i hovedsak av flint –
hovedsakelig i form av ildslagningsflint, men det fantes også enkelte avslag. All
den slåtte flinten stammer imidlertid fra topplagene, og representerer neppe en
boplass på stedet – men heller at det kan ha vært en bo- eller oppholdsplass (i
steinalderen) i området der sanden som er fylt inn under gulvet er hentet fra. Vi
vet ikke hvor dette er, og kan bare notere at landskapet omkring Auve gård
rommer mange landskapsrom som fremstår som ideelle for bosetning i
steinalderen.

Figur 16. Typisk flint fra Auve. Brent, frostsprengt og uten mange typiske slagspor.

Det er også en del funn av typiske etterreformatorisk avfall så som
krittpipestilker og keramikk. Det er likevel påfallende lite slikt materiale med
tanke på at huset er dokumentert i bruk på 1700- og 1800-tallet, og at
gårdstunet trolig har ligget på samme sted minst siden 1300-tallet.

Figur 17. Deler av 1600-talls kokekar fra Auve. Til venstre hank av stjertepotte, funnet i prøverute i spisestua. Til
høyre del av kokekar funnet under støvsuging i salongen.

Det ble gjort ett gjenstandsfunn som kan stamme fra middelalderen i løpet av
undersøkelsen. Det dreier seg om et fragment av en bakstehelle. Denne ble
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funnet opp mot nordvestre vegg, i forbindelse med oppmuringen.
Bakstehellefragmentet ble funnet i løpet av arbeidet med slamsuging, og har
ingen klar kontekst ut over at den er funnet under 1720-gulvet, men over det
eldre gulvet, inne blant steinene i grunnmuren.

Figur 18. Bakstehelle.

Baksteheller er ofte tolket som førreformatoriske, men har vært i bruk også etter
reformasjonen, enkelte steder helt ut på 1800-tallet. Vi mener at bakstehellen
ikke kan datere massene i dette gulvet, både på grunn av uklar kontekst, og
fordi slike har lang dateringsramme.
Ut over dette består funnmaterialet i spiker, noen få glasskår, litt tapet og
tekstil, et par knappenåler, en krabbeklo og en hjørnetann av gris.
Etterreformatorisk gjenstandsmateriale tilhører grunneier, og gjenstandene fra
registreringene går tilbake til familien Teien på Auve.

Konklusjon
Arbeidet viste at det ikke finnes noen spor etter en steinalderboplass i massene
opptil 50 cm under tidligere gulvnivå under huset. Det ble gjort funn av et
plankegulv som må stamme fra en tidligere bygningsfase, eller helst et hus som
har stått på stedet før det nåværende huset. Gulvet lot seg ikke datere
dendrologisk, og vi kommer ikke nærmere en nøyaktig datering av den eldre
bygningen.
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Sørensen, Sverre Bakkevig og Mette Skovhus Thomsen 1997. Auve Bind II.
Tekniske og Naturvitenskapelige Undersøkelser 73. Norske Oldfunn XVII. Oslo:
Universitetets Oldsaksamling.
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Vedlegg
•
•

Timeliste
Funnliste

17

Vedlegg 1, tidsbruk

Dato

Vibeke Lia

01.03.2011 14.0014.30
04.03.2011 09.0015.15
07.03.2011 12.0012.35
09.03.2011 08.3011.30
11.03.2011 09.3016.30
14.03.2011 09.0010.30
14.03.2011 14.3016.00
15.0015.03.2011 16.00
08.0024.03.2011 15.30

Ragnar Orten
Lie

AnneMerete
Knudsen

Jørgen
Solstad

Siv
Abrahamsen
Anholt

Jan Lindh

Arne
Schau

13.30-14.30
09.30-15.15

Befaring
09.00-12.00

Prøvestikking (Ragnar og
Vibeke)/befaring (AnneMerete)
Etterarbeid (foto)

08.30-11.30
08.00-16.30

Oppgaver

10.3011.30
10.00-16.30

Prøvestikking (Jan
dokumentasjon)
Slamsuging/dokumentasjon

13.00-15.30
09.0010.30

Metallsøk
Etterarbeid
Etterarbeid

Etterarbeid

18

Vedlegg 2, funn
Id
100002
100004
100005

Funnr
1
2
3

Name
Diverse skjell
Biter av murpuss
Ubrent bein

Material

Sakord

Tegl
Ben

Avfall

100006 4
100007 5

Brent bein
Teglstein fra ovn?

Ben
Tegl

Avfall
Murstein

100010
100011
100012
100013

Moderne metall
Metall
Bryne
Blått tøy med prikker

Metall
Metall
Bergart
Textil

100014 10
100015 12

Brent flint
Slått flint?

Flinta
Flinta

100016 11

Keramikk

Keramik

100017 13
100023 14

Keramikk
Krittpipestilk / fragment

Keramik
Keramik

100024 15

Keramikkfragment

Keramik

100026
100027
100028
100029
100031
100032
100035
100036
100037

Brent flint
Flinta
Fragment av krittpipehodeKeramik
Hank av stjertepotte
Keramik
Knakkestein?
Stein
Avrundet glass
Glas
Keramikkskår
Keramik
Tapet
Knappenål
Metall
Murpuss

6
7
8
9

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Datering

1500-1750?

1940-2011
Bryne

Avslag

Kärl
Kritpipa

Steinalder?

Beskrivelse

2
1

Fragment Kastet
Defekt
Tilhører grunneier

2
6
1
2

Kastet
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Fragment Tilhører grunneier

Salongen, topplag
Firkantet teglstein, ca. 10x3,8x2,8 Salongen, topplag
cm. Glatt side med "brannhud" er
svakt avrundet (innover mot siden)
mens de andre sidene er brukket av
og ujevne. Svært sotet på baksiden.
Kan ha stått inn mot ovn eller
ildsted?
Salongen, topplag
Diverse spiker og annet avfall
Salongen, topplag
Salongen, topplag
Små tekstilfragment. Blått tøy med Salongen, topplag
hvite prikker.
Ildslagning?
Salongen, topplag
Mulig slått flint. Med cortex, god
Salongen, topplag
kvalitet.
2 skår, ulike kar
Salongen, topplag

11 Fragment Tilhører grunneier
1
Tilhører grunneier

1800-1900-tall?2

Fragment Tilhører grunneier

1600-1700-tall 2
1620-1910
2

Fragment Tilhører grunneier
Fragment Tilhører grunneier

1

Fragment Tilhører grunneier

2
1
1
1
1
1
3
1
1

Fragment
Fragment
Fragment
Intakt
Fragment
Fragment
Fragment
Intakt

Avfall
Kritpipa
1620-1910
Stjertepotte 1600-1700-tall
Knakkestein

Nål

Ant FragmenteFunnstatus
4
Kastet
16
Kastet
3 Fragment Kastet

Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Kastet

Rødt gods med brun og grønn
Pipestilk. I tillegg lite fragment av
annen pipe. 7 mm d, hull 3,5 mm d.
Lilla glasur med sort strek/gulhvit
glasur.
2 fragment med cortex. Ildslagning?
Lite fragment fra hode
Grønn glasur
Usikker
Lite skår klart, avrundet glass
Rødt gods, rød glasur

Funnenhet/kontekst
Salongen, topplag
Salongen, topplag
Salongen, topplag

Salongen, topplag
501, 35-50 cm
501, 35-50 cm
Spisestue, 0-30 cm
Spisestue, 0-30 cm
Spisestue, 0-30 cm
Spisestue, 0-30 cm
Spisestue 30-50 cm
Spisestue 30-50 cm
Kammerset 0-30 cm
Kammerset 0-30 cm
Kammerset 0-30 cm

100038
100039
100040
100041
100042
100043
100044
100047
100048
100049
100050
100051
100052
100053

25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
35
36
37
38

Ubrent bein
Glassbiter
Tegl
Ildslagningsflint
Kopperbiter
Spiker eller hesteskosøm
Spiker
Slått flint
Brent bein
Skår fra liten flaske
Ubrent bein
Plate i kopper
Spiker
Keramikk med blå dekor

Ben
Glas
Tegl
Flint
Koppar
Järn
Järn
Flinta
Ben
Glas
Ben
Koppar
Järn
Keramik

Avfall

2
3
1
2
2
2
4
2
4
3
1
1
1
1

Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Intakt
Defekt

100054 39

Konsentriske sirkle

Keramik

1

Fragment Tilhører grunneier

100055
100059
100060
100061

40
41
42
43

Keramikk, rødbrun glasur
Krabbeklo
Hjørnetann, gris
Krittpiper

Keramik
Kokkärl
Organiskt material
Ben
Avfall
Keramik
Kritpipa

1600-1800?

5
1
1
4

Fragment
Intakt
Intakt
Fragment

100062
100063
100064
100065

44
45
46
47

Grønt flaskeglass
Krok og liten kopperplate
Brent flint (ildslagning)
Slått ildflint

Glas
Metall
Flinta
Flinta

Butelj

1650-1900

Eldslagningsflinta
Eldslagningsflinta

1
0
4
1

Fragment Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier

100066 48

Flint

Flinta

Avfall

3

Tilhører grunneier

100067 49

Kokekar, randskår.

Keramik

Kokkärl

1600-tall

2

Fragment Tilhører grunneier

100068 50

Bunn av fat?

Keramik

Fat

1600-1700-tall 1

Fragment Tilhører grunneier

100069 51

Skår av kokekar

Keramik

Kokkärl

1600-1750

1

Fragment Tilhører grunneier

100070 52

Skår

Keramik

Fat

1600-1700-tall 1

Fragment Tilhører grunneier

100071 53

Randskår

Keramik

Fat

1600-tall

1

Fragment Tilhører grunneier

100072 54

Lite skår

Keramik

1

Fragment Tilhører grunneier

Avfall
Avfall
Spik
Spik
Avslag
Avfall
Flaska
Avfall
Spik
Fat

Steinalder?
1700-1950?

1750-1950?

1600-tall?

Fragment
Fragment
Fragment
Fragment
Fragment

Kastet
Tilhører grunneier
Kastet
Tilhører grunneier
Kastet
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Kastet
Tilhører grunneier
Kastet
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier

Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier
Tilhører grunneier

Små fragment av kopper
Flate hoder, firkantet tverrsnitt

4 små fragment
3 små skår, klart glass.
Lite fragment

Lite fragment fajanse eller steintøy
med blå dekor
Rødt, porøst gods. Glasur med
konsentriske sirkler
Kokekar? Glasur på innsiden.

4 fragment. 1 hodedel har rundet
form som 1600-tal
Håndblåst

Kammerset 0-30 cm
Kammerset 0-30 cm
Kammerset 0-30 cm
Kammerset 0-30 cm
Kammerset 0-30 cm
Kammerset 0-30 cm
Kammerset 0-30 cm
Kammerset 30-50 cm
Kammerset 30-50 cm
Kammerset 30-50 cm
Kammerset 30-50 cm
Kammerset 30-50 cm
Kammerset 30-50 cm
Kammerset 30-50 cm
Kammerset 30-50 cm
Kammerset 30-50 cm
Samlet under støvsuging
Samlet under støvsuging
Samlet under støvsuging
Samlet under støvsuging
Samlet under støvsuging
Samlet under støvsuging
Samlet under støvsuging

Flekkeliknende klump, gjenbrukt til
ildslag.
Klumper av flint, 2 m. cortex. Slått? Samlet under støvsuging
2 randskår. Sortbrent utside,
rødbrun glasur inni. Rødgods.
Glatt utside uten glasur. Ru,
mønstret innside der glasuren er slitt
bort.
Rundet skår. Sortbrent utenpå,
rødbrun glasur inni
Flatt skår, brun glasur på en side.
Rødgods.
Kant av fat? Gulgrønn glasur på
innsiden. Rødgods.
Sotet på utsiden, ingen klare tegn til
glasur. Ru overflatepå innsiden.

Samlet under støvsuging
Samlet under støvsuging

Samlet under støvsuging
Samlet under støvsuging
Samlet under støvsuging
Samlet under støvsuging

100073 55

Skår.

Keramik

100084
100085
100086
100087
100088
100089

Bakstehelle
Flate biter av kopper
Båtsøm
Kroker/hemper
Diverse jern
2 ulike spiker

Skifer
Kopper
Jern
Jern
Jern
Jern

56
57
58
59
60
61

1
Bakstehelle
Föremål
Krok
Spik

Fragment Tilhører grunneier

1 Fragment Tilhører grunneier
14 Fragment Tilhører grunneier
2 Intakt
Tilhører grunneier
4
Tilhører grunneier
9
Tilhører grunnier
2
Tilhører grunneier

Finkornet keramikk. Litt brun og
grønn glasur.
Bit av bakstehelle med riller

Ikke identifiserbart
2 typer

Samlet under støvsuging
Samlet under støvsuging
Metallsøkfunn
Metallsøkfunn
Metallsøkfunn
Metallsøkfunn
Metallsøkfunn

