
B0478 gravfunn Nedre Vik, VikebygdSveio Hordaland bronse geometrisk

B04719 gravfunn Hovland Ullensvang Hordaland bronse dyreornamentering

B9007 løsfunn 12/1 Aurland prestegårdAurland Sogn og Fjordanebronse dyreornamentering

B11304b gravfunn 7/4 Skrøppa, BreimGloppen Sogn og Fjordanebronse dyreornamentikk

B12533 gravfunn 4/5 Fiskå Vanylven Sogn og Fjordanebronse geometrisk

B12533 gravfunn 4/5 Fiskå Vanylven Sogn og Fjordanebronse geometrisk

B12533 gravfunn 4/5 Fiskå Vanylven Sogn og Fjordanebronse geometrisk

C13395 løsfunn Såem Søndre, VestfjorddalenTinn, Bratsberg amtTelemark bronse dyreornamenter

C15714 gravfunn Leikvoll, Tune Sarpsborg Østfold bronse geometrisk

C15964 gravfunn Smedengen, HovinUllensaker Akershus bronse geometrisk

C17166 løsfunn 11/14 Nordgård, Ny-LjørdalenTrysil Hedmark bronse geometrisk, kobberknapp!

C17311 gravfunn Virrik Vestre Sandefjord Vestfold bronse geometrisk, dobbeltlinje utenfor innfatningkant, punkterte tverrstreker, mellom disse sirkler med punk i midten

C17615 gravfunn Valby, Tjølling Larvik Vestfold bronse geometrisk

C17616 gravfunn Valby, Tjølling Larvik Vestfold bronse geometrisk

C17643 løsfunn Skiptvedt Smålenene Østfold bronse dyreornamenter

C18612 gravfunn Dal i Romedal Stange Hedmark bronse geometrisk 

C18752 gravfunn Lyhus i Berg, BrunlanesLarvik Vestfold bronse geometrisk

C22394a gravfunn 46/1 Grefsheim, NesRingsaker Hedemark bronse dyreornamentikk

C22744 løsfunn Oslo Madserud alléOslo bronse dyreornamenter

C23035 løsfunn 83/3 Øyo, BelsheimVang Oppland bronse geometrisk dekor

C24617 løsfunn 168/1 Stabu nedreØstre Toten Oppland bronse geometrisk dekor

C35990 løsfunn Oslo Bispegata Oslo kobberlegeringgeometrisk dekor

C37956 løsfunn 210/1 Hunstad storeHole Buskerud kobber/tinn geometrisk dekor, oval?

C38001 løsfunn 7/210 Aker, Vang StangeHamar Hedmark kobberleg geometrisk, fortinnet (?) midtfelt

C39063a løsfunn 126/10 Manvik0709 Larvik Vestfold bronse geometrisk dekor

C57203 løsfunn 100/1 Huseby storeFredrikstad Østfold bronse geometrisk dekor, to tettstilte linjer langs ytterkant synlig

C57205 løsfunn 19/145 Koppang med Bakken nordreStor-Elvdal Hedmark bronse geometrisk dekor, dobbeltlinje ytterst, enkeltlinje midt på, 4 punktsirkler mellom

C57550 løsfunn 48/ 16,17 Rygge prestegård (Østby I-II)Rygge Østfold kobberlegeringgeometrisk ? Korrodert

C57986 løsfunn Modum prestegårdModum Buskerud kobberlegeringgeometrisk fasong korrodert

C58019 løsfunn Fremmin med VåtliengenEidsvoll Akershus kobberlegeringgeometrisk, to par konsentriske ringer, 8 punktringer mellom

C58243 løsfunn 23/1 Holter ØstreNes Akershus kobberlegeringgeometrisk tre par konsentriske ringer, med punktlinje mellomst

C58782 løsfunn Seggelstad Søndre, HundorpSør-Fron Oppland kobberlegeringdyrehoder med granatinnlegg øyne

S12240 løsfunn 16/8 Utsola Sola Rogaland bronse geometrisk

S12241 løsfunn 21/12 Håland Sola Rogaland bronse geometrisk

S12346 løsfunn 8/1 Litle Risa Sola Rogaland bronse geometrisk

S13222 løsfunn 39/7 Vik Klepp Rogaland bronse geometrisk fasong? Konservering

T03880 løsfunn 52/2 Rise Oppdal Sør-Trøndelagbronse geometrisk

T04084 løsfunn 25/4 Romfogjelen, RomfoSunndal Møre og Romsdalbronse geometrisk, koniske sirkler

T07350 gravfunn Hov, Løkten øy, DønnaNesna Nordland bronse geometrisk, noe fyll intakt

T07378 gravfunn Bjørnes nedre Overhalla Nord-Trøndelagbronse geometrisk

T08268 gravfunn 45/0 Hoven Sunndal Møre og Romsdalbronse geometrisk, koniske sirkler  med stempelorn

T12253 gravfunn 35/0 Berget Bjugn Sør-Trøndelagbronse geometrisk

T13498 gravfunn 25/0 Prestøy, AlstadhaugHerøy Nordland bronse geometrisk

T13498 gravfunn 25/0 Prestøy, AlstadhaugHerøy Nordland bronse geometrisk

T15808 gravfunn 60/0 Storfosen gårdØrland Sør-Trøndelagbronse geometrisk

T15808 gravfunn 60/0 Storfosen gårdØrland Sør-Trøndelagbronse geometrisk

T18758a gravfunn 271/1 Vang Oppdal Sør-Trøndelagbronse dyreornamenter

T18758b gravfunn 271/1 Vang Oppdal Sør-Trøndelagbronse geometrisk

T19507a gravfunn 94/2 Stangneset, Arntstu/Selnes, SnillfjordHemne Sør-Trøndelagbronse geometrisk

T20024 løsfunn 100/32 Sagen, HollaHemne Sør-Trøndelagbronse geometrisk



T25720 løsfunn 4/12 Gjemble lilleLevanger Nord-Trøndelagbronse/kobberleggeometrisk

Ts0893 gravfunn 205/0 Ljønes Bodø Nordland bronse geometrisk

Ts0947 gravfunn Ytterstad Lødingen Nordland bronse, jern geometrisk dekor, strek

Ts0948 gravfunn I Ytterstad Lødingen Nordland bronse, jern geometrisk dekor

Ts1631 gravfunn 71/0 Øysund Meløy Nordland bronse geometrisk, linjeorn

Ts2156 gravfunn 71/0 Haarvik Tjeldsund Nordland bronse dyremotiv

Ts2610 gravfunn Berg, TrondenesHarstad Troms bronse geometrisk

Ts3071a gravfunn 96/2 Ytre ElgsnesHarstad Troms bronse geometrisk

Ts3071b gravfunn 96/2 Ytre ElgsnesHarstad Troms bronse geometrisk

Ts3978 gravfunn Rønvika (Storgt 57)Bodø Nordland bronse geometrisk, hvitt stoff, jernstift, ornament

Ts4460 gravfunn 110/0 KvalnesVestvågøy Nordland bronse dyrehoder

Ts4465 gravfunn 34/0 Våje, TjeldøyaTjeldsund Nordland bronse geometrisk

Ts4270 gravfunn 28/0  Årbogen, TrondenesHarstad Troms bronse geometrisk

Ts4295a løsfunn 15/5 Øyjord, HeggstadLødingen Nordland bronse dyrehoder 5 i stil II

Ts4295b løsfunn 15/5 Øyjord, HeggstadLødingen Nordland bronse geometrisk

Ts6370 gravfunn 49/1 Ytre KvarøyLurøy Nordland bronse geometrisk m hvalrosstann

Ts6372 gravfunn 49/1 Ytre KvarøyLurøy Nordland bronse geometrisk, bare linjer, ikke stempel

Ts6378 gravfunn 49/1 Ytre KvarøyLurøy Nordland bronse geometrisk, linjeorn

Ts6387a gravfunn 79/8 Stokke Tjeldsund Nordland bronse geometrisk hvalrosstann

Ts6657a gravfunn 49/1 Ytre KvarøyLurøy Nordland bronse geometrisk

Ts7358 sammenbl 96/2 Ytre ElgsnesHarstad Troms bronse dyredekor



2,4 cm merovingertid gravhaug, funnet 1839, størrelse målt fra VJG side 70, fig 145

4,4 cm høyde 1 cm 7-8 århundre ubrent grav, usikkert spennen, håndsnellehjul av sten, 2 vevskjeer, skoldbule og jernsverd, enegget sverd, 2 piler, mulig spyd, jernplaser - stekepanne?, hank av jerngravhaug VGJ

4,4 cm høyde 1 cm Funnet i åkeren, lik med VGJ 591 (391?)Prestegården

4,4 cm merovingertidgravrøys, funnet sammen med angelsaksisk bronseskive tidlig. 8 - 9. årh.

4,6 cm merovingertidgravrøys, holme, hellekiste, spannformede leirkar

3,3 cm m granat?nite merovingertid5 bronseperler, perle av rav, grønne glassbiter, jernnagler

3,2 cm merovingertidrundt bronsesmykke, firpass, gjennombrutt m tapp

5,5 cm yngre jernalderLik med C230 med ukjent funnsted, Gudensen sier den er østnorsk (klass. ryggsnappspenne)

4,0 cm eldre jernalderbrent grav, funn på kullag, flat avlang bronsespenne, snellehjul brent leire, brente tilskårne bein, to stykker av kam, en linjeornamentert, 

4,0 cm yngre jernalderbrent grav, haug, 2 klinknagler en jernring, tønnespiralperler (Gudesen)

 4,0 cm eldre jernalder

3,9 cm 4 sirkler mellom tverrstrekervikingtid gravhaug, manns/kvinnegrav, 2 ovale bronsespenner, bronsering, 55 glassperler, bryne, sverd, klinknagler, 120 ensfargede perler, en av rav, noen melkehvite, blå,grønne og ugjennomsiktige gule eller røde, såkalte lerperler, branngrav

4,0 cm gravhaug, funnet med to spinnehjul av bergart, 11 peler av glass, 2 flintbiter, fragment av keramikk og ukjent bein, brente bei, 2 bautasteiner lå veltet i haugen

4,0 cm tønnespiralperler (Gudesen)

5,1 cm yngre jernalder slitt mønster

3,2 cm yngre jernaldertveegget sverd, spydspiss jern,økseblad, munnbit, knivblad, sagblad, krok 15 cm, skrinbeslag, branngrav i haug, gods ødelagt

4,2 cm knopp festet to bronsestrimlereldre jernalderhaug i skogen, stenlagt, hull m kullstøv og brente benstumper,10 glassperler to andre bronsespenner av Müller 103, omrotet, flere gravninger, 2 bautasteiner en vestre og en østre hjørne

5,0 cm Salin stil II gravhaug, brannflak, 11-12 m bred, 11 m høy mot Mjøsa, frag bronse, perle av bronse, 2 glass, nål med polyedrisk hode med punktsirkler

4,1 cm middelalder Gudesen: glassperler, når polyedrisk hode, tidlig fase II jf Sjøvold 64:61

3,3 cm konsentriske sirkler innlagt med emalje (?)eldre jernalderFunnet ved utgravning av steinholme

2,9 cm vikingtid pilespiss funnet samme sted, nær utgravning 1910 med C21386

geometrisk dekor middelalder Bygravning, middelalder, sammen med avfall, Bispegata

3,8 cm høyde 1,8 inkl knoppen kobbermerovingertid

3,3 cm vekt 16,1 g yngre jernaldertidl utgravd, funnet med detektor tidl. Leirskår 300-500som Gjessing pl XXXI a lengst th, men enklere ornamentikk

 2,8 cm høyde 0,7 merovingertidmed fragmenter av fugleformet spenne, ingen strukturer funnet, metalldetektorfunnjfr Gudesen 1980: Merovingertid i Øst-Norge Pl 23C Lyhus

2,6 cm 0,5 høy merovingertidmetalldetektor

2,5 cm 0,6 høy metalldetektor

3,1 cm  0,7 høy, vekt 6,2 g500 slutt-600 metalldetektor 2009

3,0 cm 0,6 høy, vekt 9,4 g metalldetektor 2009, nær gravhaug

2,5 cm høyde 0,5 /  6,7 grammerovingertid

2,0 cm høyde 0,6 vekt 5,4 gmerovingertid

4,0 cm 1,0 cm høyde

2,4 cm merovinger metalldetektor 2006

2,7 cm merovinger metalldetektor 2006

3,4 cm merovinger metallldetektor 2007

geometrisk fasong? Konservering merovinger metalldetektor 2013

4,0 cm yngre romertid/folkevandr.funnet med gjenstander fra mannsgraver, redskap med mer, vanlig å pløye gjenstander her

3,6 cm yngre jernalderhaug 

3,5 cm merovingertid100 perler av glass, halvdelen rødbrunt ugjennomsiktig, 30 gulbrune, 2 lysegul, en med pålagt blått glassbånd, den andre prikker av hvitt og mørkerødt, 5 grønns flataktige, en lysegrønn med bånd av hvitt. I noen ses levninger av tråd.

korrodert, del merovingertidblandet funn, branngrav 8 perler blått/brunfarge glass med innlegging farger

4,5 cm 1,3 cm høyde tidlig vikingtid sammenblandet grav med mannsgrav, 4 perler av glass, 3 mosaikk, branngrav, brent ben til spennen

2,7 cm fyll intakt merovingertidskjellettgrav  46 perler, rav 2, 29 glass - 5 polykrome, 24 blå/grå, 7 glassfluss rød/brun, 5 bronsebånd, 2 bronsebelagt, 2 større hvite

2,2 cm eldre jernalderskjellettgrav, fugleformet spenne som Salin fig 592, 31 perler, 20 rødbrun masse, 10 grønnlig glass, 1 flat grønnlig steinMånedsblad 1897 og tilvekstkatalog 1907 s 25

2,3 cm eldre jernalderskjellettgrav under flat mark, 

2,7 cm merovingertid82 perler, 1 størst sortaktig glass, rav 1, bronsetråd 8, leirperler gul og brun 36, halvparten glass med dekor polykrom - sylindriske 6, ensfarvet 7 (grønt, hvitt, blått) rester av tråd av ull

2,8 cm merovingertidfortsettelse: to bronsenåler med polyedrisk hode 6,2 cm, knivblad av jern, hanker jern, låsefjær skrin, kranium med bronse-irret kragebein

4,7 cm merovingertidlikearmet spenne fragmenter som Birka I tafel 78, fig 3, fragment oval spenne bronse, samt frag av R-647.

3,9 cm merovingertidhaug m branngrav, fortsettelse: 2 mosaikkperler, 5 andre brannskadet, flere jernreskaper nagler, hank, vevutstyr, flint, brent beingjenstand

4,0 cm merovingertidbrannflak nede i jorda, ettergravd, funn pløying. Hjulkors hengesmykke bronse m tungeformet stykke, 3 bronsperler, snodd, 66 perler glassfluss rødbrune, knivblad jern, kroknøkkel jern, reimspenne, nagle

3,6 cm merovingertidtrekull rundt, funnet under dyrking i 1920, innlevert ved registering



2,8 cm vekt 8,4 gram merovingertidinnlevert ved arrangement for oldtidssaker, sammen med spinnehjul av kleber, funnet graving i hage

3,0 cm eldre jernaldergravhaug med murt kammer og ubrent lik

3,5 cm svakt konisk yngre jernalderperler: 3 glassmosaikk, 1 grønn m røde linjebånd og hvit siksak,29 glass blå og grønne hvorav én åttekantet og en bronsering m/sort masse, 10 kuleformede bronsetrådperler, bruddstykker av perler, 2 små bronseringer, 3 bronsebeslag til ende rem, 3 små ravperler,7 hvite stenperler, håndsnellehjul med konisk form av hvit sten 7 cm diam, knivblad m tange, 11 kaurimuslinger fra Afrikasom i aarsbog 1887 s 55 nr 100 og 1888 s 172 fig 16

3,0 cm yngre jernalder som i aarsbog 1887 s 55 nr 100 og 1888 s 172 fig 16

4,0 cm 5 århundre gravhaug, blandingsfunn 4 perler av glass,urnebiter av leire, håndsnellehjul, smedutstyr?som fig 11 aarbok 1890

4,5 cm 700-800  flatmarksgrav åker, s-formet spenne, 92 perler, 44 lys/mørk rød, 46 jys/mørk grønn,vevspyd hvalbein, skjellett, bryne med mersom Shetelig fig 91

4,0 cm folkevandringstidperler, 19 glass, 11 røde, 3 grønne, 5 hvitgrå en av disse dobbelt størrlik Shetelig nr 90

3,6 cm merovingertid250 perler. 180 hvalrosstann, 39 røde glassfluss,31 grønn glass, pinne m polyederformet hode, en annen festepinne, pinsett, øreskje, saks

2,8 cm merovingertid

4,0 cm tidlig merovingerbeinnåler 2 med polyedrisk hode, 11 hvite perler, en stor bein, 10 kvartslignende, 11 røde, en gul, en rød/grønn, kniv, skjellett sendt anatomisk institutt 

4,7 cm yngre jernalderfunnet i potetkjeller, 63 leirperler, 17 teglegule, 9 hvitgullig, 5 gule, 3 grønne, 24 mørkerøde, 2 større grålig (hvit oppr.) og 1 grønnsort, rørformet, lett konsike 3 mørkerøde 1,3 cm lange. Videre beinkam, skje av horn, ørestein av fisk Spenne som Salin fig 596.

3,2 cm merovingertidutgrav fra grustak, 18 perler, 17 leirperler, 3 mørkerød, 12 teglgule, større 2 cm 1 mørkerød og en gul, en grønn glassperle riflet på langs 0.9 cm. I tilegg håndsnellehjul, 6 jernspiker, 22 jern/kobber tenner linhekle, 2 kniver, menneskeskjellett Jf tidl utgravning

3,9 cm merovingertid7 perler, en stor, en liten rav, 3 brent leire, 2 bronse, en liten jernknivsom VJG fig 391 men bare linjer, pløyd fram, skjelett ble gravd ned

4,8 cm merovingertidPerler: 10 gule og 9 røde leirperler, 1 mosaikkperle, 1 skiveformet steinperle 1,6 cm, de øvrige 1,2 cm, øks av jern, 6 stk brent leire, epifyse av hval 17,5 cm, noen knoklersom Gjessing pl XXXId, men med røde stener til øyne

2,8 cm merovingertiddepotfunn?? Ved stor steinsom Gjessing pl XXXIId, men bare linjeornament

3,9 cm høyde 1,0 vekt 19 gmerovingertidperler mosaikkperle blå/rød, gule 17, røde 5, kalkstein 2, bronseperler 2, blå 1som Gjessing pl XXXIa

3,4 cm høyde 0,9 merovingertidperler, stein 14, bronse 3, bein 1 dobbeltkonisk, glassfluss rød 9, grønn 1, nøkkel

3,9 cm høyde 1,0 vekt 14,6 gmerovingertidbåtbegravelse, perlekjede, ryggknappespenne, oval spenner 2, jernnagler, mengder med perler (bronse, grønn glass, blå, gul glassfluss, grønnlig en mangekantet, ravperler, mosaikk, stein og jerngjenstander, linhekle, saks

3,8 cm høyde 1,2 merovingertid 7 århundebronsenål med polyedrisk hode, smykke av mengevis av perler - bronsespiral, glassfluss røde, grønne, blå polygon, hvalrosstannperler skivede, gul glassfluss, rav, perler med sikksakkbånd, svartgrønn kleber (?) perle, vevsverd av hvalrossben, jensgjendtand med øye i en ende

3,9 cm høyde 1,35 merovingertid 7 århundeperler, gul og rød glasssfluss, serpentin, bergart, kalkstein,flere bronsespiral, gul glassfluss m røde bånd, rav, kaurium skjell 2 hele + stykker

4,7 cm høyde 1,35 yngre jernaldermed spydspiss R519, 3 spiker, 2 naglerTs3701 fra samme åker



gravhaug, funnet 1839, størrelse målt fra VJG side 70, fig 145

gravrøys, funnet sammen med angelsaksisk bronseskive tidlig. 8 - 9. årh.

5 bronseperler, perle av rav, grønne glassbiter, jernnagler

Lik med C230 med ukjent funnsted, Gudensen sier den er østnorsk (klass. ryggsnappspenne)

brent grav, funn på kullag, flat avlang bronsespenne, snellehjul brent leire, brente tilskårne bein, to stykker av kam, en linjeornamentert, 

brent grav, haug, 2 klinknagler en jernring, tønnespiralperler (Gudesen)

gravhaug, manns/kvinnegrav, 2 ovale bronsespenner, bronsering, 55 glassperler, bryne, sverd, klinknagler, 120 ensfargede perler, en av rav, noen melkehvite, blå,grønne og ugjennomsiktige gule eller røde, såkalte lerperler, branngrav

gravhaug, funnet med to spinnehjul av bergart, 11 peler av glass, 2 flintbiter, fragment av keramikk og ukjent bein, brente bei, 2 bautasteiner lå veltet i haugen

tveegget sverd, spydspiss jern,økseblad, munnbit, knivblad, sagblad, krok 15 cm, skrinbeslag, branngrav i haug, gods ødelagt

haug i skogen, stenlagt, hull m kullstøv og brente benstumper,10 glassperler to andre bronsespenner av Müller 103, omrotet, flere gravninger, 2 bautasteiner en vestre og en østre hjørne

gravhaug, brannflak, 11-12 m bred, 11 m høy mot Mjøsa, frag bronse, perle av bronse, 2 glass, nål med polyedrisk hode med punktsirkler

Gudesen: glassperler, når polyedrisk hode, tidlig fase II jf Sjøvold 64:61

pilespiss funnet samme sted, nær utgravning 1910 med C21386

som Gjessing pl XXXI a lengst th, men enklere ornamentikk

jfr Gudesen 1980: Merovingertid i Øst-Norge Pl 23C Lyhus

funnet med gjenstander fra mannsgraver, redskap med mer, vanlig å pløye gjenstander her

100 perler av glass, halvdelen rødbrunt ugjennomsiktig, 30 gulbrune, 2 lysegul, en med pålagt blått glassbånd, den andre prikker av hvitt og mørkerødt, 5 grønns flataktige, en lysegrønn med bånd av hvitt. I noen ses levninger av tråd.

blandet funn, branngrav 8 perler blått/brunfarge glass med innlegging farger

sammenblandet grav med mannsgrav, 4 perler av glass, 3 mosaikk, branngrav, brent ben til spennen

skjellettgrav  46 perler, rav 2, 29 glass - 5 polykrome, 24 blå/grå, 7 glassfluss rød/brun, 5 bronsebånd, 2 bronsebelagt, 2 større hvite

Månedsblad 1897 og tilvekstkatalog 1907 s 25

82 perler, 1 størst sortaktig glass, rav 1, bronsetråd 8, leirperler gul og brun 36, halvparten glass med dekor polykrom - sylindriske 6, ensfarvet 7 (grønt, hvitt, blått) rester av tråd av ull

fortsettelse: to bronsenåler med polyedrisk hode 6,2 cm, knivblad av jern, hanker jern, låsefjær skrin, kranium med bronse-irret kragebein

likearmet spenne fragmenter som Birka I tafel 78, fig 3, fragment oval spenne bronse, samt frag av R-647.

haug m branngrav, fortsettelse: 2 mosaikkperler, 5 andre brannskadet, flere jernreskaper nagler, hank, vevutstyr, flint, brent beingjenstand

brannflak nede i jorda, ettergravd, funn pløying. Hjulkors hengesmykke bronse m tungeformet stykke, 3 bronsperler, snodd, 66 perler glassfluss rødbrune, knivblad jern, kroknøkkel jern, reimspenne, nagle

trekull rundt, funnet under dyrking i 1920, innlevert ved registering



innlevert ved arrangement for oldtidssaker, sammen med spinnehjul av kleber, funnet graving i hage

som i aarsbog 1887 s 55 nr 100 og 1888 s 172 fig 16

som i aarsbog 1887 s 55 nr 100 og 1888 s 172 fig 16

250 perler. 180 hvalrosstann, 39 røde glassfluss,31 grønn glass, pinne m polyederformet hode, en annen festepinne, pinsett, øreskje, saks

beinnåler 2 med polyedrisk hode, 11 hvite perler, en stor bein, 10 kvartslignende, 11 røde, en gul, en rød/grønn, kniv, skjellett sendt anatomisk institutt 

funnet i potetkjeller, 63 leirperler, 17 teglegule, 9 hvitgullig, 5 gule, 3 grønne, 24 mørkerøde, 2 større grålig (hvit oppr.) og 1 grønnsort, rørformet, lett konsike 3 mørkerøde 1,3 cm lange. Videre beinkam, skje av horn, ørestein av fisk Spenne som Salin fig 596.

utgrav fra grustak, 18 perler, 17 leirperler, 3 mørkerød, 12 teglgule, større 2 cm 1 mørkerød og en gul, en grønn glassperle riflet på langs 0.9 cm. I tilegg håndsnellehjul, 6 jernspiker, 22 jern/kobber tenner linhekle, 2 kniver, menneskeskjellett Jf tidl utgravning

som VJG fig 391 men bare linjer, pløyd fram, skjelett ble gravd ned

som Gjessing pl XXXId, men med røde stener til øyne

som Gjessing pl XXXIId, men bare linjeornament

perler, stein 14, bronse 3, bein 1 dobbeltkonisk, glassfluss rød 9, grønn 1, nøkkel

båtbegravelse, perlekjede, ryggknappespenne, oval spenner 2, jernnagler, mengder med perler (bronse, grønn glass, blå, gul glassfluss, grønnlig en mangekantet, ravperler, mosaikk, stein og jerngjenstander, linhekle, saks

bronsenål med polyedrisk hode, smykke av mengevis av perler - bronsespiral, glassfluss røde, grønne, blå polygon, hvalrosstannperler skivede, gul glassfluss, rav, perler med sikksakkbånd, svartgrønn kleber (?) perle, vevsverd av hvalrossben, jensgjendtand med øye i en ende

perler, gul og rød glasssfluss, serpentin, bergart, kalkstein,flere bronsespiral, gul glassfluss m røde bånd, rav, kaurium skjell 2 hele + stykker



gravhaug, manns/kvinnegrav, 2 ovale bronsespenner, bronsering, 55 glassperler, bryne, sverd, klinknagler, 120 ensfargede perler, en av rav, noen melkehvite, blå,grønne og ugjennomsiktige gule eller røde, såkalte lerperler, branngrav

haug i skogen, stenlagt, hull m kullstøv og brente benstumper,10 glassperler to andre bronsespenner av Müller 103, omrotet, flere gravninger, 2 bautasteiner en vestre og en østre hjørne

100 perler av glass, halvdelen rødbrunt ugjennomsiktig, 30 gulbrune, 2 lysegul, en med pålagt blått glassbånd, den andre prikker av hvitt og mørkerødt, 5 grønns flataktige, en lysegrønn med bånd av hvitt. I noen ses levninger av tråd.

82 perler, 1 størst sortaktig glass, rav 1, bronsetråd 8, leirperler gul og brun 36, halvparten glass med dekor polykrom - sylindriske 6, ensfarvet 7 (grønt, hvitt, blått) rester av tråd av ull

brannflak nede i jorda, ettergravd, funn pløying. Hjulkors hengesmykke bronse m tungeformet stykke, 3 bronsperler, snodd, 66 perler glassfluss rødbrune, knivblad jern, kroknøkkel jern, reimspenne, nagle



funnet i potetkjeller, 63 leirperler, 17 teglegule, 9 hvitgullig, 5 gule, 3 grønne, 24 mørkerøde, 2 større grålig (hvit oppr.) og 1 grønnsort, rørformet, lett konsike 3 mørkerøde 1,3 cm lange. Videre beinkam, skje av horn, ørestein av fisk Spenne som Salin fig 596.

utgrav fra grustak, 18 perler, 17 leirperler, 3 mørkerød, 12 teglgule, større 2 cm 1 mørkerød og en gul, en grønn glassperle riflet på langs 0.9 cm. I tilegg håndsnellehjul, 6 jernspiker, 22 jern/kobber tenner linhekle, 2 kniver, menneskeskjellett Jf tidl utgravning

båtbegravelse, perlekjede, ryggknappespenne, oval spenner 2, jernnagler, mengder med perler (bronse, grønn glass, blå, gul glassfluss, grønnlig en mangekantet, ravperler, mosaikk, stein og jerngjenstander, linhekle, saks

bronsenål med polyedrisk hode, smykke av mengevis av perler - bronsespiral, glassfluss røde, grønne, blå polygon, hvalrosstannperler skivede, gul glassfluss, rav, perler med sikksakkbånd, svartgrønn kleber (?) perle, vevsverd av hvalrossben, jensgjendtand med øye i en ende





bronsenål med polyedrisk hode, smykke av mengevis av perler - bronsespiral, glassfluss røde, grønne, blå polygon, hvalrosstannperler skivede, gul glassfluss, rav, perler med sikksakkbånd, svartgrønn kleber (?) perle, vevsverd av hvalrossben, jensgjendtand med øye i en ende


