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SAMMENDRAG 

 

I forbindelse med ombygging og utvidelse av Fevik skole med Fevikhallen gjennomførte undersøkte 

Kulturhistorisk museum i 2012 et område nord for skolen (ID128015 og 128016), hvor det inntil 

nylig har vært hestebeite. 

 

Planområdet ligger på raet, rett nord for Feviktoppen, hvor det er kjent flere gravfelt fra eldre og 

yngre jernalder. Fra høydedraget er det vidt utsyn mot sjøen. Lett adkomst, gode havneforhold og 

gunstige jordbruksmuligheter har gjort området svært attraktivt som boplass.  

 

Lokaliteten ble avdekket i sin helhet (ca. 2000 kvm), og anses som fullstendig undersøkt. Etter 

maskinell fjerning av matjordslaget ble et utvalg påviste strukturer snittet og dokumentert med 

tegning og foto. Totalt ble 36 mulige strukturer påvist. Av disse ble i alt 14 undersøkt ved snitting 

mens fem ikke ble prioritert undersøkt. Seksten strukturer ble avskrevet etter opprensking og 1 

avskrevet etter snitting. Fra strukturene er det datert elleve kullprøver og analysert åtte makroprøver, 

to pollenprøver og tre mikromorfologiske jordprofiler. 

 

Det ble påvist et fossilt dyrkningslag fra yngre jernalder og middelalder hvor det trolig har vært 

dyrket rug og bygg. Med unntak av et par kokegroper er andre groper og nedgravninger av ukjent 

funksjon. De påviste strukturene dannet ingen klart observerbare mønstre eller innbyrdes 

sammenheng, men kan tolkes som spor etter aktiviteter knyttet til jordbruk og i periferien av 

gårdsområdet. Aktiviteten er datert fra yngre romertid til sen middelalder. Utover noen fragmenter 

av bein og brent leire ble det ikke gjort gjenstandsfunn. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

TRÅLUM NEDRE, GNR. 52/246, GRIMSTAD KOMMUNE, 

AUST-AGDER 

 

TOINI NORRGRÉN THOMMESSEN 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen har bakgrunn i realisering av reguleringsplan for Fevik skole. Planen 

omfatter ombygging av dagens skole og Fevikhallen, samt oppføring av nye 

skolebygg i området. Dagens parkeringsplass skal flyttes nordover til det aktuelle 

undersøkelsesområdet, som inntil nylig har vært brukt som hestebeite. Tiltakshaver er 

Grimstad kommune. 

 

I området der det skal anlegges parkering har Aust-Agder fylkeskommune registrert to 

lokaliteter med bosetningsspor i form av kokegroper, nedgravinger med ukjent 

funksjon og et fossilt dyrkingslag (id 128015 og 128016), foreløpig datert til yngre 

jernalder og middelalder (Sundet 2009).  

 

Riksantikvaren ga i brev av 3. februar 2012 tillatelse til inngrep i de automatisk 

fredete kulturminnene i planområdet, med vilkår om arkeologiske utgravninger av 

disse. Omfanget av undersøkelsen er spesifisert i Kulturhistorisk museums 

prosjektplan (Gaut 2011). 

 

2 DELTAKERE, TIDSROM 

Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 24.april - 11.mai 2012. Deltakere var 

Mari Malmer (feltassistent) og Toini Norrgrén Thommessen (feltleder). Innmåling ble 

utført av Magne Samdal og Nils Ole Sundet (Aust-Agder fylkeskommune). Totalt ble 

det benyttet 24 dagsverk til utgravning, og 1,5 dagsverk på innmåling i felt. 

 

Utover dette var prosjektleder Bjarne Gaut på befaring ved prosjektoppstart og 

midtveis i feltperioden. Gravemaskin ble stilt til disposisjon av PS Anlegg AS, med 

maskinfører Ørjan Kvikshaug. 

 

3 FORMIDLING  

Feltet lå mellom skoleområdet (bortsett fra idrettshallen var skolen stengt på grunn av 

byggeprosessen) og et boligområde med villaer og gårdsbebyggelse. Tross dager med 

mye regn og lave temperaturer var det relativt mye besøk. Naboene fra 

Trålumgårdene, Kjetil Pedersen og Tore Senum, var innom feltet ved flere 

anledninger. Pedersens gård lå nærmest feltet, og hester herfra hadde inntil nylig beite 

på det undersøkte feltet. 
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Figur 1 Geografisk plassering av undersøkelsesområdet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 23.5.2012 av Magne Samdal. 

  

26. april var Anette Flaath, representant for tiltakshaver Grimstad kommune, innom 

for å se til av alt var i gang og våre fasiliteter i orden. Samme dag hadde vi besøk av 

journalist Kjetil Karlsen fra Grimstad Adresse Tidende. Han kom tilbake 9. mai, da 

flere strukturer var avdekket. En liten artikkel om utgravingen sto på trykk i avisa 
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lørdag 12. mai, dagen etter at feltet var avsluttet. 27. april var flere ansatte fra Aust-

Agder fylkeskommune på besøk, bl.a. Nils Ole Sundet og Ingvild Paulsen. 3. mai kom 

GIS-ansvarlig Magne Samdal og prosjektleder Bjarne Gaut på besøk for befaring og 

innmåling av strukturer. 7. mai kom fire ansatte fra arkeologisk seksjon i Aust-Agder 

fylkeskommune, og de ble vist rundt på feltet. 8. mai målte Nils Ole Sundet fra Aust-

Agder fylkeskommune inn resten av strukturene i feltets østlige del. 9. mai var en 

større gruppe barn fra nabolaget på besøk sammen med tre av mødrene. De fikk en 

omvisning på feltet, og var svært interesserte og nysgjerrige. 

 

I alt ble det brukt omlag 4,5 timer på formidling innenfor den normale arbeidstiden. 

 

 
Figur 2 Barn og foreldre fra nærmiljøet får omvisning på området av feltleder Toini Norrgrén 

Thommessen (Foto mot N, Cf34538_72). 

 

4 LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

I planområdet er det fra før kjent to gravfelt (id. 81352 og 81353), i det som i dag 

kalles Fevikparken. Gravfeltene ligger på et høydedrag ca. 50 m SSØ for 

utgravningen. Det undersøkte feltet ligger i dyrket mark, like nord for et område som 

utgjør dagens parkeringsplass der det i 1996-98 ble påvist og delvis undersøkt 235 

kokegroper, ildsteder og andre bosetningsspor fra eldre jernalder (id.130117). Det er 

videre kjent et større gravfelt ca. 200 m øst for planområdet (id.43176 og 61389). 

Gravfunn fra området dateres til yngre romertid-folkevandringstid og vikingtid. 

Gravfeltene kan opprinnelig ha utgjort en enhet, eller vært anlagt omkring et sentralt 

bosetningsområde. Ut over de mange gravfunnene er lite kjent om jernalderens 

bosetnings-mønster i Grimstad kommune. Det er undersøkt få bosetningsspor, og ikke 

avdekket noen sikre huskontekster.  
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Figur 3 Omkringliggende kulturminner (Data fra Askeladden; eksportert 18.11.2013). 

 

Planområdet ligger rett nord for Feviktoppen, og som navnet tilsier ligger det på et 

høydedrag med utsyn mot sjøen på både nord- og sørsiden. Landskapet skråner 

relativt svakt ned mot sjøen i nord og nordøst, og planområdet ligger på raet. Lett 

adkomst og gode havneforhold, samt gunstige jordbruksmuligheter, har til alle tider 

gjort området svært attraktivt som boplass.  

 

Vegetasjonen i området består hovedsakelig av furu og løvtrær, foruten ulike 

buskvekster og gress. Selve utgravningsfeltet utgjorde et flatt, gressbevokst jorde uten 

annen vegetasjon eller større steiner. Flaten var avgrenset av et bekkefar langs hver 

side i nord og sør. Det skal bemerkes at det søndre bekkefaret er flyttet nordover ved 

etablering av parkeringsplassen i 1998/2000.  Undergrunnen besto av gulbrun, relativt 

porøs og finkornet sand og stedvis noe grus. Det gir god drenering i området, men 

varierende bevaringsforhold for strukturer og andre bosetningsspor.  

 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Hovedmålsettingen ved undersøkelsen var å bestemme de påviste strukturenes 

funksjon og brukstid, og avklare deres relasjon til det påviste dyrkingslaget, samt til 

gravfeltet og strukturene som ble påvist i 1996-98 (Gaut 2011). Følgende 

problemstillinger og prioriteringer ble spesielt vektlagt: 

 

Dyrkingslag 

 Bestemme lagets alder og oppbygging 

 Gjennom innsamling av naturvitenskapelig prøvemateriale si noe om 

hva som ble dyrket her, og flora i de nærliggende omgivelser. 
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Bosetningsspor/kokegroper 

 Bestemme strukturenes alder og funksjon 

 Innsamling av statistiske data fra kokegropene når det gjelder vedart. 

 Belyse hvilke andre aktiviteter som kan ha foregått i forbindelse med 

nedgravningene. Fantes det gjenstander som kan settes i sammenheng 

med ritualer eller produksjon? Forekom det organisk materiale som 

kan belyse nedgravningenes opprinnelige funksjon, og kunne årsaken 

til at de ble gjenfylt påvises? 

 Var det mulig å finne et system når det gjelder strukturenes plassering, 

bruk og alder? 

 Kunne strukturene settes i forbindelse med andre aktiviteter tidligere 

dokumentert i området? 

 

 

Dersom det påvises graver 

 Sikre informasjon om graven(e)s innhold, oppbygning og eventuelle 

spor av overflatemarkering. 

 Sikre informasjon om hvordan begravelsesprosessen har foregått. 

 Klarlegge avdødes kjønn, alder og andre antropologiske detaljer. 

 Undersøke graven(e)s stratigrafiske relasjon til andre nedgravinger og 

deres daterings- og plasseringsmessige forhold til andre graver i 

området. 

 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

For å undersøke dyrkingslaget og bosettingssporene ble metoden maskinell 

flateavdekking benyttet (se Løken, Pilø og Hemdorff 1996). Metoden går ut på at all 

matjord på feltet fjernes ved hjelp av gravemaskin med flatt skjær.  

 

Undergrunnen i området var homogen, porøs og lett å skille fra matjordslaget. 

Massene var lette å krafse. Metoden med maskinell flateavdekking egnet seg dermed 

godt. Fremkomne strukturer ble grovrenset med krafser, og deretter finrenset med 

graveskje. Etter avdekking ble strukturene nummerert fortløpende med nr. S101-136. 

Struktur-nummereringen følger ikke fylkeskommunens. Id.-nummereringen fra 

Askeladden er beholdt som inndeling av grupper av strukturer. 

 

Et representativt utvalg strukturer ble tegnet og fotografert i plan og profil, og snittede 

strukturer ble beskrevet på eget skjema. Masse fra snitting i to av de undersøkte 

gropene, S103 og S107, ble vannsåldet i bekken ved feltet ved hjelp av «svenskesold» 

med maskevidde 4 mm uten resultat. 

 

S101-131 ble innmålt med totalstasjon/GIS ved Magne Samdal for Kulturhistorisk 

Museum. Det var allerede etablert 2 fastpunkter i området. Feltets avgrensning, 

jordprofiler og moderne grøfter ble innmålt. Det ble brukt en Leica 1100 totalstasjon 

(TPS) med RCS1100 fjernstyring ved innmåling på lokaliteten. 

Dokumentasjonssystemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) ble brukt til behandling 

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

publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  
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Dataflyten fra totalstasjonen til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene 

lagres som Leica GSI-filer på et PCMCIA-kort i stasjonen. Kortet kobles til PC og 

avleses. Data overføres til Intrasis og bearbeides videre her for analyse og 

konvertering til ESRIs shape-format. ArcMap 10 blir brukt til ferdigstillelse av kart til 

rapport. 

 

Nils Ole Sundet fra Aust-Agder fylkeskommune målte inn S132-136 i feltets østlige 

del ved hjelp av GPS. Det ble anvendt 0,5 dagsverk for fylkeskommunen. Denne 

løsningen ble valgt fordi strukturene fremkom helt på slutten av 

undersøkelsesperioden. Innmålingene er inkorporert i Figur 4, kart over avdekkede 

strukturer. Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmålingen 

av de 5 siste strukturene. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 

1.2) ble brukt til behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre 

databehandling, analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap benyttet.  

 

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 

Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis 

RAW- formatfør eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport 

skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data 

gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. 

 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagres i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

Museum. I tillegg blir det respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

 

Det ble brukt digitalt speilreflekskamera i felt, og alle fotos er lagt inn i KHMs 

fotobase under Cf 34538. Alle prøver ble nummerert fortløpende. Trekullprøver til 

C14-datering, makrofossil-prøver, mikromorf-prøver og en pollenserie ble tatt ut.  

Funn og prøver fra utgravningen er katalogisert under C58255/1-NN. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Totalt ble det avdekket om lag 1400 kvm. Deponering av masser ble lagt til feltets 

sørvestre hjørne, der det ikke var registrert funn eller strukturer. 

 

Været var preget av vind, kraftig regn og temperatur på 5-7
o 

C den første uken. Større 

mengder nedbør kunne ødelegge det registrerte dyrkingslaget i øst (id 128015). 

Avdekking av dette ble derfor utsatt, og maskinarbeidet startet i vestlig del av feltet, i 

området med id. 128016. Den neste uken ble været bedre, og dyrkingslaget i øst (id. 

128015) ble avdekket, snittet maskinelt og dokumentert uten problemer. Siste uken 

var regnværet tilbake, og da ble også fem større strukturer snittet med maskin av 

praktiske og tidsmessige årsaker. All øvrig snitting ble utført manuelt. 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Terrenget heller naturlig svakt mot nord og øst. Alle avdekkede strukturer lå på 

nordlig halvdel av feltet. På grunn av senere utplanering, gjennom påfylling av jord, 

har bosetningsspor blitt bevart her, mens eventuelle strukturer oppe på flaten i sør kan 

ha blitt pløyd vekk. 
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Matjordslaget var mellom 30 og 50 cm tykt. Rett etter avdekking var strukturer og 

fyllskifter tydelig avtegnet og lette å se mot undergrunnen. I solskinn tørket sanden 

opp og gjorde alle fyllskifter utydelige, mens regnvær stedvis gjorde massene ustabile 

under snitting og prøvetaking. Det sistnevnte var spesielt et problem ved uttak av 

jordmikromorfologiske prøver. 

  

Undergrunnen av finkornet sand gjør at strukturer og lag har blitt svært utvasket. 

Utfellinger i undergrunnen, i form av gjentagende kull-sjikt under lag og strukturer, 

ble observert over hele feltet. Dette var særlig tydelig under dyrkningslaget S134. 

Prosessen skyldes trolig gradvis filtrering av partiklene som er vasket ut, ettersom 

kornstørrelsen i undergrunnen endrer seg. Fenomenet gjorde det vanskelig å definere 

bunn av lag og strukturer. 

 

I en moderne grøft som går gjennom hele feltets vestlige del har det ifølge en tidligere 

grunneier ligget en vannledning av kobber. Den er blitt fjernet relativt nylig, og dette 

har forstyrret området i minst to omganger i forbindelse med omlegging av 

vanntilførsel til boligene. Langs nord-enden av feltet var det dessuten blitt gravd ned 

kabler og rørledninger, slik at området kunne ikke avdekkes. En strømledning mellom 

stolper langs sørsiden av feltet begrenset muligheten for å avdekke de ytterste 2-3 m 

av feltet her på grunn av høyden på gravemaskinen. 

 

6 UTGRAVNINGEN 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Av 36 avdekkede strukturer ble 14 undersøkt ved snitting, 16 ble avskrevet etter 

opprensking og én avskrevet etter snitting. Ytterligere fem påviste fyllskifter ble ikke 

undersøkt, da de ble vurdert som svært usikre. Det gjaldt for en stor del vage og 

utflytende fargeskift i undergrunnen, med unntak av S101, som til gjengjeld var svært 

markert. Av tidsmessige årsaker ble sistnevnte ikke undersøkt nærmere, men kun 

beskrevet, innmålt og dokumentert med foto i plan. Lokaliteten må likevel anses som 

totalgravd. 

 

Strukturenes bevaringsgrad vurderes som relativt lav, utfra dokumentert begrensing i 

dybde og omfang. Det undersøkte området bærer preg av århundrelang bruk som 

dyrket mark, med pløying, fjerning av masser, naturlig erosjon og annen slitasje. 

 

Følgende strukturer ble snittet og dokumentert på vanlig måte med tegning, foto og 

innsamling av naturvitenskapelig prøvemateriale: 
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Figur 4 Kart over innmålte strukturer. Utarbeidet i ArcMap. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. 

Produsert 23.5.2012 MS. 

 

Dyrkingslag, id. 128015 

S134 

I feltets SØ-hjørne ble det avdekket et lag av relativt kompakt, mørk gråbrun og noe 

humøs sand med enkelte trekullfragmenter. Massene, som var 20-50 cm tykke, skilte 

seg klart fra det moderne matjordslaget og undergrunnen både gjennom farge og 

konsistens. Det ble ikke observert moderne funn.  

 

Laget ble i felt tolket som et mulig fossilt dyrkingslag, bevart der terrenget svakt 

hellet mot øst. Laget ble snittet maskinelt, med en 10 meter lang, nord – sørgående 

profil. Fra den tykkeste delen av laget (i en forsenkning mot nordre) ble det samlet inn 

to makrofossilprøver (C58255/19-20), to kullprøver (C58255/11-12) ett jordprofil for 

mikromorfologiske analyser (C58255/24) og to pollenprøver (C58255/26). 

Avslutningsvis ble laget fjernet maskinelt, uten at det ble påvist strukturer eller andre 

bosetningsspor under laget. 

 

De mikromorfologiske og jordkjemiske analysene bekrefter at laget representerer 

rester av en gjødslet åkerflate, men at denne har vært utsatt for sterk utvasking. 

Pollenprøvene indikerer at området har vært preget av lysåpne gressarealer, med litt 

løvtrær og enkelt nåletrær. Det er innslag av kornpollen fra både rug og bygg, samt 

noe ugress, men bare bevart indikasjoner på begrenset dyrkningsaktivitet. 

 

Deler av det samme laget ble påvist av fylkeskommunen under registrering, og da 

radiologisk datert til middelalder, calAD 1225-1295 (T-20162) (Sundet 2009). Fra 

musetts undersøkelser forelliger to dateringer på bjørk til hhv. Cal. 785-885 e.Kr. 

(TRa-4278)(bunn) og Cal. 1300-1395 e.Kr. (TRa-4279)(topp). 
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Figur 5 Utsnitt av dyrkningslaget S134. Profil mot Ø, nordlig del. Merk de mange utvaskings-

horisontene i profilet under selve pløyelaget (Foto mot Ø, Cf34538_55). For profiltegning, se vedlegg 

10.7. 

 

Bosetningsspor, id. 128016 

S102 Kullflekk 

Trolig bunn av kokegrop. 1,20 x 1,20 m. Snittet av Aust-Agder Fylkeskommune 

under registrering (id 128016-2). Datert til vikingtid, 975-1040 cal AD (T-20163) 

(Sundet 2009). Ikke nærmere undersøkt av KHM. 

 

S103 Grop/nedgravning 

Nedgravning i feltets NV-del, i terreng svakt hellende mot N. Flat, noe ujevn bunn. L: 

2,30m/B: 1,88 m/D: 0,20 m. Tydelig avgrenset, ujevnt rektangulært fyllskifte i plan av 

gråbrun finkornet sand med kullbiter og spetter av mørk kaffebrun finkornet sand og 

noe grus. Rand 2-5 cm bred av trekull av kull i N og NØ. I profilen (Figur 6) sees et 

2-8 cm bunnlag av grå finkornet sand med trekullfragmenter under et lag av gråbrun 

finkornet sand med rødbrune spetter, kullfragmenter, grus 0,5-2 cm og noe leire. 

Nedgravningens funksjon er uviss. Det ble tatt ut én makrofossilprøve (C58255/14) 

og ett jordprofil for mikromorfologisk analyse (C58255/23). Én kullprøve (C58255/3) 

er datert på bjørk til Cal. 715-785 e.Kr. (TRa-2475). 

 

S107 Grop/nedgravning  

Nedgravning av ukjent funksjon i feltets NV-del, i terreng svakt hellende mot N. 

Tidligere påvist under fylkeskommunens registrering. L: 3,17 m/B: 1,82 m/D: 0,22 m. 

Tydelig avgrenset fyllskifte av noe rødlig, mørk gråbrun, finkornet sand med oransje 

spetter. Tilnærmet rektangulær, noe ujevn med buet avgrensning mot SØ. Smalt 

omriss/rand av mørk brun finkornet og stedvis siltholdig sand med spor av trekull. 
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Figur 6 Plan og profiltegning S103 (Tegning M. Malmer). 

 

Snittet avtegnes tydelig mot undergrunnen av lys gul finkornet og svært porøs sand.  I 

profilen sees i bunnen en horisont av siltig sand med noe trekull, samt 7 nevestore, 

ubrente steiner i bunnen. Over dette et relativt kompakt, homogent lag av finkornet 

gråbrun-rødlig sand med mørk oransje spetter, noe grus og enkelte trekullfragmenter. 

Grønnlig-grå, kompakt leire i undergrunnen. Det ble tatt ut én makrofossilprøve 

(C52255/15) og én kullprøve (C58255/4) datert på bjørk til Cal 545-605 e.Kr. (TRa-

4280).      

 

              
Figur 7 Plan og profiltegning S107 (Tegning M. Malmer). 
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Figur 8 Profil gjennom S107 (Cf34538_65, foto mot NV). 

 

 

S109 Kullflekk 

Sirkulær kullflekk i feltets NV-del, i terreng svakt hellende mot N. Diameter: 0,91 m. 

Tydelig, jevnt rundet fyllskifte i plan av mørk gråsvart finkornet sand med en del 

trekull, noe grus 1-3 cm og brune flekker av matjord. Tydelig avgrenset i profilet; flat 

bunn med fyllmasser av relativt porøs, finkornet mørk gråbrun sand, noe grus og 

trekull. Mulig bunn av kokegrop. 

 
Figur 9 S109 kullflekk, overflate (Cf34538_71, foto mot S). 

  

 

 

S116 Kokegrop 

Klassisk kokegrop, tidligere påvist under fylkeskommunens registrering. Lå i feltets 

midtre del mot N, i svakt skrånende terreng. L: 1,02 m/B: 0,86 m/D: 0,34 m. Oval 

form. Tydelig, jevnt avrundet fyllskifte av mørk gråbrun finkornet sand, flekker av lys 

gulgrå finkornet sand, enkelte flekker av kullblandet sand. Sterkt skjørbrente 

nevestore steiner, noe pulveriserte, sees i plan og profil. Relativt porøse masser, men 

fastere enn undergrunnen. Profilen viser en markert trekullhorisont i bunnen, under 

fyllmassen av lys gul finkornet sand med enkelte brune spetter og trekullfragmenter. 

Noe utvasket i S, mer markert i N grunnet skrånende terreng. Det ble tatt ut én 

makrofossilprøve (C58255/16) og én trekullprøve (C58255/6). Trekullprøva er datert 

på bjørk til Cal. 260-385 e.Kr. (TRa-4271). 
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S129 Kullflekk 

Kullflekk, 3 meter vest for dyrkningslaget. L: 1,0 m/B: 0,84 m/D: 0,08 m. Jevnt 

avrundet, ovalt fyllskifte av gråbrun finkornet sand med flekker av gulbrun og 

gråsvart finkornet sand, trekull og noe grus 0,5-3 cm. Profilen viser en grunn 

nedgravning med fyllmasse av porøs, kullblandet finkornet sand med noe grus 0,5-3 

cm. Mulig ildsted eller bunn av kokegrop. Det ble tatt ut én kullprøve (C58255/5), 

datert på furu til cal. 975-1010 e.Kr. (TRa-4270). Makroprøven på strukturtegningen 

er ikke katalogisert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S132 Kullflekk 

Kullflekk i feltets nordlige ytterkant, på østlig halvdel. Tilnærmet rund, diam.:70 

cm/D: 8 cm. Noe utflytende, men relativt tydelig fyllskifte av finkornet lys gråbrun 

sand med kaffebrune spetter i ytterkantene, noe grus og trekullfragmenter. Profilen 

viser en grunn forsenkning, svært utvasket mot undergrunnen av lys gulbrun finkornet 

sand. Fyllmasse av finkornet lys gråbrun sand med noe grus og småstein, samt små 

flekker med mørk gråsvart sand med trekullfragmenter. Ildsted/mulig bunn av 

kokegrop. 

Figur 11 Plan.- og snitttegning av S129 

(Tegning: M. Malmer). 

Figur 10 Plan- og profiltegning S116 (Tegning: M. Malmer). 
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S133 Grop/nedgravning 

Nedgravning i feltets nordøstre hjørne. Tydelig avgrenset i flate i form av et ca. 4 x 

2,5 m stort område med mørk gråbrun kompakt finkornet sand med en del 

jernutfellinger, enkelte nevestore steiner, grus og småstein. I midten en sirkulær/noe 

ujevn flate med svart, trekullblandet og noe humøs sand. Diam.:1,45m/D: 0,54m. 

Maskinsnittet med profil mot V og N. Profilen viser en tydelig nedgravning i et 

gråbrunt lag av kompakt sand med trekullfragmenter, inntil 50 cm dypt.  

 

Fyllmasser av relativt kompakt, trekullblandet brunsvart og finkornet sand, ubrent og 

skjørbrent nevestor stein, grus og en del jernutfelling i store, runde klumper på opptil 

15 cm, samt fragmenter av brent leire (C58255/1). Jernutfellingen kan tolkes som spor 

etter naturprosesser, eller også resultat av avfallsbrenning. Det ble ellers ved 

makrofossilanalyser observert en jernholdig slaggdråpe i massene fra strukturen 

(Moltsen, vedlegg 10.4.3). I profilen som utgjør feltets avgrensing mot N og Ø sees 

kullblandet sandlag som kan tolkes som utkast fra gropa. Ingen moderne funn 

observert. Strukturens formasjonsprosess og funksjon er uviss.  

 

Fra de to profilene ble det samlet inn to makrofossilprøver (C58255/17-18) og ett 

jordprofil for mikromorfologisk analyse (C58255/23). Det foreligger fire trekullprøver 

(C58255/7-10) med datering til hhv. Cal. 1490-1635 e.Kr. (TRa-4272), Cal. 1400-

1420 e.Kr. (TRa-4273), Cal. 1450-1485 e.Kr. (TRa-4276), Cal. 1400-1425 e.Kr. 

(TRa-4277). 

 

 
Figur 12 S133, profil mot N (Cf34538_74, foto mot N. 
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Figur 13 S133, profil mot V. S135 sees i forkant (Cf34538_21, foto mot V). For profiltegning, se 

vedlegg 10.5. 

 

 

S135 Grop 

Ved snitting av S133, ble det avdekket en liten nedgravning under midten av anlegget, 

på 54 cm dyp. L: 0,47m/B: 0,32m/D: 0,12 m. Tydelig fyllskifte, jevnt avrundet og 

tilnærmet ovalt, av brunsvart trekullblandet finkornet og relativt kompakt sand. Mot 

midten en rund flate av gråbrun, finkornet og grusblandet sand. Profilen viser en jevnt 

rundet nedgravning med bunnlag av trekullholdig finkornet sand med noe grus over 

fyllmasse av gråbrun finkornet sand med noe grus og fragmenter av brent bein 

(C58255/2). Strukturen ligger rett over et svært fuktig og løst lag av kaffebrun silt, 

som også brer seg under deler av S133. Det ble tatt ut en én makrofossilprøve 

(C58255/21) og et jordprofil (C58255/25) for mikromorfologiske analyser fra 

strukturen. Én kullprøve (C58255/13) er datert på bjørk til Cal. 1225-1280 e.Kr. 

(TRa-4274). 

 

       

 Figur 14 Plan- og profil S135 (Tegning: T. N. Thommessen). 
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Figur 15 S135, profil mot V. Fuktig silt i bunnen av profilen (Cf34538_53, foto mot V). 

 

 

I tillegg ble følgende relativt store strukturer i vestlig halvdel av feltet snittet med 

maskin, profilen renset frem med graveskje og kun dokumentert med foto. 

 

S105 

Tydelig fyllskifte, ujevn form og utstrekning, av mørk gråbrun finkornet sand med 

mørk kaffebrune spetter, grus og enkelte fragmenter av trekull. L: 2,20 m/B: 1,15 m. 

Profilen viser to forsenkninger med grå finkornet sand i bunnen, over mørk gråbrun 

finkornet sand med grus og enkelte fragmenter av trekull. Mulig rester av eldre 

dyrkingslag. Forsenkningene er trolig resultat av naturlig ujevnhet i terrenget. 

 

 

 
Figur 16 S105, profil sett mot NV. I bakgrunnen sees S101 (t.v.) og S103( t.h.) (Cf34538_66, foto mot 

NNV). 
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S127  

Tydelig fyllskifte av finkornet gråbrun relativt kompakt sand med enkelte nevestore 

ubrente steiner, grus og flekker av lysere grå sand. L: 3,0m/B: 1,20 m. Profilen viser 

en vag forsenkning med et lag av lysere grå finkornet sand og noe nevestor ubrent 

stein. Ingen moderne funn observert i fyllmassene. Forsenkningen er trolig resultat av 

naturlige ujevnheter i terrenget. 

 

S128 

Tydelig fyllskifte av mørk gråbrun, finkornet sand med noe grus og trekullfragmenter. 

0,8 m i diam. Ligger ved S127, maskinsnittet sammen med denne. Profilen viser en 

mulig bunn av nedgravning med fyllmasser av mørk gråbrun sand, noe grus og 

enkelte trekullfragmenter. 

 

 

 

 
Figur 17 maskinsnitt gjennom S127 og S128. (Cf34538_77, foto mot N).
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6.2 FUNN 

Utover noen få stykker av brent leire i S133 (C58255/1) og fliser av brent bein i S135 

(C58255/2), ble det ikke gjort funn av gjenstander under utgravningen. 

 

6.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det foreligger elleve trekullprøver fra undersøkte strukturer. Noen av prøvene er tatt 

ut under vasking av makrofossil-prøver. Prøvene er vedartsbestemt av statsstipendiat 

Helge I. Høeg og datert ved NTNU (se vedlegg 10.4.1 og 10.4.2).  

 

Det ble samlet inn makrofossil-prøver fra samtlige snittede strukturer. Åtte av disse 

ble flotert, og analysert av Annine Moltsen ved Natur og Kultur (se vedlegg 10.4.3). 

De andre er kassert uten katalogisering. Det ble ikke påvist makrofossiler ved 

gjennomsyn. Fra dyrkningslaget S134 ble det i tillegg tatt ut 2 pollenprøver, analysert 

samme sted. Prøvene indikerete et lysåpent landskap dominert av gressvekster, med 

noe randvegetasjon av (primært) løvtrær. Det var spor etter dyrking av rug og bygg. 

 

Jordprofiler for mikromorfologiske og jordkjemiske analyser ble tatt ut av 

nedgravningene S103, S133 og S135, samt fra dyrkningslaget S134. Bare profilene 

fra S133, S134 og S135 er analysert av Richard Macphail (UCL) og Johan 

Linderholm (Umeå) (se vedlegg 10.4.4). Det ble påvist rester av et fossilt 

dyrkningslag S134 og spor etter brent husholdnings- eller fjøsavfall i S133. Prøvene 

illustrerte ellers generelt nedvasking av kulturmateriale i undergrunnen. 

6.3.1 DATERING 

Det foreligger elleve dateringer fra forskjellige strukturer. Disse strekker seg fra sen 

romertid til sen middelalder, men med klar hovedvekt på yngre jernalder og 

middelalder (se vedlegg 10.4.2). 

 

7 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 

DISKUSJON.  

De undersøkte anleggene representerer diffuse rester etter jordbruk og annen aktivitet 

i jernalder og middelalder. Det ble ikke avdekket observerbare mønstre eller 

innbyrdes sammenheng mellom anleggene. Det ble ikke funnet sikre stolpehull eller 

andre bygningsrester. Bare i få tilfeller ble det gjort funn av gjenstander eller annet 

materiale som sikkert kunne fastslå strukturenes funksjon. 

 

Dateringsmessig kan det skilles ut tre aktivitetsfaser: 

 

1) Til en fase med aktivitetsspor fra eldre jernalder hører kokegropen S116 og en 

diffus nedgravning S107, datert til hhv. 260-385 og 545-605 e.Kr. Dette ligger 

innenfor dateringsspennet for de kokegropslignende anleggene som ble undersøkt 

under den gamle parkeringsplassen lenger syd, i 1996 og 1998. Disse strukturene ble 

knyttet til aktivitet på gravfeltet i Fevikparken, som er datert til eldre jernalder. 
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Figur 18 Sannsynslighetsberegning for de radiologiske prøvene i kalenderår e.Kr. 

 

2) S134 utgjør rester av et fossilt dyrkningslag, som kan knyttes til en 

dyrkningshorisont. De mikromorfologiske analysene viser spor av tilførsel av både 

husholdningsavfall og husdyrgjødsel til massene. I pollenanalysene er det identifisert 

både rug og bygg. Radiokarbondateringene fra KHMs undersøkelser - 785-885 e.Kr. 

(bunn) og 1300-1395 e.Kr. (topp) – bekrefter fylkets datering (1225-1295 e.Kr.), og 

antyder åkerbruk her i yngre jernalder og middelalder. Sett i lys av lagets omfang og 

tidsspenn, er det likevel relativt få pollenkorn og lite ugressindikatorer i prøvene. Med 

andre ord har driften neppe vært kontinuerlig eller særlig intensivt gjennom hele 

perioden. 

 

Pollenprøvene reflekterer ellers et lysåpent landskap med mye gressarealer. Det som 

er av randvegetasjon eller nærliggende skogholt består primært av løvtrær, med bare 

enkelte innslag av furu og gran (Moltsen vedlegg 10.4.3). Det er dessuten interessant 

å merke seg at de mest hyppige treslagene i pollendiagrammet – or og osp – likevel 

nesten helt mangler i vedartsanalysene av trekull fra lokaliteten (Høeg vedlegg 
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10.4.1), gran likeså. Notabene kan trekull fra or være vanskelig å skille fra bjørk 

(Gjerpe 2008:101), men hva gjelder osp og gran er det usikkert om dette avviket 

skyldes kulturell seleksjon eller reflekterer ulikheter i bevaringsgraden av pollenkorn.  

 

3) Til et lite antall diffuse spor fra gårdsnær aktivitet i vikingtid- middelalder hører 

S129 og S102 (sistnevnte undersøkt av fylkeskommunen), som begge er 

kokegropslignende anlegg, datert hhv. 975-1010 e.Kr. og 975-1040 e.Kr.  

 

Det kullholdige området omkring nedgravning S133 ble under utgravning oppfattet 

som rester av en smie. Videre bearbeiding av materialet viser at det omfatter trekull 

og mulig brent husholdning-/fjøsavfall fra 1400-tallet. Det ble funnet en slaggperle i 

en makrofossilprøve fra en nedgravning under laget. Det ble derimot ikke observert 

ytterligere slaggperler og glødeskall, men heller ikke vasket makroprøver fra den 

kullholdige flaten omkring. Felttolkningen har derfor få holdepunkter. De 

jordmikromorfologiske analysene (vedlegg 10.4.4) indikerer at materialet heller 

skriver seg fra avfallsdeponering, eller brenning av avfall fra et nærliggende 

bosetningsområde. Slagget kan forklares som en naturlig reaksjon mellom brennvirke 

og silikater i kontakt med dette [Eng: fuel-ash slags]. 

 

Samlet sett kan de påviste strukturene tolkes som spor etter aktiviteter tilknyttet 

jordbruk og gårdsdrift. Fraværet av spor etter huskonstruksjoner og gravminner 

indikerer at den undersøkte lokaliteten utgjør et skille mellom gårdsbygninger i nord 

og tidligere påviste gravminner i sør og vest. 

 

 

8 KONKLUSJON 

Lokaliteten ble avdekket i sin helhet (ca. 2000 kvm), og anses som fullstendig 

undersøkt. Etter maskinell fjerning av matjordslaget ble et utvalg påviste strukturer 

snittet og dokumentert med tegning, foto og uttak av naturvitenskapelig 

prøvemateriale. Totalt ble 36 mulige strukturer påvist. Av disse ble i alt 14 strukturer 

undersøkt ved snitting, 5 ikke prioritert undersøkt, 16 ble avskrevet etter opprensking 

og 1 avskrevet etter snitting. De påviste strukturene kan tolkes som spor etter ulike 

aktiviteter knyttet til jordbruk og gårdsdrift.  Aktiviteten er datert fra yngre romertid 

til sen middelalder. 

 

Foruten et fossilt dyrkningslag ble det påvist ulike former for groper og 

nedgravninger, de fleste av dem med ukjent funksjon.  Strukturenes bevaringsgrad 

vurderes som relativt lav, utfra observert begrensing i strukturenes dybde og omfang. 

Antall strukturer var noe lavere enn forventet. Det undersøkte området bærer preg av 

bruk som dyrket mark gjennom svært lang tid, med pløying, fjerning av masser, 

erosjon og annen slitasje knyttet til gårdsbruk og ferdsel. 
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10. VEDLEGG 

10.1 STRUKTURLISTE  

                           

Snr. Type Form Snittet Dybde Diam. Lengde Bredde Tegning  Datering 

S101 Nedgravning Rektangulær Nei     105 cm 63 cm 1   

S102 Nedgravning Rund Ja   120 cm   63 cm  AD 690-780 (TUa-8184) 

S103 Nedgravning Ujevn Ja 20 cm   230 cm 188 cm  AD 715-785 (TRa-4275) 

S104 Nedgravning Oval Nei   50 cm        

S105 Nedgravning Ujevn Ja     220 cm 115 cm    

S106 Avskrevet   Nei            

S107 Nedgravning Rektangulær Ja 22 cm   317 cm 182 cm 2,8 AD 545-605 (TRa-4280) 

S108 Nedgravning   Nei   65 cm        

S109 Nedgravning Rund Ja 25 cm 91 cm     9   

S110 Nedgravning Ujevn Nei   40 cm        

S111 Avskrevet   Nei            

S112 Avskrevet Ujevn Nei   35 cm        

S113 Fyllskifte Ujevn Nei     180 cm 100 cm    

S114 Nedgravning Oval Nei     190 cm 110 cm    

S115 Avskrevet   Nei            

S116 Kokegrop Oval Ja 34 cm   102 cm 86 cm 3 AD 260-385 (TRa-4271) 

S119 Avskrevet   Nei            

S117 Avskrevet   Nei            

S118 Avskrevet   Nei            

S119 Avskrevet   Nei            

S120 Avskrevet   Nei            
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S121 Avskrevet   Nei            

S122 Avskrevet   Nei           

S123 Avskrevet   Nei           

S124 Avskrevet   Nei           

S125 Fyllskifte Ujevn Nei     100 cm 80 cm   

S126 Avskrevet   Nei           

S127 Annet Ujevn Ja     300 cm 120 cm   

S128 Nedgravning   Ja   80 cm       

S129 Kullflekk Oval Ja 8 cm   100 cm 84 cm 4 AD975-1010 (TRa-4270) 

S130 Avskrevet   Nei           

S131 Avskrevet   Nei           

S132 Nedgravning Rund Ja 8 cm 65 cm 70 cm 65 cm 10  

S133 Nedgravning Ujevn Ja 54 cm 145 cm     5,11,13 AD1400-1420 (TRa-4273) 

AD1400-1425 (TRa-4277) 

AD 1450-1485 (TRa-4276) 

AD1490-1635 (TRa-4272) 

S134 Dyrkningslag Ujevn Ja 20-48 

cm  

  400 cm 360 cm 6 AD 1225-1295 (T-20162) 

AD785-885 (TRa-4279) 

AD1300-1395 (TRa-4278) 

S135 Nedgravning Oval Ja 12 cm   47 cm 32 cm 7 AD 1225-1280 (TRa-4274) 

S136 Avskrevet   Ja         12  
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10.2 TILVEKSTTEKST  

 

C58255/1-26 

Boplassfunn/dyrkningsspor fra jernalder/middelalder fra FEVIK SKOLE, 

TRÅLUM av TRÅLUM NEDRE (52/246), GRIMSTAD K., AUST-AGDER.  

 

Funnomstendighet: Maskinell flateavdekking utført av KHM våren 2012 i forbindelse 

med ombygging av Fevik skole. Arkeologisk registrering ved Aust-Agder 

fylkeskommune i 2009.  Lokaliteten ligger på en gressbevokst slette, brukt som 

hestebeite. Landskapet skråner svakt mot N og NØ, og vegetasjonen består 

hovedsakelig av løvtrær og furu. Av i alt 36 avdekkede strukturer ble 14 undersøkt 

ved snitting, 16 ble avskrevet etter opprensking og 1 avskrevet etter snitting. 5 usikre 

fyllskifter ble ikke undersøkt. Foruten et fossilt dyrkningslag ble det påvist ulike 

nedgravninger og groper med ukjent funksjon. Det ble påvist 1 sikker kokegrop. Det 

ble ikke gjort funn av gjenstander. Kullprøver er vedartsbestemt av statsstipendiat 

Helge I. Høeg. Radiologisk datering ved NTNU. Pollen- og makrofossilprøver er 

analysert av Annine Moltsen (Natur og kultur) og jordmikromofologiske og 

jordkjemiske analyser utført av Richard Macphail (UCL) og Johan Linderholm 

(Umeå). Alle prøver er tatt ut av profil etter snitting. 

 

1) 10 fragm. av brent leire. Vekt: 12,0 g. Fra nedgravning S133, kullag (Lag 1). 

2) 33 fragm. av brent bein. Vekt: 0,05 gram. Fra nedgravning S135. Ikke bestemt. 

 

Prøver, kull 

3) Vekt: 2,3 g. 36 biter er vedartsbestemt til bjørk, 1 til furu og 3 til eik. Datert på 

bjørk til 1255±25 bp (Tra-4275), CalAD 715-785. Blant det ubestemte trekullet en 

liten bit slagget magret leire (keramikk?). Fra nedgravning S103.  

4) Vekt: 0,2 g. 9 biter er vedartsbestemt til bjørk og 1 til furu. Datert på bjørk til 

1510±30 bp (Tra-4280), CalAD 545-605. Prøven er delvis forbrukt ved analyse. Fra 

nedgravning S107. 

5) Vekt: 10,1 g. 40 biter er vedartsbestemt til furu, og datert til 1065±30 bp (Tra-

4270), CalAD 975-1010. Fra kullflekk S129. 

6) Vekt: 22,1 g. 40 biter er vedartsbestemt til bjørk, og datert til 1725±30 bp (Tra-

4271), CalAD 260-385. Fra kokegrop S116. 

7) Vekt: 5,5 g. 3 biter er vedartsbestemt til bjørk, 32 til furu og 5 til selje/vier/osp. 

Datert på bjørk til 345±25 bp (Tra-4272), CalAD 1490-1635. Fra nedgravning S133, 

V i N-profilet, øverste kullag. 

8) Vekt: 9,1 g. 13 biter er vedartsbestemt til bjørk, 7 til hassel og 20 til eik. Datert på 

bjørk til 550±30 bp (Tra-4273), CalAD 1400-1420. Fra grop S133, V i N-profilet, 

nederste kullag. 

9) Vekt: 3,8 g. 21 biter er vedartsbestemt til bjørk, 4 til hassel, 1 til furu og 14 til eik. 

Datert på bjørk til 405±25 bp (Tra-4276), CalAD 1450-1485. Fra nedgravning S133, 

Ø i N-profilet. 

10) Vekt: 1,3 g. 25 biter er vedartsbestemt til bjørk, 1 til hassel, 3 til ask, 3 til furu, 5 

til eik og 3 til selje/vier/osp. Datert på bjørk og hassel til 545±30 bp (Tra-4277), 

CalAD 1400-1425. Fra grop S133, V-profilet. 

11) Vekt: 1,7 g. 23 biter er vedartsbestemt til bjørk, 5 til hassel, 5 til ask, 2 til furu og 

5 til eik. Datert på bjørk til 635±25 bp (Tra-4278), CalAD 1300-1395. Fra 

dyrkningslag S134, øverst. 
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12) Vekt: 0,9 g. 22 biter er vedartsbestemt til bjørk, 3 til hassel, 1 til furu og 3 til eik. 

Det ble også identifiser nøtteskall. Datert på bjørk til 1205±25 bp (Tra-4279), CalAD 

785-885. Fra dyrkningslag S134, nederst. 

13) Vekt: 9,7 g. 34 biter er vedartsbestemt til bjørk, 2 til hassel, 2 til furu og 2 til eik. 

Datert på bjørk til 800±25 bp (Tra-4274), CalAD 1225-1280. Fra nedgravning S135. 

 

Prøver, makro 

14) Det ble ikke påvist makrofossiler ved analyse. Fra nedgravning S103. Kassert.  

15) Det ble ikke påvist makrofossiler ved analyse. Fra grop S107. Kassert. 

16) Det ble ikke påvist makrofossiler ved analyse. Fra kokegrop S116. Kassert. 

17) Det ble ikke påvist makrofossiler ved analyse. Fra grop S133, V i N-profilet. 

Kassert.  

18) En nist brent leire og en liten hul, jernholdig og magnetisk slaggkule observert. 

Det ble ellers ikke påvist makrofossiler ved analyse. Fra grop S133, Ø i N-profilet. 

Kassert.  

19) Det ble ikke påvist makrofossiler ved analyse. Fra dyrkningslag S134, øverst. 

Kassert.  

20) Det ble ikke påvist makrofossiler ved analyse. Fra S134 dyrkningslag, nederst. 

Kassert.  

21) Det ble ikke påvist makrofossiler ved analyse. Fra nedgravning S135. Kassert.  

 

Prøver, jordmikromorfologi 

22) Fra nedgravning S103, bunn og undergrunn. Prøven er kassert uten analyse.  

23) Fra nedgravning S133, bunn og undergrunn. Prøven er oppbrukt ved analyse.  

24) Fra dyrkningslag S134, bunn og undergrunn. Prøven er oppbrukt ved analyse.  

25) Fra nedgravning S135, bunn og undergrunn. Prøven er oppbrukt ved analyse.  

 

26) Prøve, pollen fra dyrkningslag S134. 2 prøver (PP1 og 2), tatt ut hhv mot toppen 

og bunnen av Lag 1. Prøvene viste lysåpne gressareal, med litt løvtrær, enkelt nåletrær 

og kun begrenset oppdyrking. Innslag av kornpollen fra rug og bygg, samt noe ugress. 

Prøvene er forbrukt ved analyse.  

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger 50 m NV for gravminner, id 81352 og 

81353, på Fevik skoles område. Avgrenses i N av adkomstveien til Trålumgården.  

Kartreferanse/-koordinater: M711/N50, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 

6471374.30, Ø: 0481149.42.  

LokalitetsID: 120815/120816.  

Innberetning/litteratur: Sundet, N.O. 2009, Rapport fra kulturhistorisk registrering. 

Reguleringsplan for ny Fevik skole, Grimstad kommune. 

Thommessen, T. & B. Gaut 2013, Rapport arkeologisk utgravning: Bosetningsspor/ 

dyrkingsspor. Trålum nedre, 52/246, Grimstad kommune, Aust-Agder.  

Moltsen, A. Pollen- og makrofossilanalyser fra Fevik Skole, Grimstad. NOK-rapport 

42-2012. 
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10.3 PRØVER 

10.3.1 KULLPRØVER 

Prøvenr C-nr. Lab-nr. Kontekst  Vekt Vedart Kommentar  Datering 

KP 1 C58255/5 TRa-4270 S129, Kullflekk 10,1 g Furu Ved dyrkningslaget 1065±30 bp, CalAD 975-1010 

KP 2 C58255/6 TRa-4271 S116, Kokegrop 22,1 g Bjørk Fra makrofossil-

prøve 

1725±30 bp, CalAD 260-385 

KP 3 C58255/7 TRa-4272 S133, Nedgravning  5,5 g Bjørk, furu, 

seljer/vier/osp 

Øverste kull-sjikt, 

V del av N-profil 

345±25 bp, CalAD 1490-1635 

KP 4 C58255/8 TRa-4273 S133, Nedgravning 9,1 g Bjørk, hassel og eik Nederste kull-sjikt, 

V del av N-profil 

550±30 bp, CalAD 1400-1420 

KP 7 C58255/13 TRa-4274 S135, Nedgravning 9,7 g Bjørk, hassel, furu 

og eik 

Fra 

makrofossilprøve 

800±25 bp, CalAD 1225-1280. 

KP 8 C58255/3 TRa-4275 S103, Nedgravning 2,3 g Bjørk, furu og eik Fra 

makrofossilprøve 

1255±25 bp, CalAD 715-785 

KP 11 C58255/9 TRa-4276 S133, Nedgravning 3,8 g Bjørk, hassel, furu 

og eik 

Ø del av N-profil 405±25 bp, CalAD 1450-1485 

KP 12 C58255/10 TRa-4277 S133, Nedgravning 1,3 g Bjørk, hassel, ask, 

furu, eik, 

seljer/vier/osp 

Profil mot V 545±30 bp, CalAD 1400-1425 

KP 13 C58255/11 TRa-4278 S134, Dyrkingslag 1,7 g Bjørk, hassel, ask, 

furu, eik 

Topplag, fra 

makrofossil-prøve 

635±25 bp, CalAD 1300-1395 

KP14 C58255/12 TRa-4279 S134, Dyrkingslag 0,9 g Bjørk, hassel, fur 

og eik 

Bunnlag, fra 

makrofossil-prøve 

1205±25 bp, CalAD 785-885 

KP15 C58255/4 TRa-4280 S107, Nedgravning 0,2 g Bjørk og furu Fra makrofossil-

prøve 

1510±30 bp, CalAD 545-605 
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10.3.2 MAKROFOSSILPRØVER, VASKET OG FLOTTERT 

C-nr. Kontekst Volum Lag Fjernet trekull Element/fyllmasse Makrofossiler 

C58255/14 103, nedgravning 2,5 Topp  2,3 g Sand, grus Ingen  

C58255/15 107, nedgravning 2,2  0,2 g Sand, grus Ingen  

C58255/16 116, kokegrop 1,75  3,6 g Sand, grus Ingen  

C58255/17 133, nedgravning 3,0 N-profil V 1,3 g Sand, stein, grus, jernutfellinger slaggperle 

C58255/18 133, nedgravning 2,4 N-profil Ø 3,8 g Sand, grus Ingen 

C58255/19 134, dyrkningslag 2,5 Topp 1,7 g Sand, grus Ingen  

C58255/20 134, dyrkningslag 2,0 Bunn 0,9 g Sand, grus Ingen  

C58255/21 135, nedgravning 1,5  5,7 g Sand, grus Ingen 

10.3.3 POLLENPRØVER 

Prøvenr C-nr. Kontekst Lag Pollen 

PP1 C58255/26 134, dyrkningslag Topp  51,1 % urtepollen – primært gress. Små innslag av rug, bygg og ugress. 

48,9 % trepollen – altoverveiende løvtrær. 

PP2 C58255/26 134, dyrkningslag Bunn 47,9 % urtepollen – primært gress. Små innslag av rug, bygg og ugress. 

52,1 % trepollen – primært løvtrær, innslag av gran. 

10.3.4 JORDMIKROMORFOLOGISKE PRØVER 

Prøvenr. Cnr.     Kontekst Lag Tolkning 

PX23 C58255/22 S103 Bunn, undergrunn Ikke analysert 

PX22 C58255/23 S133 Bunn, undergrunn Spor av brent husdyr-/husholdningsavfall, utvaskningslag 

PX21 C58255/24 S134 Bunn, undergrunn Gjødslet dyrkningslag, utvaskningslag. 

PX24 C58255/25 S135 Bunn, undergrunn Spor av brent husdyr-/husholdningsavfall, utvaskningslag 
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10.4 NATURVITENSKAPLIGE ANALYSERESULTATER 

10.4.1 VEDARTSANALYSER 
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10.4.2 RADIOLOGISKE ANALYSER 
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10.4.3 POLLEN- OG MAKROFOSSILANALYSER 
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10.4.4 JORDMIKROMORFOLOGISKE ANALYSER 
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10.5 TEGNINGER: PROFIL S133 OG S134 

 

 
S133  tegning 5: Profil sett mot V, tegnet av Toini N. Thommessen 

 

Lagbeskrivelse: 

Lag 1: Kompakt lag av mørk gråbrun, finkornet sand med noe grus 0,5-5 cm. Innslag av skjørbrent stein, fragmenter av brent leire og trekull. 

Noe slaggaktige jernutfellinger mot bunnen.  

Lag 2: Distinkt, mørk og noe mindre kompakt lagav trekull, sand og grus. 

Lag 3: Lys grågul, finkornet sand. relativt porøs og spettet med trekullfragmneter. 

Lag 4: Noe mørkere grågul-brun sand med spetter av trekull. 

Lag 5: Undergrunn; grågul finkornet sand. 

Lag 6: Horisont av svart, sotblandet og finkornet sand/silt. 

MF: Mikromorf-prøve 
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10.6  FOTOLISTE  

 

Filmnr_Negativnr Motivbeskrivelse Sett mot Dato Fotograf 

Cf34538_01.JPG Arbeidsbilde, Mari Malmer Ø 27.04.2012 TT 

Cf34538_02.JPG Oversikt, NV-del av feltet Ø 27.04.2012 TT 

Cf34538 03.JPG Oversikt, NV-del av feltet Ø 27.04.2012 TT 

Cf34538_04.JPG S102, snittet under registrering Ø 27.04.2012 TT 

Cf34538_05.JPG S114 fyllskifte Ø 27.04.2012 TT 

Cf34538_06.JPG Profiler/sjakt med kullflekker NØ 27.04.2012 TT 

Cf34538_07.JPG Oversikt, med kullflekker NØ 27.04.2012 TT 

Cf34538_08.JPG Oversikt/arbeidsbilde S 27.04.2012 TT 

Cf34538_09.JPG Overflate, dyrkningslag S134 SØ 27.04.2012 TT 

Cf34538_10.JPG Oversikt i plan Ø 27.04.2012 TT 

Cf34538_11.JPG Arbeidsbilde Ø 03.05.2012 BG 

Cf34538_12.JPG Arbeidsbilde V 03.05.2012 BG 

Cf34538_13.JPG Arbeidsbilde V 03.05.2012 BG 

Cf34538_14.JPG Arbeidsbilde V 03.05.2012 BG 

Cf34538_15.JPG Arbeidsbilde V 03.05.2012 BG 

Cf34538_16.JPG Arbeidsbilde V 03.05.2012 BG 

Cf34538_17.JPG S133 grop, overflate Ø 04.05.2012 TT 

Cf34538_18.JPG S133 grop, overflate V 04.05.2012 TT 

Cf34538_19.JPG S133 grop, overflate S 04.05.2012 TT 

Cf34538_20.JPG S133 grop, profil V 04.05.2012 TT 

Cf34538_21.JPG S133 grop, profil V 04.05.2012 TT 

Cf34538_22.JPG Arbeidsbilde, Mari Malmer S 04.05.2012 TT 

Cf34538_23.JPG S134 dyrkningslag, profil Ø 04.05.2012 TT 

Cf34538_24.JPG S134 dyrkningslag, profil Ø 04.05.2012 TT 

Cf34538_25.JPG S134 dyrkningslag, profil Ø 04.05.2012 TT 

Cf34538_26.JPG S134 dyrkningslag, profil utsn. i N Ø 04.05.2012 TT 

Cf34538_27.JPG S134 dyrkningslag, profil utsn. i N Ø 04.05.2012 TT 

Cf34538_28.JPG S129 kullflekk, plan Ø 04.05.2012 TT 

Cf34538_29.JPG Oversikt, Ø-del av feltet Ø 04.05.2012 TT 

Cf34538_30.JPG Oversikt, V-del av feltet NV 07.05.2012 TT 

Cf34538_31.JPG Oversikt, NV-del av feltet NV 07.05.2012 TT 

Cf34538_32.JPG Arbeidsbilde, Mari Malmer S 07.05.2012 TT 

Cf34538_33.JPG S129 kullflekk, profil Ø 07.05.2012 TT 

Cf34538_34.JPG S116 kokegrop, plan NV 07.05.2012 TT 

Cf34538_35.JPG S116 kokegrop, profil Ø 07.05.2012 TT 

Cf34538_36.JPG S116 kokegrop, profil Ø 07.05.2012 TT 

Cf34538_37.JPG S132 kullflekk, plan V 07.05.2012 TT 

Cf34538_38.JPG S132 kullflekk, profil N 07.05.2012 TT 

Cf34538_39.JPG S136 fyllskifte, plan N 08.05.2012 TT 

Cf34538_40.JPG S133 grop, profil NØ N 08.05.2012 TT 

Cf34538_41.JPG S133 grop, profil NØ N 08.05.2012 TT 

Cf34538_42.JPG S133 grop, profil NØ N 08.05.2012 TT 



52/246, Grimstad  2011/3907 

 

69 

 Kulturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo 

Fornminneseksjonen 

 

 

Cf34538_43.JPG S134 dyrkningslag, profilutsn. i S Ø 08.05.2012 TT 

Cf34538_44.JPG S134 dyrkningslag, profilutsn. i S Ø 08.05.2012 TT 

Cf34538_45.JPG S134 dyrkningslag, profilutsn. i S Ø 08.05.2012 TT 

Cf34538_46.JPG S136 fyllskifte, profil N 08.05.2012 TT 

Cf34538_47.JPG S135 grop, plan V 08.05.2012 TT 

Cf34538_48.JPG S135 grop, plan V 08.05.2012 TT 

Cf34538_49.JPG S133 grop, profil NØ N 08.05.2012 TT 

Cf34538_50.JPG S133 grop, profil NØ N 08.05.2012 TT 

Cf34538_51.JPG S107 grop, plan SØ 08.05.2012 TT 

Cf34538_52.JPG S135 grop, profil V 08.05.2012 TT 

Cf34538_53.JPG S135 grop, profil V 08.05.2012 TT 

Cf34538_54.JPG S135 grop, profil med mikromorf V 08.05.2012 TT 

Cf34538_55.JPG S134 dyrkningslag, profil utsnitt i N Ø 08.05.2012 TT 

Cf34538_56.JPG S134 dyrkningslag, profil utsnitt i N Ø 08.05.2012 TT 

Cf34538_57.JPG S134 dyrkningslag, hele profilen Ø 08.05.2012 TT 

Cf34538_58.JPG S134 dyrkningslag, profil med prøver Ø 08.05.2012 TT 

Cf34538_59.JPG S134 dyrkningslag, profil med prøver Ø 08.05.2012 TT 

Cf34538_60.JPG S103 grop, plan Ø 09.05.2012 TT 

Cf34538_61.JPG S103 grop og S130 fyllskifte, plan NØ 09.05.2012 TT 

Cf34538_62.JPG S101 grop, plan V 09.05.2012 TT 

Cf34538_63.JPG S107 grop, profil Ø-del NV 09.05.2012 TT 

Cf34538_64.JPG S107 grop, profil V-del NV 09.05.2012 TT 

Cf34538_65.JPG S107 grop, profil NV 09.05.2012 TT 

Cf34538_66.JPG S105, profil NNV 09.05.2012 TT 

Cf34538_67.JPG S105, profil makro tatt ut NNV 09.05.2012 TT 

Cf34538_68.JPG Oversikt, V-del av feltet NNV 09.05.2012 TT 

Cf34538_69.JPG Oversikt, Ø-del av feltet N 09.05.2012 TT 

Cf34538_70.JPG Oversikt, NV-del av feltet NNV 09.05.2012 TT 

Cf34538_71.JPG S109 kullflekk, plan S 09.05.2012 MM 

Cf34538_72.JPG Arbeidsbilde, formidling  N 09.05.2012 MM 

Cf34538_73.JPG S133 grop, profil NV N 09.05.2012 TT 

Cf34538_74.JPG S133 grop, profil NV N 09.05.2012 TT 

Cf34538_75.JPG S133 grop, plan  SV 09.05.2012 TT 

Cf34538_76.JPG S114 fyllskifte, plan S 09.05.2012 TT 

Cf34538_77.JPG S127 og S128 fyllskifter, profil N 09.05.2012 TT 

Cf34538_78.JPG S103 grop, profil Ø 09.05.2012 MM 

Cf34538_79.JPG S103 og S130, plan NØ 09.05.2012 MM 

Cf34538_80.JPG S130 fyllskifte, plan NØ 09.05.2012 TT 

Cf34538_81.JPG S109 fyllskifte, profil N 10.05.2012 MM 
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10.7 KART 

 
Figur 19og 14 Plasseringen av utgravningsområdet i nærmiljøet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 23.5.2012 MS. 
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10.8 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
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