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SAMMENDRAG
I forbindelse med et mindre privat tiltak som omfattet oppføring av enebolig, garasje og
adkomstvei på nylig fradelt tomt i Raveien 543, Sandefjord kommune, utførte KHM en
utgravning av deler av en fotgrøft i perioden 25.04-04.05.2016.
Raveien ligger i nordlig del av Fevanggrenda som omfatter Fevang-gårdene Solli og
Hørdalen. Det dominerende landskapselementet er det store Raet, med sand- og
steingrunn. I den nordre delen av grenda er det bevart et stort antall gravminner i form av
hauger og røyser. Utgravningsområdet var delvis avgrenset av Fevang gravfelt Id61900,
som har omfattet minst 50 hauger, men som i dag består av 18 enkeltminner.
Under utgravningen ble det flateavdekket 239 m², og avdekket deler av en bred fotgrøft.
Strukturens beliggenhet tilsier at den representerer en av de fjernede gravhaugene fra
Fevang gravfelt, men det ble ikke funnet rester etter gravminnets haugfyll eller
gravgjemme. Radiologiske dateringer fra grøften viser til en antatt yngste datering av
gravminnets anleggelse til folkevandringstid eller litt før som er godt innenfor gravfeltets
kjente
aktivitetsperiode.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
RAVEIEN 543 AV FEVANG NORDRE, 21/34.,
SANDEFJORD KOMMUNE, VESTFOLD
FYLKE

1

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Utgravningen er gjennomført i forbindelse med et mindre privat tiltak som omfattet
oppføring av enebolig, garasje og adkomstvei på nylig fradelt tomt i Raveien 543 (B).
Den eldre tomten i Raveien 543 A ble berørt av ny adkomstvei til den planlagte garasjen
på nabotomten, samt at omsøkte kulturminne strakk seg inn på denne eiendommen.
Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med NIKU, undersøkte planområdet med georadar
20. mai 2015, og maskinell søkesjakting i juli 2015. Det ble da påvist en mulig fotgrøft
og et mulig gravkammer (id213560) etter en utplanert gravhaug (Gustavsen 2015,
Wintervoll 2015, Bukkemoen 2015).
På vegne av tiltakshaver søkte Vestfold fylkeskommune 14.07.2015 om tillatelse til
inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (kml) § 8, fjerde ledd. KHM uttalte seg i brev av 17.09.2015, og det ble
utarbeidet budsjett og prosjektplan for arkeologisk undersøkelse i planområdet.
Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske undersøkelser for de
berørte kulturminnene, samt tilsagn om kostnadsdekning for arkeologisk utgravning, i
brev av 16.12.2015. KHM gjennomførte de arkeologiske utgravningene i perioden 25.0404.05.2016.

2

DELTAGERE, TIDSROM
Navn

Stilling

Periode

Dagsverk

Kathryn E. Sæther
Kristine Ledsten
Magne Samdal
Sum
Thorbjørn Halvorsen

Utgravningsleder + GIS
Assisterende feltleder
Metallsøker

25.04-04.05.2016
25.04-04.05.2016
22.04.2016

Gravemaskinfører

25.04.2016,
04.05.2016

8
8
1
17
2

Tabell 1: Deltagere på utgravningen av Fevang nordre.
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Figur 1; Oversiktskart(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS.
Produsert 07/12.2016, M. Samdal).
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LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER

Raveien 543 ligger i nordlig del av Fevanggrenda som omfatter Fevang-gårdene Solli og
Hørdalen, nord i Sandefjord kommune. Landskapet på gårdene er småkupert, og ligger
fra 50 til 115 moh. Det dominerende landskapselementet er det store Raet, med sand- og
steingrunn. Innenfor Raet ligger flere mindre høydedrag med tilsvarende morenemasser,
men også hellinger og lavereliggende flater med silt og leire. I den nordre delen av
Fevanggrenda er det bevart et stort antall gravminner i form av hauger og røyser.
Utgravningsområdet var avgrenset i nordøst og øst av det største gravfeltet i området,
Fevang id 61900.

Figur 2; Gravhaug id61900-3 av Fevang gravfelt (foto cf35018_54).

Gravfeltet på Fevang ble registrert av arkeolog Nicolay Nicolaysen i 1870, og det ble
oppgitt at feltet omfattet «minst 50» hauger. På 1800- og tidlig 1900-tallet fant
gårdbrukere på Fevang mange gjenstander i graver som de hadde gravd i eller fjernet.
Nicolaysen oppsøkte og gravde ut mange av gravhaugene, og har konkludert med at
gravfeltet har vært i bruk i en tusenårig periode, fra Kr. f. – overgangen til middelalder.
Det er blant annet gjort funn av to rike mannsgraver fra vikingtid (bl.a. C6461–C6493).
Det er også mange ulike gravformer representert på feltet blant annet en trekantformet
steinlegging, steinsetting, røyser og hauger. I følge Askeladden består gravfeltet i dag av
18 enkeltminner, men det har opprinnelig vært vesentlig større, det vitner også den
påviste fotgrøften (id 213540) om.

4

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET

4.1

PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER

KHMs prosjektplan datert 17. september 2015 danner den vitenskapelige bakgrunnen for
undersøkelsene ved Raveien 543. Prosjektplanen er utarbeidet med utgangspunkt i
georadarundersøkelser gjennomført av NIKU mai 2015 i samarbeid Kulturarv, Vestfold
fylkeskommune. Det ble da blant annet påvist en mulig fotgrøft som ble verifisert av
Kulturarv juli 2015 med hjelp av en liten maskingravd sjakt over strukturen (Bukkemoen
6
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2015, Wintervoll 2015, Gustavsen 2015). En kullprøve ble tatt fra grøften under
registrering og denne er radiologisk datert til 905-1025 e.Kr. (Beta-426749) som tilsvarer
hovedsakelig vikingtid.
Det er tidligere undersøkt en rekke gravhauger på Fevang, men få i moderne tid. Det vil
derfor være viktig å knytte resultatene opp mot eksisterende kunnskapsstatus. Ved selve
undersøkelsen av de gjenværende delene av gravhaugen er det spesielt to
problemområder som står sentralt:

4.2



Dokumentasjon av de gjenværende delene av haugen. Avklare hvordan
gravhaugen er konstruert og om det kan observeres ulike faser eller
handlingssekvenser i konstruksjonen. Bekrefte/avkrefte tilstedeværelsen av
gravgjemme eventuelt sekundærbegravelser. Sikre og dokumentere eventuelt
gjenstandsinventar, beinmateriale, samt etablere gode kontekster for uttak av
naturvitenskapelig prøver.



Lokaliseringsfaktorer samt datering er essensielt for å sette haugen inn i en større
kulturhistorisk sammenheng. Bakgrunnen for valget av sted ved plassering av
haugen står sentralt for å tolke anleggets betydning. I den sammenheng er det
avgjørende at også flatene under og området som omfattes av sikringssonen rundt
haugen avdekkes for å kunne påvise eventuelle nærliggende kulturminner.
UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON

Det ble utført frisøk med metallsøker XPDEUS over planområdet før utgravningen tok
til. Standard innstilling på søker ble brukt. Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell
flateavdekking. Det ble anvendt en 8 tonns gravemaskin med pusseskuff til å fjerne
matjordslaget. Avdekkingen innbefattet åpning av områdene hvor fylkeskommunen
hadde påtruffet kulturminnet og arealet rundt fotgrøften innenfor tiltaksområdet. Etter
avdekking ble undergrunnen renset med krafse og til dels graveskje. Strukturene ble
tegnet og fotografert i plan og profil, samt beskrevet på eget skjema Det ble tatt to
makroprøver fra fotgrøften og det er vasket kull fra disse til radiologisk datering. Det ble
brukt digitalt speilløst systemkamera, og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under
Cf35018. Prøver er katalogisert under C60526.
Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling.
Dokumentasjons-systemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av
innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble
ESRIs ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at
målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de
konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar
PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data
gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10.
Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI
geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

7

Gnr. 21, Sandefjord kommune

Saksnr. 2015/9454

museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for
lagring og eventuell distribusjon.
4.3

UTGRAVNINGENS FORLØP

Utgravningen ble påbegynt mandag 25.04.2016. Morgenen ble brukt til pakking av utstyr,
brakkeplassering og fotodokumentasjon av tiltaksområdet. Maskinell avdekking av
Raveien 543 B og deler av bakhagen til Raveien 543 A ble påbegynt ca. kl. 11.00 samme
dag. Jordmassene som ble gravd opp ble plassert i det vest-sørvestre området, hvor det
ikke var påvist funn ved fylkeskommunens registrering. Avdekkingen av området med
registrerte kulturminner ble fullført tirsdag morgen 26.05.2016.

Figur 3; Kristine og Thorbjørn flateavdekker planområdet (foto cf35018_09).

Foruten en bred, buet grøft fremkom en håndfull mørke avsetninger/fyllskifter som kunne
likne forhistoriske strukturer. Undergrunnen bestod av morene samt flere hodestore, og
enkelte større stein. I tillegg var grunnen godt pepret med røtter. Det var derfor
sannsynlig at noen eller alle avsetningene hadde naturlig opphav eller var resultat av
steinopptrekk. Det var viktig å få avklart på et tidlig tidspunkt hvor mange og hvilke
typer kulturminner som var representert da det ville være avgjørende for videre
disponering av tid og personell. Rensing av feltet, innmåling samt undersøkelse av de
mulige fyllskiftene ble derfor prioritert tirsdag ettermiddag og onsdag. Undersøkelsen
fastslo at alle de mulige fyllskiftene var steinopptrekk eller rotganger.
De resterende dagene av utgravningen, foruten den siste, ble brukt til en fullstendig
undersøkelse av fotgrøften. Undersøkelsen omfattet to håndgravde sjakter på tvers av
grøften i nord og vest, samt tømming og fremrensning av en sjakt i sørvestre del av
fotgrøften som fylkeskommunen hadde gravd under registreringen. Et profil i hver sjakt
ble dokumentert med håndtegning og foto, og naturvitenskapelige prøver ble tatt ut.
Deretter ble hele grøften formgravd og tømt. Onsdag 04.05.2016 returnerte
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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gravemaskinen og utgravningsområdet ble igjenfylt og gress ble sådd på berørte områder
av bakhagen til Raveien 543 A.
4.4

KILDEKRITISKE PROBLEMER

Utgravningsområdet omfattet en hage som tidligere hadde vært til dels dekket av epletrær
og enkelte prydbusker. Avdekkingen påviste mange små og store røtter, samt mørke
avsetninger i undergrunnen som bestod av grov morene. De mørke avsetningene ble alle
undersøkt, men foruten fotgrøften, viste de seg å være naturlige rotganger eller
steinopptrekk. Røttene hadde imidlertid boret seg gjennom fotgrøften og disse hadde
omrotet deler av grøftens fyll, og kan ha tilført noe masse utenfra. Den største
omrotningen av strukturen stammet imidlertid fra en moderne dreneringsgrøft som skar
langsmed grøftens nordlige avgrensning mot en grunnvannsbrønn i nordvest.
Funnbildet var sterkt betinget av moderne aktivitet i form av dagens eiendom- og
tiltaksgrenser, samt bebyggelse. Med bakgrunn i fotgrøftens orientering og størrelse var
det tydelig at kulturminnet hadde strukket seg utenfor tomtegrensen mot Raveien 541 i
sørvest, og mot eneboligen i vestlig halvdel av Raveien 543A. Det er imidlertid stor
sannsynlighet for at eventuelle spor er enten fjernet eller sterkt omrotet i begge retninger.
Mot Raveien 541 var grensen markert med en hekk, og arealet direkte innenfor denne
omfattet en asfaltert oppkjørsel. Beliggenheten til begge var helt eller delvis
sammenfallende med fotgrøftens antatte utstrekning. Det samme var tilfelle for boligen i
Raveien 543A. Huset var delvis omringet av en byggegrop som var tydelig i terrenget ved
en terrassekant i boligens hage, og ca. 3,5 m fra boligens nordøstlige hjørne lå det en
grunnvannsbrønn. Beliggenhet og orientering tilsier at både grop og brønn må ha skåret
gjennom kulturminnet. Det er dermed sannsynlig at ca. 40 % av kulturminnet ble
blottlagt. Mål og beskrivelser basert på fotgrøften som helhet er derfor forbundet med en
viss grad av usikkerhet.

Figur 4; Planområdet før avdekking, sett mot sørvest (foto cf35018_04).
Kulturhistorisk museum
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UTGRAVNINGSRESULTATER

Utgravningsområdet omfattet en gressdekket hage som lå bak eneboligen og uthuset til
Raveien 543A, og som nå var utskilt til Raveien 543B. Flere større stubber fra nylig
nedhogde trær preget tiltaksområdet, i tillegg til enkelte busker og bedd. Terrenget falt
moderat ned mot Raveien i vest-nordvest, men ca. 2 m bak bolighuset var det en
gressdekket terrassekant som trolig markerte byggegropen til boligen i Raveien 543A.
Mellom boligen og uthuset i nordvest var det en grusdekket parkeringsplass. Like sørvest
for denne, nordøst for boligen, lå en tildekket grunnvannsbrønn.
Under utgravningen ble store deler av arealet med de påviste strukturene flatevadekket
fra inntil hekken i sør som skilte gjeldende tomt fra Raveien 541, og ned områdets
moderate helling mot terrassekanten i vestnordvest, fram til grunnvannsbrønn i nordvest.
Til sammen ble det flateavdekket 239 m².

Figur 5; Oversiktsbilde av avdekket utgravningsområde, sett mot sørvest (foto cf35018_13).

Et lite areal nærmest grunnvannsbrønnen ble ikke åpnet, men i stedet avsatt som
sikkerhetsmargin for å hindre ødeleggelse av brønnen. Da undersøkelsen ikke påviste
tilstedeværelsen av et mulig gravkammer ble avdekkingen avsluttet et par meter før
terrassekanten i vestnordvest som ga god margin mot eneboligen. Tykkelsen på matjorda
varierte mellom 20 og 30 cm, og undergrunnen bestod av brunrød, grov morene. Det ble
avdekket en stor buet fotgrøft, A305, som strakk seg gjennom hele utgravningsområde.
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Figur 6; Flyfoto av Raveien 543 med flateavdekket område og fotgrøft markert (Kartgrunnlag: Statens
kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 19/12.2016, K. Sæther).
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Figur 7; Oversiktskart med georadarmål og innmåling fra utgravningen (Kartgrunnlag: Statens kartverk.
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 19/12.2016, K. Sæther).
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FOTGRØFT A305

Fotgrøft A305 var en godt synlig, buet grøft med klar og jevn indre avgrensning. Den ytre
avgrensningen var ujevn og stedvis vanskelig å fastslå. Grøftens største bredde var 4,20
m, men strukturen ble ikke fullstendig avdekket. Den fortsatte tilsynelatende innunder
feltkanten i nordvest mot grunvannsbrønnen og husets byggegrop, samt under hekken
mot asfaltert oppkjørsel i Raveien 541 i sørsørvest. Det er stor sannsynlighet for at
kulturminnet er ødelagt eller fjernet i begge retninger (for diskusjon se kap.4.4).

Figur 8; Oversiktsbilde av fotgrøften A305, sett mot vest (foto cf35018_27).

I plan bestod grøften hovedsakelig av litt løs, mørk gråbrun sand og grus iblandet
nedbrutt organisk materiale, røtter og humus, stedvis kull og spredte nevestore stein (lag
1). Indre avgrensning i sør og delvis vest var markert av en til dels usammenhengende
rand (ca. 20 cm bred), askefarget sand og grus flekket med gråbrunt. I nord var ytre
avgrensning brunsvart og fuktig bestående av vannpåvirket, nedbrutt organisk fyllmasse
blandet med sand, røtter og litt grus (lag A1078). Undersøkelsen omfattet to snitt, C1002
og C1004, som ble gravd på tvers av fotgrøften, i tillegg til at fylkeskommunens snitt,
C1000, ble renset fram og dokumentert på nytt. Strukturen ble videre fullstendig tømt.
Det ble ikke gjort forhistoriske gjenstandsfunn under utgravningen.
I snittene C1002 og C1004 ble det påvist en moderne dreneringsgrøft som ikke var synlig
i overflaten. Den påfølgende tømmingen av fotgrøften fastslo imidlertid at
dreneringsgrøften, også var buet og skar fotgrøften langsmed dennes nordlige
avgrensning. Både fotgrøften og dreneringsgrøften var tilsynelatende orientert mot
grunnvannsbrønnen i nordvest.
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Figur 9; Oversiktskart av utgravningsområdet (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer
NE12000-150408SAS. Produsert 19/12.2016, K. Sæther).
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Figur 10; Oversiktsbilde av snittene i fotgrøft A305, og dreneringsgrøft utpekt med rød pil, (foto
cf35018_80).

Undersøkelsen viste at fotgrøften generelt hadde avrundete og mer markerte sidekanter
mot vest (fotgrøftens indre avgrensning) og gradvis skrånende, til dels uklar sidekant i øst
(fotgrøftens ytre avgrensning). Dybden varierte mellom 5 og 30 cm. I alle snittene ble det
påvist tre lag i tillegg til dreneringsgrøften i snittene C1002 og C1004. Lagene varierte i
større eller mindre grad mellom snittene, men lag 1, som var synlig i plan, fylte øvre del
av alle profilene. Laget er tolket som fyll, hovedsakelig fra nyere tid, da det også dekket
store deler av dreneringsgrøften. Dreneringsgrøften var forøvrig fylt med nevestor stein,
knust takstein av tegl, samt enkelte skår av glass og porselen.

Figur 11; Profil/snitt C1000 (foto cf35018_49).
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Lagene påtruffet i snitt C1000;
1. Øverste lag bestående av fyll fra nyere tid.
2. Bunnlag bestående av mørk gråbrun sandholdig grus, iblandet humus. Før
utgravningen tok til ble en kullprøve fra overgangen mellom lag 1 og lag 2
radiologisk datert av fylkeskommunen til 1080±30 BP, 905-1025 e.Kr. (Beta426749), som tilsvarer hovedsakelig vikingtid.
3. Laget ble påtruffet i vestlig sidekant som utgjorde fotgrøftens indre avgrensning.
Det bestod av lys gråbrun sand, iblandet litt grus, stein, humus og enkelte mørke
spett av humus.

Figur 12; Profil/snitt C1000.

Lagene påtruffet i snitt C1002;
1. Øverste lag bestående av fyll fra nyere tid.
2. Bunnlag skåret av dreneringsgrøft. Bestod av brunsvart, spettet kullag iblandet
mye sand og grus, litt humus og stein. En kullprøve, PK1007, fra laget er
vedartbestemt til forkullet bøk og radiologisk datert til 1573±27 BP, 420-540
e.Kr. (Ua-54091), som tilsvarer folkevandringstid.
3. Laget ble påtruffet i vestlig sidekant som utgjorde fotgrøftens indre avgrensning.
Det bestod av gråbrunspettet, gråhvit sand og grus, iblandet litt humus.

Figur 13; Profil/snitt C1002.
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Figur 14; Profil/snitt C1002 (foto cf35018_85).

Et av lagene i snitt C1004 skilte seg klart ut fra de øvrige påtruffet i fotgrøften A305, og
kunne til dels avgrenses i plan. Laget ble derfor tildelt eget strukturnummer A1078, og
innmålt separat (se kart). Laget fremstod som sedimentert i vann, det vil si vannavsatt.
Det bestod av fuktig, klebrig, svartbrun, nedbrutt organisk masse blandet med sand,
røtter, litt grus og stein. Tilsynelatende fylte laget et område av grøften hvor det har vært
en forsenkning eller et søkk.

Figur 15; Oversiktsbilde av tømt A305,med lag A1078 synlig i øvre høyre hjørne (foto cf35018_103).

Figur 16; Fremrenset A1078 i plan (foto cf35018_104).
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Figur 17; Profil/snitt C1004.

Lagene påtruffet i snitt C1004;
1. Øverste lag bestående av fyll fra nyere tid.
2. A1078 beliggende midt i profil og skåret av dreneringsgrøft. En kullprøve,
PK1010, ble tatt fra laget, men analyse fastslo at prøven ikke inneholdt kull kun
litt soppsporer, sediment og trekullsnupper.
3. Bunnlag skåret av dreneringsgrøft. Bestod av gråbrun sand og grus, iblandet
humus og litt kull og stein. En kullprøve, PK1012, fra laget er vedartbestemt til
ubestemt, forkullet løvtre og radiologisk datert til 1342±32 BP, 645-690 e.Kr.
(Ua-54092), som tilsvarer merovingertid.

Figur 18; Profil/snitt C1004 (foto cf35018_93).

6

VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON

Under fylkeskommunens forundersøkelse var det blitt registrert deler av en fotgrøft, samt
mulig gravkammer i Raveien 543 som ligger inntil gravfeltet på Fevang. Sentralt i
prosjektplanens problemstilling var å avkrefte/bekrefte tilstedeværelsen av gravgjemme
eventuelt sekundærbegravelser og gjenværende deler av haugen, eventuelt dokumentere
disse, samt fotgrøften. I tillegg til å datere aktiviteten, samt knytte resultatene opp mot
eksisterende kunnskapsstatus om Fevang gravfelt.
Et mulig gravgjemme ble ikke påvist under utgravningen, og det ble ikke gjort funn av
bein eller gjenstander som kunne indikere eventuelle sekundærbegravelser eller rester av
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haugfyll. Det ble derimot avdekket deler av en godt synlig fotgrøft som fastslår at det
tidligere har stått en gravhaug i Raveien 543. Beliggenheten tilsier at haugen har vært en
del av det større gravfeltet.
Fotgrøften var stedvis drøye 4 m bred, og dermed uvanlig bred, men ikke unik blant de
gjenstående gravhaugene på Fevang. Gravhaug id61900-3, som ligger lengst sør på
gravfeltet, og dermed nærmest planområdet (ca. 70 m), har en fotgrøft hvor bredden er
målt til drøye 3 m. Haugen er den største på Fevang, og måler 24 m i diameter. Den har
en prominent beliggenhet på det høyeste punktet på en nordøst-sørvest orientert
høyderygg. De øvrige gravene ligger på vestsiden av høyderyggen, i moderat hellende
terreng, på en tilnærmet rekke som følger ryggens orientering.

Figur 19; Kartutsnitt av Fevang gravfelt id61900 fra fornminnedatabasen «Askeladden».

Til tross for den brede fotgrøften har gravhaugen som har stått i Raveien trolig vært
mindre enn en storhaug. Buen på fotgrøften sannsynliggjør at den, og dermed også
gravhaugen, har vært tilnærmet sirkulær. I så tilfelle har haugen trolig hatt en diameter på
mellom 13-15 m (målt fra fotgrøftens indre avgrensning). Flere av de bevarte haugene på
Fevang har tilsvarende mål. Fotgrøftens beliggenhet har også en plassering svært lik
haugene på vestsiden av høyderyggen, i moderat hellende terreng. Den var også plassert
innenfor feltets nordøstlige-sørvestlige orientering, og kan muligens representere en av
flere gravminner som har stått sørvest for storhaugen Id61900-3. I så tilfelle er disse blitt
fjernet til fordel for privat bebyggelse, men i likhet med gravhaugen i Raveien er det
mulig at spor etter deres eksistens fortsatt hviler under bakken.
Fotgrøfter er spadd ned i bakken, og er anlagt rundt foten av gravhauger som en ytre
markering. De utgravde jordmassene blir trolig lagt i midten for å danne deler av
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haugfyllet og grøften avgir i tillegg en visuell illusjon av at haugen er større enn den
egentlig er. I noen tilfeller har grøftene blitt antent i forbindelse med gravritualet og det er
eksempler på gravlegging i strukturene, men i all hovedsak har fotgrøftene antakelig stått
åpne for vær og vind. Fotgrøfter er derfor ofte preget av både naturlige og kulturelle
avsetninger. Når hauger ble fjernet var det ofte at haugmassen ble spredt utover slik at
fotgrøften ble fylt opp og planert.
Undersøkelsen av fotgrøften i Raveien påviste flere lag, og deres stratigrafi samt
radiologiske dateringer vitner om at grøften har blitt igjenfylt til ulike tider og av
forskjellige årsaker. Deler av det øverste laget var tydelig tilkommet i nyere tid, da denne
delvis dekket en dreneringsgrøft i fotgrøften. Dreneringsgrøften hadde tydelig orientering
mot en grunnvannsbrønn på eiendommen som da må være skåret gjennom fotgrøften. Det
er derfor sannsynlig at fotgrøftens øverste lag har blitt deponert til dels i samband med
utplaneringen av gravhaugen, samt under anleggelsen av grunnvannsbrønnen.
Undersøkelsen påviste at dreneringsgrøften hadde samme buede form som fotgrøften noe
som er svært uvanlig da en rett linje er mer funksjonelt til å avlede vann. Det er derfor
mulig at dreneringen ble plassert slik på grunn av fotgrøften for at denne har dannet et
spor som har ledet overvann nedover terrengets helling. En slik forklaring er underbygget
av lag A1078 som ble avdekket nordvest i fotgrøften, like ved grunnvannsbrønnen. Laget
var tydelig vannavsatt i et søkk, og tydelig skåret gjennom av dreneringsgrøften. Dette
antyder at overvann tidligere har samlet seg i området, trolig over lengre tid.
Da fotgrøften ble undersøkt skapte den tydelige moderne innblandingen usikkerhet
omkring fyllskiftes egentlige alder og mulige formål. Det var vanskelig å forene det
tydelig rot-gjennomborete fyllet, samt vannavsatt lag (A1078), med forhistorisk aktivitet.
Grøftens bue var imidlertid svært tydelig og vanskelig å tilskrive annet formål enn
fotgrøft, derimot viste dreneringsgrøften at også moderne anlegg kunne være buet. Det
var derfor svært viktig å fremskaffe pålitelig prøvemateriale. Dette utelukket prøveuttak
av det øvre laget (1) som beviselig var delvis avsatt i nyere tid. Det var imidlertid stor
sannsynlighet for at laget hadde fungert som et beskyttende lokk for de nederste lagene.
Prøveuttak ble derfor tatt fra bunn av grøften i lag som fremstod som relativt uforstyrret i
profilene til C1002 og C1004.
Kullprøvene fra utgravningen er radiologisk datert innenfor tidsspennet 420-690 e.Kr.
som tilsvarer folkevandringstid-merovingertid. I tillegg foreligger en datering fra
fylkeskommunens registrering til 905-1025 e.Kr. som tilsvarer hovedsakelig vikingtid.
Sammenliknet med øvrige dateringer fra gravfeltet på Fevang faller disse godt innenfor
det som er kjent, og det underbygger tolkningen av grøften som fotgrøft. Tidsspennet er
relativt stort, men ikke uvanlig for fotgrøfter som har ligget åpne og akkumulert kull og
annet materiale gjennom lengre tid. C14-datering av kull fra fotgrøfter er stort sett antatt å
gjenspeile tidsrommet for gjenfylling av grøftene og gir dermed ofte en yngre datering
enn gravskikken skulle tilsi (Gjerpe 2005:16). Det er derfor trolig at dateringene fra
fotgrøften representerer en antatt yngste datering for når gravminnet kan ha vært anlagt,
det vil si sannsynlig folkevandringstid eller litt før.
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SAMMENDRAG

I forbindelse med et mindre privat tiltak på eiendommen Raveien 543B, Sandefjord
kommune, utførte KHM en utgravning av en fotgrøft i perioden 25.04-04.05.2016. Under
utgravningen ble det flateavdekket 239 m², og avdekket deler av en bred fotgrøft. Det ble
ikke funnet bein eller forhistoriske gjenstander under utgravningen, men radiologiske
dateringer gir en antatt yngste datering av gravminnets anleggelse til folkevandringstid
eller litt før.

8
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TILVEKSTTEKST, C60526
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C60526/1-2
Gravfunn fra jernalder fra FEVANG NORDRE (21), SANDEFJORD K., VESTFOLD.
Funnomstendighet: Kulturhistorisk museum gjennomførte en arkeologisk utgravning av
deler av en fotgrøft i, april/mai 2016. Strukturen ble registrert av Vestfold
fylkeskommunes i forbindelse med et mindre privat tiltak som omfattet oppføring av
enebolig, garasje og adkomstvei på nylig fradelt tomt i Raveien 543. Tiltaksområdet
grenser til gravfeltet Id61900, som har omfattet minst 50 hauger, men i dag består av 18
enkeltminner. I forbindelse med utgravningen er tre kullprøver detaljert vedartbestemt
ved Moesgård museum (2016), og to av disse er radiologisk datert ved The Ångström
Laboratory, Uppsala (2016). Analyseresultat er vedlagt utgravningsrapport (Sæther
2017).
1) 4 prøver, kull, hvorav 3 er detaljert vedartsbestemt og 2 er radiologisk datert:
PK1007, fotgrøft A305, bunnlag profil C1002: 10 stk. vedartbestemt til 7 stamme, 1
yngre stamme, 1 yngre stamme/eldre gren, 1 yngre gren bøk som er datert: 1573±27 BP,
420-540 calAD (Ua-54091).
PK1010, lag A1078 i fotgrøft A305, profil C1004: Tom for kull, kun litt soppspore
Cenococcum geophilum, litt sediment og trekullsnupper.
PK1012, fotgrøft A305, bunnlag profil C1004: 6 stk. detaljert vedartbestemt til 2
ubestemt, 1 eldre gren, 3 stamme/gren ubestemt løvtre som er datert: 1342±32 BP, 645690 calAD (Ua-54092).
2) 3 prøver, makro. Alle er flotert, men ingen er analysert.
Orienteringsoppgave: Utgravningsområdet omfattet hovedsakelig fradelt tomt Raveien
543B, som var avgrenset av Fevang gravfelt (Id61900) i NØ, eiendommene Raveien
543A i VSV og Raveien 541 i S.
Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6562947, Ø: 570493.
LokalitetsID: 213540.
Litteratur: Sæther, Kathryn E. 2017: Rapport arkeologisk utgravning. Fotgrøft. Fevang
nordre 21/34, Sandefjord kommune, Vestfold fylke. KHMs arkiv.
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9.2

PRØVER

9.2.1 KULLPRØVER C60526/1
PKnr.

Anr

Uppsala
labnr.

900

305/1078

-

1007

305

Ua-54091

1010

305/1078

-

1012

305

Ua-54092

Struktur

Kontekst

Vekt,
gram

Tresort

Ukalibrert
datering

Kalibrert datering
2(OxCal.)

Lag i grøft

Tatt fra plan
under utgravning

2,2

-

-

-

Grøft

Profil C1002/lag
2/PM1006
Profil C1004/lag
3/PM1009
Profil C1004/lag
4/PM1011

10 stk. = 7 stamme, 1 yngre stamme, 1 yngre
stamme/eldre gren, 1 yngre gren bøk
Tom for kull, kun litt soppspore Cenococcum
geophilum, litt sediment og trekullsnupper
6 stk. = 2 ubestemt, 1 eldre gren, 3
stamme/gren ubestemt løvtre.

1573±27

420-540 e.Kr

Lag i grøft
Grøft

12
0,4
0,4

645-690 e.Kr
1342±32

9.2.2 MAKROFOSSILRØVER C60526/2
Anr
305
305/1078
305

PMnr
1006
1009
1011

Strukturtype
Grøft
Lag i grøft
Grøft

Funnomstendighet
3C1002/lag 2
3C1004/lag 3
3C1004/lag 4

Volum, L
1,8
1,7
2,2

Analyseresultat
Ikke analysert
Ikke analysert
Ikke analysert

9.3
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FOTOLISTE, CF35018

Filnavn
Cf35018_002.JPG

Oversiktsbilde før avdekking.

Sett
mot
S

Cf35018_004.JPG

Oversiktsbilde før avdekking.

V

Sæther, Kathryn E.

15.04.2016

Cf35018_005.JPG

Oversiktsbilde før avdekking.

S

Sæther, Kathryn E.

15.04.2016

Cf35018_008.JPG

Oversiktsbilde før avdekking etter snøfall.

S

Sæther, Kathryn E.

25.04.2016

Cf35018_009.JPG

Arbeidsbilde med maskin.

Sæther, Kathryn E.

26.04.2016

Cf35018_012.JPG

Oversiktsbilde etter avdekking.

S

Sæther, Kathryn E.

26.04.2016

Cf35018_013.JPG

Oversiktsbilde etter avdekking.

V

Sæther, Kathryn E.

26.04.2016

Cf35018_018.JPG

Oversiktsbilde etter avdekking.

Ø

Sæther, Kathryn E.

26.04.2016

Cf35018_019.JPG

Oversiktsbilde etter opprensning.

SSØ

Sæther, Kathryn E.

27.04.2016

Cf35018_021.JPG

Oversiktsbilde etter opprensning.

NNV

Sæther, Kathryn E.

27.04.2016

Cf35018_027.JPG

Oversiktsbilde etter opprensning.

V

Sæther, Kathryn E.

27.04.2016

Cf35018_028.JPG

Oversiktsbilde etter opprensning.

NNV

Sæther, Kathryn E.

27.04.2016

Cf35018_030.JPG

Oversiktsbilde etter opprensning.

N

Sæther, Kathryn E.

27.04.2016

Cf35018_032.JPG

Oversiktsbilde etter opprensning.

SSØ

Sæther, Kathryn E.

27.04.2016

Cf35018_034.JPG

Oversiktsbilde av grøft A305 etter fjerning av røtter i overflaten.

SSØ

Sæther, Kathryn E.

27.04.2016

Cf35018_036.JPG

Oversiktsbilde av grøft A305 etter fjerning av røtter i overflaten.

NNV

Sæther, Kathryn E.

27.04.2016

Cf35018_037.JPG

Oversiktsbilde av grøft A305 etter fjerning av røtter i overflaten.

V

Sæther, Kathryn E.

27.04.2016

Cf35018_041.JPG

Oversiktsbilde av grøft A305 etter fjerning av røtter i overflaten.

SSØ

Sæther, Kathryn E.

28.04.2016

Cf35018_042.JPG

Oversiktsbilde av grøft A305 etter fjerning av røtter i overflaten.

V

Sæther, Kathryn E.

28.04.2016

Cf35018_044.JPG

Oversiktsbilde av grøft A305 etter fjerning av røtter i overflaten.

NNV

Sæther, Kathryn E.

28.04.2016

Cf35018_047.JPG

NØ-profil i fylkeskommunens snitt C1000 i grøft A305.

NØ

Sæther, Kathryn E.

28.04.2016

Cf35018_049.JPG

SV-profil i fylkeskommunens snitt av grøft A305.

SV

Sæther, Kathryn E.

28.04.2016

Cf35018_051.JPG

Mørke steinopptrekk i plan ved grøft A305.

Ø

Sæther, Kathryn E.

28.04.2016

Cf35018_053.JPG

Fotgrøft tilhørende id61900-3 på nærliggende Fevang nordre gravfelt.

V

Sæther, Kathryn E.

28.04.2016

Cf35018_054.JPG

Gravhaug id61900-3 på nærliggende Fevang nordre gravfelt.

Ø

Sæther, Kathryn E.

28.04.2016

Cf35018_055.JPG

Fotgrøft tilhørende id61900-3 på nærliggende Fevang nordre gravfelt.

VSV

Sæther, Kathryn E.

28.04.2016

Cf35018_056.JPG

Mørke steinopptrekk i plan ved grøft A305.

Ø

Sæther, Kathryn E.

28.04.2016

Cf35018_057.JPG

Mørke steinopptrekk i profil ved grøft A305.

Ø

Sæther, Kathryn E.

28.04.2016

Cf35018_061.JPG

In situ tegl i moderne dreneringsgrøft T1013 som var skåret ned i grøft
A305.
Lag A1078 i plan. Påtruffet i påbegynt profil C1004.

SØ

Sæther, Kathryn E.

28.04.2016

SV

Ledsten, Kristine

29.04.2016

V

Sæther, Kathryn E.

29.04.2016

S

Sæther, Kathryn E.

29.04.2016

SV

Ledsten, Kristine

29.04.2016

SV

Ledsten, Kristine

29.04.2016

SV

Ledsten, Kristine

29.04.2016

Cf35018_078.JPG

Moderne dreneringsgrøft T1013 i plan. Påtruffet i påbegynt profil
C1002.
Nærbilde av moderne dreneringsgrøft T1013 i plan. Påtruffet under
utgravning av profil C1002.
Moderne dreneringsgrøft T1013 i lag A1078. Påtruffet i påbegynt profil
C1004.
Nærbilde av moderne dreneringsgrøft T1013 i lag A1078. Påtruffet
under utgravning av profil C1004.
Nærbilde av moderne dreneringsgrøft T1013 i lag A1078. Påtruffet
under utgravning av profil C1004.
Oversiktsbilde plan av påbegynt profil C1002 uten røtter.

Ø

Sæther, Kathryn E.

29.04.2016

Cf35018_080.JPG

Oversiktsbilde av moderne dreneringsgrøft T1013 i grøft A305.

SØ

Sæther, Kathryn E.

29.04.2016

Cf35018_083.JPG

Oversiktsbilde av moderne dreneringsgrøft T1013 i grøft A305.

NNV

Sæther, Kathryn E.

29.04.2016

Cf35018_064.JPG
Cf35018_069.JPG
Cf35018_071.JPG
Cf35018_072.JPG
Cf35018_074.JPG
Cf35018_075.JPG

Motiv
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Sett
mot

Fotograf

Dato

Cf35018_085.JPG

S-profil i grøft A305, snitt C1002.

S

Sæther, Kathryn E.

02.05.2016

Cf35018_086.JPG

Detalj S-profil i grøft A305, snitt C1002.

S

Sæther, Kathryn E.

02.05.2016

Cf35018_087.JPG

Detalj S-profil i grøft A305, snitt C1002.

S

Sæther, Kathryn E.

02.05.2016

Cf35018_088.JPG

Detalj S-profil i grøft A305, snitt C1002.

S

Sæther, Kathryn E.

02.05.2016

Cf35018_089.JPG

Detalj S-profil i grøft A305, snitt C1002.

S

Sæther, Kathryn E.

02.05.2016

Cf35018_091.JPG

Renset NØ-profil i fylkeskommunens snitt C1000 i grøft A305.

NØ

Sæther, Kathryn E.

02.05.2016

Cf35018_093.JPG

NV-profil i grøft A305, snitt C1004.

NV

Ledsten, Kristine

02.05.2016

Cf35018_094.JPG

Detalj NV-profil i grøft A305, snitt C1004.

NV

Ledsten, Kristine

02.05.2016

Cf35018_095.JPG

Detalj NV-profil i grøft A305, snitt C1004.
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Detalj NV-profil i grøft A305, snitt C1004.
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Detalj NV-profil i grøft A305, snitt C1004.
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Detalj NV-profil i grøft A305, snitt C1004.
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Detalj NV-profil i grøft A305, snitt C1004.
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NV-profil i grøft A305, snitt C1004.
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Oversiktsbilde av tømt grøft A305.
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Sæther, Kathryn E.
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Oversiktsbilde av lag A1078 i tømt grøft A305.
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Oversiktsbilde av tømt grøft A305.
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Oversiktsbilde av tømt grøft A305.
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Oversiktsbilde av hvordan grøft A305 indre avgrensning var dypere.
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Oversiktsbilde av hvordan grøft A305 indre avgrensning var dypere.
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Sæther, Kathryn E.
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