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SAMMENDRAG 

I forbindelse med gjennomføring av feltkurs for masterstudenter i arkeologi har Kulturhistorisk 

Museum og Institutt for arkeologi, konservering og historie, UIO, startet opp et 

forskningsprosjekt som fokuserer på den kulturhistoriske utviklingen gjennom steinalder i Aust-

Agder. I prosjektet inngår undersøkelser av to steinalderlokaliteter (ID 40182 og ID 135321) ved 

gården Molland (82/1), Grimstad Kommune, Aust-Agder. Lokalitetene ble benevnt Brukjerr 3 

(C60780) og Brukjerr 8 (C60779). Undersøkelsen av de to lokalitetene har foregått parallelt over 

to sesonger (2017 og 2018) og denne rapporten redegjøres for begge gravesesonger. 

  

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Molland 82/1 

Kommune Fylke 

Grimstad Aust-Agder 

Saksnavn Kulturminnetype 

Forskningsundersøkelse Bosetningsområde 

Saksnummer (KHM)  
2017/1188 

Prosjektkode 
 

Grunneier, adresse Tiltakshaver 
Aud Kvås, Mollandsveien 

10, 4879 GRIMSTAD 
KHM/IAKH 

Tidsrom for utgravning UTM-koordinater 
22.05-09.06. 2017 
og 22.05-08.66.2018 

UTM/WGS84 sone 32N 

ØK-kart ØK-koordinater 

  

A-nr. C.nr. 

2017/557 C60779, C60780 

ID nr. (Askeladden) Cf_nr. (KHM) 

40182 og 135321 
Cf35207 

Cf35208 
 

Rapport ved: Dato: 

Anja Mansrud 19.12. 2018 

Saksbehandler: Prosjektleder: 

Per Persson Ingrid Fuglestvedt /Per Persson 

 

Oslo 2018 



Gnr.82/1, Grimstad kommune  Saksnr. 2017/1188  

 

  

 3 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

INNHOLD: 

Contents 

 ............................................................................................................................................. 1 

1 Bakgrunn for undersøkelsen ....................................................................................... 4 

2 Deltagere, tidsrom ....................................................................................................... 7 

3 Besøk og formidling ................................................................................................... 9 

4 Landskapet, funn og fornminner ................................................................................. 9 

5 Overordnet gjennomføring av utgravningsprosjektet ............................................... 11 

5.1 Problemstillinger – prioriteringer ....................................................................... 11 

5.2 Kildekritiske problemer ...................................................................................... 12 

5.3. Gravemetode og digital innmåling ......................................................................... 12 

6 Gjennomføring og utgravningsresultater Brukjerr 3 (C60780), 2017/2018 ............. 13 

7 Gjennomføring og utgravningsresultater Brukjerr 8 (C60779), 2017/2018 ............. 30 

8 Naturvitenskapelige prøver og analyser .................................................................... 39 

9. Oppsummering og videre prioriteringer ....................................................................... 43 

10. Litteratur ..................................................................................................................... 46 

11. Vedlegg ....................................................................................................................... 49 

11.1 Tilveksttekster ....................................................................................................... 49 

Foreløpig tilveksttekst, C60779 .................................................................................... 49 

Foreløpig tilveksttekst, C60780 .................................................................................... 49 

11.2 Funnlister .............................................................................................................. 49 

11. 3 Prøver ................................................................................................................... 59 

11. 4  Scannede orginaltegninger .................................................................................. 64 

11. 5 Fotolister .............................................................................................................. 78 

11.6 Avisoppslag ........................................................................................................... 82 

11. 7 Arkivert originaldokumentasjon .......................................................................... 83 

 

  



Gnr.82/1, Grimstad kommune  Saksnr. 2017/1188  

 

  

 4 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

BRUKJERR 3 OG 8. MOLLAND 82/1, GRIMSTAD, AUST-AGDER 

Rapport v/ Anja Mansrud med bidrag fra Ingrid Fuglestvedt, Per Persson & Steinar Kristensen 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med planlegging av nye E18 mellom Grimstad og Dyreparken ble det i 2000 påvist 

seks steinalderlokaliteter nært Reddalskanalen i Grimstad kommune, Aust-Agder (Madsen 2000). 

To av lokalitetene ble undersøkt i 2003 (Mansrud 2004a), men det endelige trasévalget for E18 

medførte at fire av lokalitetene ikke ble berørt av tiltaket. De intakte lokalitetene ved 

Reddalskanalen ble ved befaring i 2016 vurdert som egnede studieobjekter i forbindelse med 

feltkurs for masterstudenter ved IAKH.  

 

To lokaliteter ble valgt: ID 40182 og ID 135321 (fig. 1-3). I det følgende omtales lokalitetene 

som Brukjerr 3 og Brukjerr 8. Ut fra ny strandforskyvningskurve for Arendal (Romundset et al. 

2018), var det antatt at lokalitetene ved Reddalskanalen kunne tidfestes innenfor tidsrommet 

senmesolitikum (SM) til mellomneolitikum (MN), forutsatt at de var strandbundet. På begge 

lokalitetene var det dessuten registrert kulturlag, et fenomen som er sjelden i denne delen av 

landet, og som har stor forskningsmessig interesse. Dette ville kunne åpne opp for å datere 

lokalitetene, samt å teste ut ulike jordkjemiske analyser, mikromorfologi og 

makrofossilundersøkelser.  

 

Feltkurset arrangeres hver vår i samarbeid mellom Institutt for arkeologi, konservering og historie 

(IAKH) og Kulturhistorisk museum (KHM). Begge institusjoner ønsker å sikre at resultatene fra 

det årlige feltarbeidet kan trekkes inn i forskningen ved universitetet, gjennom at det opprettes et 

felles forskningsprosjekt. For studentene vil deltagelse i et reelt forskningsprosjekt, med uttalte 

målsetninger for kunnskapsproduksjon og innhenting av data, kunne gi et ekstra læringsutbytte 

(Melheim og Persson 2017). 

 

Kulturhistorisk museum sendte inn melding om gransking av automatisk fredet kulturminne i 

medhold av Lov om kulturminner §11 – litra b, den 25.01.2017. For å sikre forutsigbarhet for 

feltkurset i de kommende årene ble det søkt om og innvilget gravetillatelse for opptil fire sesonger 

ved Brukjerr. I denne rapporten presenteres de foreløpige resultatene fra undersøkelsene i 2017 

og 2018. 
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Figur 1. Kart som viser lokalitetenes beliggenhet ved Reddalskanalen i Grimstad kommune, Aust-

Agder (kart: Steinar Kristensen/KHM) 
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Figur 2. Kart som viser lokalitetens plassering samt topografiske elementer, utgravde enheter og 

funnfordeling (kart: Steinar Kristensen/KHM) 
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Figur 3. Foto som viser lokalitetens plassering i dagens terreng, beliggende på strandterrasser 

på østsiden av Reddalskanalen. Bildet er tatt fra Ågers Bru, utsyn mot nordvest (foto: Therese 

Gjersum Helle) Cf35208_39 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

18 studenter deltok på feltkurset i 2017 (tabell 1-2). Undervisere var Ingrid Fuglestvedt og Vibeke 

Viestad (IAKH), Lisbeth Prøsch-Danielsen (AM UiS og IAKH) samt Anja Mansrud og Steinar 

Kristensen (KHM). Feltkurset foregikk i perioden 22. mai til 9. juni. Prosjektleder ved KHM, Per 

Persson deltok den 30.05.17 Antall dagsverk oppgitt angir feltkursets varighet, men det ble ikke 

gravd i hele denne perioden. Første og siste dag ble benyttet til reise. De to første dagene i felt 

(23. og 24. mai) ble brukt til å rydde lokalitetene for lav vegetasjon og gress, og de resterende ble 

benyttet til den arkeologiske undersøkelsen. Torsdag 1. juni hadde studentene en halv dag 

sammen med Nils Ole Sundet fra Aust-Agder Fylkeskommune, og resten av dagen ble brukt til 

ekskursjoner til Dømmesmoen, Fjære Kirke samt til å se på gravfelt og geologiske 

naturformasjoner på Tromøya. Den 7. juni var det meldt svært store nedbørsmengder. Vi arbeidet 

derfor noe lenger på tirsdag 6. juni for å ferdigstille påbegynte kontekster, og benyttet onsdagen 

til å arbeide innendørs med katalogisering og annen funn- og rapportbearbeiding. Torsdag 8. juni 

ble de utgravde kvadrantene gjenfylt og lokalitetene ryddet. Siste halvdel av dagen ble brukt til 

besøk på KUBEN.  

Navn Stilling Periode 
Anja Mansrud Utgravningsleder, KHM 22.5-9.6 2017. 
Steinar Kristensen GIS og dokumentasjons-ansvarlig, KHM 22.5-9.6 2017. 
Ingrid Fuglestvedt Førsteamanuensis, IAKH. Emneansvarlig 22.5-9.6 2017. 
Vibeke M. Viestad Førstelektor, IAKH 22.5-9.6 2017. 
Lisbeth Prøsch-

Danielsen 
Førsteamanuensis, IAKH/IUiS. Ansvarlig 

for botanisk arkeometri (pollen, 

makrofossiler). 

24.5-26.5 2017. 

Tabell 1. Ansatte deltagere på feltkurset i 2017 
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Janna Kristine Aasheim  22.05.2017- 09.06.2017  

Jenny Gyllensten Alvestad  22.05.2017- 09.06.2017  

Karine Fure Andreassen  22.05.2017- 09.06.2017  
Mathilde Møll Arnli  22.05.2017- 09.06.2017  

Martine Holen Askildt  22.05.2017- 09.06.2017  

Martine Petlund Breiby  22.05.2017- 09.06.2017  
Sondre Bruvik  22.05.2017- 09.06.2017  

Hanne Greger  22.05.2017- 09.06.2017  

Åsmund Havellen Gurigard  22.05.2017- 09.06.2017  

Nora Hansen  22.05.2017- 09.06.2017  
Margrethe Hopstock Havgar  22.05.2017- 09.06.2017  

Catharina Conigliaro Johansen  22.05.2017- 09.06.2017  

Celina Olafsen  22.05.2017- 09.06.2017  

Lene Mariann Rødal  22.05.2017- 09.06.2017  
Sverre Magnus Stubberud  22.05.2017- 09.06.2017  

Andreas Ropeid Sæbø  22.05.2017- 09.06.2017  

Alexander Henie Søbakken  22.05.2017- 09.06.2017  

Sveinung Utaaker  22.05.2017- 09.06.2017  
Tabell 2. Studenter på feltkurset i 2017 

 

I 2018 ble feltkurset avholdt i perioden 22 mai til 8 juni (tabell 3). 11 studenter deltok. 

Undervisere var Ingrid Fuglestvedt og Knut Ivar Austevoll (IAKH), Lisbeth Prøsch-Danielsen 

(AM/UiS og IAKH) samt Per Persson, Anja Mansrud og Steinar Kristensen (KHM). I tillegg til 

undersøkelsen på Brukjerr ble det i perioden 28-30 mai 2018 gjennomført en mindre 

forskningsundersøkelse på Jortveit, som studentene deltok på (se egen rapport ved Svein V. 

Nielsen 2018). Opplegget for 2018 var eller det samme som i 2017.  

 

Navn Periode 
UNDERVISERE 
Fuglestvedt, Ingrid 22.05-08.06-2018 
Austvoll, Knut Ivar 22.05-08.06-2018 
Prøsch-Danielsen, Lisbeth 22.05-08.06-2018 
Mansrud, Anja 22.05-08.06-2018 
Kristensen, Steinar 22.05-08.06-2018 
Nielsen, Svein Vatsvåg 28/6-31/6-2018 
Per Persson  28/6-31/6-2018 
STUDENTER 
Bergsåker, Jon Trygve 22.05-08.06-2018 
Dahl, Hilde Skjerping 22.05-08.06-2018 
Finnebråten, Charlotte 22.05-08.06-2018 
Gjeruldsen, Hanna 22.05-08.06-2018 
Helle, Therese Gjersum 22.05-08.06-2018 
Leverkus, Christina 22.05-08.06-2018 
Kirkevold, Frida 22.05-08.06-2018 
Knudsen, Elise 22.05-08.06-2018 
Ozcan, Hayriye 22.05-08.06-2018 
Tomter, Sigurd Toft 22.05-08.06-2018 
Varsi, Simon Andreas 22.05-08.06-2018 

Tabell 3. Undervisere og studenter på feltkurset i 2018 
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3 BESØK OG FORMIDLING  

Formidling er viktig for kulturminneforvaltningen, og formidlingskompetanse vektlegges også på 

feltkurset. Det ble opprettet Facebooksider for prosjektet der studentene formidlet fra hverdagen i 

felt (figur 4). Fylkesarkeologene i Aust-Agder Fylkeskommune besøkte utgravningen ved flere 

anledninger. Grunneierne Aud og Knut Kvås kom på besøk den 2. juni 2017.  KHMs 

seksjonsleder Anne Lene Melheim besøkte feltet 03.06.17. Grimstad Adressetidende besøkte 

utgravningen den 6. juni og hadde en fin artikkel om utgravningen i avisen den 8. juni 2017 

Reddalskanalen er et populært tur- og badeområde, og det var mange forbipasserende. I 2018 

holdt Ingrid Fuglestvet en omvisning for Landvik Historielag hvor det møtte ca. 30 deltagere.  

 

 
Figur 4. Skjermdump som viser et eksempel på studentens Facebook-formidling i 2017. 

 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Området ved Reddalskanalen ble registrert i forbindelse med konsekvensutredning for ny E18 

gjennom Grimstad i 1996 og 2000 (Birkelund 2001, Iversen 1996, Madsen 2000). Det ble da 

påvist seks steinalderlokaliteter øst og nord for kanalen beliggende i høyder fra 13-24 m.o.h. 

Steinalderlokalitetene ligger på brinken av en forkastning som strekker seg fra dagens kystlinje 

innerst i Morvigskilen og cirka to km i nordvestlig retning inn mot Landvikvannet. Forkastningen 

danner til dels steile fjellvegger på begge sider. Berggrunnen består av den karakteristiske 

«grimstadgranitten» (trondhjemitt). Fjellsidene er isskurte med sterkt innslag av skuringsstriper. 

Reddalskanalen går gjennom forkastningen. Kanalen er delvis kunstig og ble anlagt i 1877. Den 

er gravd ut i to områder og forbinder kysten med Landvikvannet og dernest Reddalsvannet. 
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Området består i dag av nakne bergknauser og lommer med løsmasser av sand. Området ligger 

innenfor den nemorale løvskogssonen, og vegetasjonen domineres av lys, åpen eikeskog med 

innslag av alm, lind og furu. Jordbunnsforholdene karakteriseres av humus- og mineralrik 

brunjord, en jordart som er god og produktiv. Det kan derfor antas at det har vært dyrket i 

området.  

Brukjerr 3 og 8 ligger på tilgrensende bruksnummer som tidligere undersøkte Molland 4 og 5 

(Mansrud 2004 a og b) og utgjør en del av et større lokalitetskompleks med kontinuerlig bruk 

gjennom eldre og yngre steinalder. Området har vært intensivt utnyttet i steinalderen (jf. Madsen 

2000). Med steinalderens hevede havnivå var forkastningen en tidevannsstrøm. Denne 

geografiske situasjonen skaper muligheter for et erverv basert på rik tilgang til marin føde. 

Tidevannsstrømmer utgjør ofte en flaskehals, der både fiskestimer og sjøpattedyr er lette å fange. 

Reddalskanalen utgjør dermed en parallell til lokalitetskompleksene på Vestlandet, som for 

eksempel Fosenstraumen og Skatestraumen (Bergsvik 1995, 2001, 2002, Olsen 1992).  

Det er påvist mange løsfunn fra neolitikum i Grimstad kommune (Kilhavn 2015:56), men 

foreløpig er få steinalderboplasser gravd ut. I 2003 og 2004 ble to av lokalitetene ved 

Reddalskanalen undersøkt. Det ble også gravd ut en mindre lokalitet ved Nørholmen, tre 

kilometer lenger vest (Mansrud 2004a og b). De to Molland-lokalitetene lå på henholdsvis 23 og 

19 m o.h. På Molland lok 4 ble det kun gravd enkelte prøveruter, mens Molland lok 5 var 

gjenstand for en større undersøkelse. På bakgrunn av typologiske trekk ved gjenstandsmaterialet 

(dominans av mikroflekker, mikroavfall og bergartsøkser) ble de to lokalitetene tentativt tidfestet 

til SM (jf. tabell 4), men mikroflekketeknologien på Molland lok 5 skilte seg fra 

håndtakskjernekonseptet som karakteriserer østnorsk SM, og det var flere forhold som antydet 

likhetstrekk med vestnorsk SM. 

 

Det samme forholdet karakteriserer lokalitetene Skjeviga 1 og 2 ved Vikkilen i Grimstad, som ble 

undersøkt i 2014 (Mansrud 2018a). Den største av disse lokalitetene, Skjeviga lok 2, har et 

blandet funninventar med en mellom– eller seinmesolittisk hovedbruksfase og innslag fra yngre 

faser. Det er funnet trinnøkser, koniske kjerner, tidligneolittiske A-spisser og en hjerteformet 

flateretusjert spiss fra seinneolitikum/bronsealder.  

 

Av relevans kan også nevnes flere undersøkelser i Arendal og Tvedestrand kommuner i de 

seinere årene (Berge og Loftsgarden 2010a og b, Berge, Glørstad & Melvold 2014; Mansrud 

2018b; Mansrud og Carrasco 2018; Nielsen 2017). I 2014-2017 pågikk E18 Arendal-

Tvedestrand-prosjektet. Innenfor dette prosjektet ble 34 steinalderlokaliteter gravd ut, de fleste er 

datert til TM og MM Problemstillingene for prosjektet var knyttet til å studere endringer og brudd 

i redskapstradisjoner, landskapsbruk, steinteknologi og sosiale relasjoner over et langt tidsrom fra 

TM til SM. (Reitan & Sundström (red) 2018).  
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Tabell 4. Oversikt over den kronologiske periodeinndelingen av østnorsk forhistorie (utarbeidet 

av Gaute Reitan, KHM). 

5 OVERORDNET GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 Problemstillinger – prioriteringer  

I Aust-Agder er det gjennomført flere steinalderundersøkelser de siste årene, og kunnskapen om 

gjenstandstyper, kronologi og kulturhistorisk utvikling i regionen er for tiden under revisjon. 

Gjennom E18-prosjektet Arendal-Tvedestrand er det undersøkt mange lokaliteter innenfor 

tidsrommet TN til MM (9000-6300 f. Kr.), mens lokalitetene ved Brukjerr vil kunne bidra med ny 

kunnskap om de mindre undersøkte fasene i tidsrommet SM-SN (6300-1800 f. Kr). Innenfor 

denne tidshorisonten er det knyttet flere sentrale spørsmål som berører bosetningsmønster, erverv 

og sosial organisering. Dette gjelder især utviklingen mot mer stedfast bruk av landskapet samt 

forholdet mellom husdyrhold og jordbruk og fortsatt jeger-sankertilværelse i første halvdel av 

neolitikum. Å studere bruken av området over tid, med mål om å oppnå en dypere forståelse av 

den samfunnsmessige utviklingen fra mesolitikum til neolitikum i Aust-Agder, vil være 

prosjektets overordnede forskningstema. Registreringene var gjennomført som 
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påvisningsundersøkelser, og det var kun tatt ett prøvestikk på hver lokalitet. Følgende 

overordnede problemstillinger er prioritert:  

 

1 Stadfeste om det fantes bevarte kulturlag på lokalitetene. Avgrense kulturlagets vertikale og 

horisontale utbredelse og få frem materiale for typologiske/teknologisk vurdering og 

datering, samt få frem materiale for C14-datering. 

2 Påvise og avgrense funnkonsentrasjoner. Identifisere funnmaterialets potensial for videre 

undersøkelser og forskningsspørsmål.  

3 Samle inn arkeobotaniske prøver som kunne øke kunnskapen om geologiske 

dannelsesprosesser, vegetasjonshistorie og kulturhistorisk utvikling. Vurdere potensialet for 

videre naturvitenskapelige undersøkelser. 

5.2 Kildekritiske problemer 

Området på nordsiden av Reddalskanalen er et populært utfartsområde og flere moderne 

landskapsinngrep har forstyrret lokalitetene. Prestevegen, opprinnelig anlagt på 1800-tallet 

(Birkelund 2001:3) og seinere omgjort til bilvei, passerer tvers over Brukjerr 3 langs med 

fjellveggen og har skjemmet hele den nordre delen av lokaliteten. Det er en hel del trafikk på 

veien. Lenger opp i Prestevegen går det en tursti ned en mye brukt badeplass. Turstien skjærer til 

dels dypt gjennom deler av Brukjerr lok 8, og her vaskes det stadig frem funn. Videre ble det 

påvist et stort masseuttak på vestsiden av Brukjerr 3
1
 som har forstyrret den nordlige delen av 

lokaliteten. Manglende erfaring hos studentene kan utgjøre en kildekritisk faktor, men studentene 

har hele tiden arbeidet under oppsyn av én eller flere erfarne arkeologer. Hva angår utplukking av 

gjenstandsmateriale i såldet er det vår erfaring at nybegynnere samler inn for mye snarere enn at 

de kaster for mye. Et unntak kan være en gjenstadskategori som rav, som er vanskelig å 

identifisere hvis man ikke vet hva man skal se etter.  

 

5.3. Gravemetode og digital innmåling 

Lokalitetene ligger i et turområde på privat grunn og det var ønskelig å unngå skjemmende 

inngrep i landskapet. Det ble derfor kun benyttet manuelle gravemetoder. Lokalitetene ble ryddet 

og mindre vegetasjon ble fjernet, men det ble ikke felt trær. Innledningsvis ble det stukket ut 

linjer i lokalitetenes lengderetninger ved hjelp av totalstasjon. Langs linjene ble det gravd 

prøvekvadranter på 50 x 50 cm. På sikt vil dette bli en langsgående sjakt med et gjennomgående 

profil som gir oversikt over jordlag og stratigrafi, og hvor det kan tas ut prøver. Det ble også 

gravd enkelte prøvekvadranter i lokalitetene periferi for å påvise/avgrense kulturlag og 

funnkonsentrasjoner. Studentene arbeidet to og to med å grave og dokumentere kvadrantene. 

Prøvekvadrantene ble gravd i mekaniske 5 cm lag for å få en god oppløsning på den vertikale 

funnfordelingen. Massene ble først tørrsåldet med «svenskesåld» og større stein ble plukket ut. 

Gjenværende stein og grus ble deretter vannsåldet og funnene samlet inn (fig. 5). På denne måten 

unngikk vi å tilgrise området og kunne gjenfylle prøvekvadrantene med oppgravd jordmasse. 

Prøvekvadrantene ble grad ned til ca. 50-60 dybde. På lok 3 ble deretter tilliggende prøvekvadrant 

gravd ned til funnførende lag eller kulturlag, og det ble tatt inn to makrofossilprøver fra hver rute. 

Disse ble målt inn og dokumentert (fig. 5). Funnene fra hver kvadrant ble forløpende loggført i 

exel-skjemaer på ipad. Funnlister, foto og annen digital dokumentasjon ble lagret på en felles 

OneDrive-mappe. 

 

                                                 
1
 Et tilsvarende masseuttak ble også påvist på Molland lok 5 (Mansrud 2004:8) 
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Figur x. Studentene sålder med svenskesåld på en smal såldestasjon. Fh. Åsmund H. Gurigard, 

Alexander H. Søbakken, Martine P. Breiby, Andreas R. Sæbø, Hanne Greger, Nora S.K. Hansen, 

Jenny G. Alvestad, Sverre M. Stubberud og Sveinung Utaaker (foto: Martine H. Askilt). 

Cf35208_19 

 

Til digital innmåling ble det benyttet en Trimble S3 totalstasjon med fjernkontroll (robotic) ved 

innmåling på den enkelte lokalitet. Dokumentasjonssystemet 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 TPS til Intrasis-

programvaren skjer ved at målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble 

TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base 

på bærbar PC. Eksport skjer via kabel 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 museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-

prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 

 

6 GJENNOMFØRING OG UTGRAVNINGSRESULTATER BRUKJERR 3 (C60780), 2017/2018 

Lokaliteten, utgravningens forløp og metode  
Brukjerr 3 ligger på en sør-østvendt terrasse som vender ut mot Reddalskanalen (fig. 6). Høyeste 

punkt er 13, 6 moh. Lokalitetsflaten strekker seg i sørøstlig-nordvestlig retning med en fjellvegg i 

bakkant. Flaten er naturlig avgrenset av bergveggen i nord og vest. Mot øst faller terrenget bratt 

ned mot kanalen, mens det faller slakere mot sør. I forhistorisk tid, ved havnivået på ca. 12 moh., 

var lokaliteten beskyttet av to lave knauser. Disse kan ha fungert som bølgebrytere og samtidig 

gitt mulighet for anløp med båt på to sider. Den nordvestre delen av lokaliteten er forstyrret av et 

moderne masseuttak og den østligste delen inn mot bergveggen er forstyrret av Prestevegen.  
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Figur 6. Utsyn mot Brukjerr 3, tatt fra motsatt side av Reddalskanalen. Ved nåværende vannstand 

er det ikke mulig å komme til lokaliteten med båt, men det ved en vannstand på ca. 12 moh. vil ha 

vært ideelle forhold for å legge i land her (foto: Therese Gjersum Helle).  Cf35208_40 
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Figur 7. Oversiktsbilde over Brukjerr 3, sett mot sørvest. I bakgrunnen skimtes broen over dagens 

E18. Til høyre i bilde stuper terrenget bratt ned mot Reddalskanalen, og utenfor billedkanten til 

venstre går Prestevegen. I forgrunnen ses masseuttaket, og Anja Mansrud og Lisbeth Prøsch-

Danielsen betrakter det påbegynte profilet i kanten av masseuttaket midt i bildet (foto: Celina 

Olafsen). Cf35208_4 

 

Lokaliteten er i dag bevokst med eiketrær, og omkretsen tyder på at de må ha en viss alder. Uttak 

av masser kan eksempelvis ha skjedd i forbindelse med jordforbedringstiltak på 1800-tallet. Det 

øvre jordlaget har brunjordsprofil og består av sand iblandet humus. Det kunne ikke observeres 

nyere spor etter dyrking på Brukjerr 3, men flaten har fine solforhold og det er sannsynlig at den 

tidligere har vært oppdyrket. Det har i så fall vært benyttet enkel spavending som ikke har gått 

dypt ned, ettersom kulturlaget er såpass godt bevart. Det ble funnet svært små mengder moderne 

søppel i prøvekvadrantene. Dette tyder på at det ikke har vært dyrket i nyere tid, ettersom 

moderne dyrkningslag ofte inneholder store mengder porselen, glass, krittpipefragmenter og 

lignende. Med beliggenhet ut mot Reddalskanalen har det vært et glimrende utkikkspunkt mot 

strømmen. Det er svært sannsynlig at det har foregått ulike typer aktivitet på stedet i mange 

tidsperioder, og det kan forventes å dukke opp funn fra yngre tidsperioder i de kommende 

undersøkelsene. Innledningsvis ble det anlagt en 150 cm lang profil i kanten av masseuttaket for å 

vurdere jordlag, stratigrafi og vertikal/horisontal funndistribusjon (fig. 7). Profilet ble lagt på tvers 

av lokalitetens lengderetning. Det fremkom umiddelbart funn av flint og keramikk. Profilet ble 

gravd ned til minerogen sand, ca. 60-70 cm dybde. Studentene fikk arbeide med prøveuttak og 

dokumentasjon under veiledning av pollenbotaniker Lisbeth Prøsch-Danielsen (fig. 8-11). 

Munsell-fargekart ble brukt for å beskrive farge på lagene. Det ble tatt ut prøver for analyser av 

makrofossil, pollen og mikromorfologiske prøver.  

Det ble deretter anlagt et koordinatsystem i lokalitetens lengderetning (NNØ-SSV) og resten av 

perioden ble det gravd prøvekvadranter langs en linje med tanke på å på sikt få frem en sjakt 

gjennom lokaliteten. Målet var å definere kulturlagets utbredelse og dybde. Studentene arbeidet to 
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og to med hver prøvekvadrant. Kvadrantene ble gravd i mekaniske lag 5 cm godt ned i 

minerogene lag, enten så dypt som det var mulig, eller til flere funntomme mekaniske lag var 

påvist (ca. 50-60 cm dybde). Funnene fra hvert mekanisk lag ble registrert i funnskjemaer og 

samlet i egne poser. Dernest ble hver kvadrant utvidet mot nord. Den NØ-kvadranten ble gravd 

ned til kulturlag eller funnførende lag, og det ble samlet inn 1-3 jordprøver for 

makrofossilanalyse. Fra kvadranten 308x49yNØ, der hvor kulturlaget var på det tykkeste, ble det 

også samlet inn jordprøver for C14-datering. Den nordvendte siden av profilet i hver 

halvmetersrute langs linjen ble deretter dokumentert med tegning og foto (12-15). Det ble gravd 

fire slike halvmetersruter langs profillinjen. I tillegg til kvadrantene som ble gravd langs 

profillinjen ble det gravd tre kvadranter/halvmetersruter på nord, sør og øst-siden av lokaliteten, 

for å spore kulturlaget og funnenes horisontale utbredelse. I kvadrantene lengst sør støtte man på 

berg ved ca. 20 cm dybde. Kulturlaget ble gjenfunnet i de delene av flaten hvor jorddekket var på 

det tykkeste. I kvadrantene som ble grad innenfor masseuttaket var kulturlaget og mesteparten av 

brunjodslaget fjernet.  

 

Figur. 8. Lisbeth P. Danielsen underviser i uttak av arkeobotaniske prøver fra profilbenken 1212 

på Brukjerr 3 (foto: Ingrid Fuglestvedt/IAKH). Cf35208_37 
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Fig. 9. Sveinung Utaaker dokumenterer profilvegg på Brukjerr 3 (Foto: Margrethe H. Havgar). 

Cf35208_11 

 

Figur 10. Profiltegning av ID 1200 på Brukjerr 3, med makrofossil- og pollenprøver markert. 



Gnr.82/1, Grimstad kommune  Saksnr. 2017/1188  

 

  

 18 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Jordprofilet på Brukjerr lok.3 kan beskrives som en brunjordsprofil i tre lag. Det øverste laget 

består av heterogen humus iblandet noe sand. Laget viser en del bevegelse og bioturbasjon 

(Munsell: 87.5 YR 4,4). Det mellomste laget er likeledes preget av omroting, og kan ellers 

beskrives som et siltig lag med noe humus iblandet. Laget var fett og inneholdt trekull (Munsell: 

10 YR 2.2), og ble tolket som rester etter et delvis nedbrutt kulturlag. Det nederste laget besto av 

siltig sand og sand med spor av noe bioturbasjon, og ett og annet funn og noen spredte biter 

trekull. Det fantes også enkelte mellomstore steiner (Munsell: 10YR 3.4).  

Figur 11. Foto av profil/funninnsamlingsområde 1212, sett mot sørøst. (foto: Ingrid 

Fuglestvedt/IAKH). Cf35208_31  
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Figur 12. Utgravning og prøvetaking på Brukjerr lok 3. Sverre Stubberud tar ut jordprøver fra 

kvadrant 308x49y NØ (foto: Lene Mariann Rødal).  Cf35208_23 
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Figur 13. Profiltegning av kvadrantene 308x49y, NØ og SØ, sett mot N. Kullprøven fra 

kulturlaget som ble datert til TN er avmerket på tegningen og har ID nr. PK1439. Det brente 

beinet som ikke inneholdt nok materiale for datering ble soldet frem i samme kvadrant, i 308x49y 

SØ/Lag 5, 20-25 cm. 
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Fig. 14. Profil av kvadrant 308x49y NØ/SØ. Kulturlaget ses i midtre del av profilet (foto: Janna 

Aasheim). Cf35208_26 

 

 

Figur 15. Graf som viser funnfordeling (ca. antall funn) per mekanisk lag for den mest funnrike 

kvadranten. Det er mest funn i lag 4-6 som tilsvarer 15-30 cm dybde. Basert på funninnsamling i 

2017. 
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Figur 16. Kart som viser den horisontale funnfordelingen på Brukjerr 3. Samtlige 

prøvekvadranter var funnførende, men det var mest funn på den sørlige delen av flaten der 

kulturlaget var bevart. I kulturlaget ble det også funnet keramikk (kart: Steinar Kristensen/KHM)  

 

Funnmateriale og typologi 
 

Samtlige prøveruter, uavhengig av om kulturlaget var bevart, inneholdt arkeologiske funn. Alle 

lag var funnførende (fig. 15, 16). Det antatte kulturlagets tykkelse og kullholdighet varierer med 

de enkelte kvadrantene. Dette er beskrevet på hver enkelte tegning. På hver tegning er det også 

oppgitt antall funn pr. 5 cm mekaniske lag. Sammenligner man de mekanisk gravde lagene med 

stratigrafien i de områdene der kulturlaget var bevart, ses at det er flest funn av flint i lag 4 og 5 

(over kulturlaget 15-25 cm dybde), mens det var mer keramikk i kulturlaget (lag 6 og 7, 25-35 
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cm) (figur 15). Det ble i alt samlet inn ca. 4400 funn på Brukjerr 3. Funnmaterialet er katalogført 

under C60780. Det meste av det littiske materiale er lagt inn som avslag. All keramikk er 

katalogisert som fragment, og det er ikke lagt inn antall/type dekor, forekomst av randskår, etc. 

Frem mot de neste gravesesongene ønsker prosjektet å bruke tid på å utarbeide katalogiserings- 

og funnbehandlingsmetoder som kan ivareta teknologiske aspekter ved det littiske materialet. 

Tallen i tabell 3 er basert på funnregistreringen gjort av studentene underveis, og vil kunne til å 

avvike noe med fremtidig katalogisering. 87 % av funnene er av flint, og i tillegg er det mindre 

innslag av kvarts, bergart, pimpstein og metarhyolitt. I tillegg er en liste over gravde enheter med 

beskrivelse vedlagt (vedlegg 11.3). Av gjenstander ble det funnet sju tangespisser av A-type
2
, 

flere regelmessige skrapere, bor og andre retusjerte gjenstander.  

A-spisser er en gjenstandstype som benyttes gjennom et langt tidsrom. I TN finnes de sammen 

med tverrpiler og eneggede spisser, i MNA (3300-2700 f.Kr.) dominerer A-spisser og i MNB 

sammen med tangespisser av type B, C og D (Ballin og Jensen 1995:161). Flinten er tildannet 

med sylindrisk teknikk, noe som kommer klart frem ved funn av kjernefragmenter og store grove 

flekker med avspaltninger i to motgående retninger. Sylindrisk teknologi forekommer både i TN 

og MN. Flekkene fra Brukjerr varierer i størrelse og grad av regelmessighet. De seinere års 

utgravninger har vist at steinteknologien i Aust-Agder og delvis i Telemark skiller seg fra hva 

som er kjent i Vestfold og Østfold. Dermed kan både sør- østnorsk og vestnorsk 

typologi/kronologi og kronologi kan være aktuell for å forstå kulturutviklingen i fylket. 

 

I tillegg til littisk materiale tilvirket med huggeteknikk ble det gjort fem funn av skifer hvorav én 

med sikkerhet er bearbeidet. Det dreier seg om et fragment av en såkalt ”sjokoladeplate» som er 

et restprodukt etter produksjon av skiferspisser. Ved denne tilvirkningsteknikken sages det et dypt 

spor på et slipt emne som så knekkes av. Med denne teknikken fremstilles rette og parallelle 

sidekanter og tverrsnittet vil ofte bli rombisk. Det er også mulig å tilhugge skifer (Bakka 

1993:40). På Vestlandet begynner skifer å opptre allerede i seinmesolitikum, men bruken tiltar i 

tidligneolitikum og blir dominerende utover i mellomneolitikum (Bjørkli 2005:57). I kyststrøkene 

på Sør- og Østlandet anses bruken av skifer tradisjonelt som et seint kronologisk trekk, og 

forbindes primært med MN og det gropkeramiske komplekset (Løvset 1980:49, Bakka 

1973:78.79, Solheim 2012:95, Bjørkli 2005:115). Stor formmessig variasjon har vært fremhold 

som et karakteristisk trekk for skiferspissene, men det sørnorske materialet er mer homogent enn 

de andre landsdelene. Også i Vest-Sverige er det funnet skifer på mange av de gropkeramiske 

lokalitetene datert til MN (Taffinder 1998:103). Det har imidlertid vært vanskelig å definere en 

typologisk kronologi, især for Sør-Norge hvor få lokaliteter med skifermateriale er radiologisk 

datert (Solheim 2012:101). Funn av skifer på Brukjerr 3 kan dermed indikere opphold i seinere 

faser av neolitikum, eller at bruken av skifer strekker seg lenger tilbake i tid i Grimstad enn 

tidligere har antatt.   

 

Fra Brukjerr 3 ble det ivaretatt 273 grovmagrede keramikkskår med varierende form og tykkelse. 

Det er flere randskår og en god del av skårene har bevart dekor (fig. 17). Fra Aust-Agder kjennes 

keramikk fra Narestø (Nummedal 1930), Tverdalsøy i Tvedestrand (Berge og Loftsgarden 

2010b), Øysang i Risør (Tørhaug 1999) og Alveberget på Tromøya (Mansrud in prep.). 

Keramikken har vært sentral i utarbeidingen av det det kronologiske rammeverket og inndelingen 

av de neolittiske kulturgruppene (traktbegerkultur, snor/gropkeramisk kultur og 

klokkebegerkultur). Keramikkmaterialet fra Narestø, samt det store materialet fra Auve i Vestfold 

har vært gjenstand for mye diskusjon i forbindelse med neolittisk kronologi og kulturtilhørighet 

(Østmo 1984, 2008; 2012). Med grunnlag i datering fra matskorpe er det anslått bruksfaser i både 

TN og MNA for Narestø, mens kulturlaget på Auve har flest dateringer til MNA (se Østmo 2008, 

                                                 
2
 Ikke alle er katalogisert i Gjenstandsbasen, jf. tilveksteksten. 
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2012 for problematisering av matskorpedateringene fra Auve). Keramikken fra Narestø var 

dekorert med snorstempler, innrissede linjer og pinneinntrykk (Nummedal og Bjørn 1935).  

 

Keramikken fra Brukjerr 3 er visuelt vurdert av flere forskere (Einar Østmo, Per Persson, Gaute 

Reitan, Lars Sundström og Almut Schülke). En samstemming vurdering er at det dreier seg om 

snorstempelkeramikk fra MNA eller yngre faser, mens det neppe finnes TRB-keramikk i 

materialet. Det kan imidlertid være problematisk å skille mellom TRB-keramikk og keramikk fra 

de yngre fasene av neolitikum NM bare på grunnlag av dekor, helst bør en også vurdere 

karformene. Det meste av dekoren er varianter av snorstempel. Keramikk med snorstempeldekor i 

Sør-Norge har en vid dateringsramme som spenner fra TN II til MNA, og trolig også et stykke 

inn i MNB (Østmos 2008: 174-176, 182-184) Snorstempeldekor tildannes ved at en snor surres 

rundt en kjerne som danner et stempel. Denne dekorformen er blant de mest utbredte for denne 

tidsperioden. Det finnes også et randskår med negleinntrykk, og et skår med knutesnor eller 

kamstempel. Et skår har dekor satt sammen av stor og mindre inntrykk i en ukjent kombinasjon 

(Østmo muntlig meddelelse). Det er stor variasjon i dekorelementene, noe som stemmer godt med 

Østmos (2008: 174-176, 182-184) observasjoner som viser at kystområdet fra Jæren til Aust-

Agder har størst variasjon i keramikkdekor, og at det forekommer dekorelementer som bare er 

identifisert i dette området.  Det meste ser ut til å være magret med knust stein og mange av 

skårene har store kvartskorn bevart. Vi har observert at det finnes glimmer i en del av 

keramikken. Dette kan være magring, men glimmer kan også finnes i leiren som er brukt (jf. 

Hulthen 1997). Beinmagret keramikk forekommer også ofte i neolitikum, blant annet i materialet 

fra Auve (Hulthen 1997:22).  

         

Funn Bergart Bergkrystall Flint Kvarts Kvartsitt Keramikk Skifer Totalt 

Antall 
15 (1 

%) 27 (1 %) 
3600 

(87 %) 
73 (2 

%) 2 (0,5 %) 245 (6 %) 
5 (1 

%) 4158 
Tabell 5. Enkel oversikt over de største funngruppene, basert på funnskjema fra felt.  
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Figur 17. Keramikkskår med grunne groper fra Brukjerr 3 (foto: studenter/IAKH). 

 

De ble ivaretatt 81 fragmenter av brent bein. De brente beina er relativt godt bevart, og selv om 

materialet er lite gir det likevel en pekepinn om både erverv og beinteknologi. Ryggvirvler, 

kjevefragmenter og ribbein av fisk, samt falanger av mindre pattedyr er observert i materialet og 

det er flere knokler med bevarte leddflater som vil kunne artsbestemmes ved osteologisk analyse. 

Det ble også funnet enkelte fragmenter av bearbeidet bein, blant annet et fragment som kan 

bestemmes som en produksjonsrest etter tilvirkning av fiskekroker (jf. Mansrud 2017). Det er 

tidligere kjent at fiskebein er særskilt utsatt for tafonomisk nedbrytning, og at spesielle 

innsamlingsmetoder er påkrevet for å få inn et representativt materiale (for eksempel Boethius 

2016). Under feltarbeidet kunne vi observere at mikrofragmenter av flint og brent bein forsvant 

gjennom 4 mm såldet, og som et metodisk eksperiment ble en av de innsamlede prøvene såldet 

med melsikt. Fra denne prøven (KP 1439) ble det samlet inn 28 keramikkskår, hvorav mange 

små, 40 avslag og flekkefragmenter av flint og en hel del brente fiskebein (ribbein og kjevedeler 

med tannsokler).  

 

Funn Flint Keramikk Bein Kull 
Antall 40 28 < 0,1 g. 2,5 g 
Tabell 6. Oversikt over funnmateriale samlet inn med finsikt fra kullprøve 1439.  
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FUNNOVERSIKT: 

15 avslag av bergart  

90 avslag av kvarts  

5 fragment av skifer  

27 avslag av bergkrystall  

3 pilspiss a-spiss av flint  

3865 avslag av flint  

2 avslag av kvartsitt  

273 fragmenter av keramikk  

70 flekker av flint  

81 bein, brente  

 

UNDERSØKELSEN 2018 

I 2018 ble feltkurset utvidet med en tre dagers undersøkelse på Jortveit (se egen rapport, Nielsen 

2018) og det ble foretatt en mindre undersøkelse på Brukjerr 3. På bakgrunn av resultatene fra 

2017 var målsetningene for 2018 å samle pollen- og makrofossilprøver samt jordprøver med 

potensial for å inneholde især fiskebein, for å bedre kunne vurdere naturforhold og erverv.  

 

Undersøkelsens forløp i 2018 startet med opprydning, dernest ble profilet 1212 renset opp og 

dokumentert, og det ble tatt ut en ny serie med 11 pollenprøver og 11 makroprøver (fig. 18). 

Prøvene er foreløpig ikke analysert. Det ble også tatt ut jordprøver som ble flottert i en medbrakt 

flotteringsmaskin (fig. 19). Det ble ikke påvist fiskebein eller makrofossiler i prøvene, men det 

ble funnet mye mikroavfall av flint samt noe ubrent bein. Til sist ble det også gjort en 

fosfatkartering av lokaliteten.  

 
Figur 18. Dokumentasjon av profil 1212, 2018 
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Figur 19. Flottering av jordprøver i felt. Lisbeth P. Danielsen demonstrerer for Christina 

Leverkusen og Sigurd Toft Tomter  (foto: Ingrid Fuglestvedt/IAKH).  

Fosfatkartering (Per Persson) 
Mycket av den aktivitet som ägt rum på stenåldernsboplatser har inte lämnat efter sig några spår i 

form av stenartefakter. En metod att finna spår av dessa aktiviteter är fosfatkartering. 

Fosfatkarteringen har en lång historia i nordisk arkeologi. Det var redan på 1930-talet som Olof 

Ahrrenius vid markkemiska undersökningar noterade att det var förhöjda fosfathalter i marker där 

det fanns spår av gamla bosättningar (Ahrrenius 1935). Metoden fick stor betydelse i östsvensk 

stenåldersarkeologi. Detta hänger samman med att ledande stenåldersforskare som Sten Florin var 

naturvetenskapligt inriktade, men kanske också med att kustboplatser från stenålder i detta 

område uppvisade extremt höga fosfatvärden. Det senare kan vara en kombination mellan stora 

mängder avfall som deponerats på platserna och speciella markförhållanden som gör att förhöjda 

fosfathalter är lättare att påvisa. 

 

Syftet med forsfatkarteringarna var till en början att hitta stenåldersboplatser. Att man även kunde 

använda forsfatkarteringen till att diskutera funktionen på olika delar av boplatsytan, är idéer som 

successivt växer fram och som blir ett viktigt tema kring 1970. Stig Welinders behandling av 

Överådaboplatsen är ett klassiskt exempel på detta (Welinder 1971).  

 

Fosfater är salter till fosforsyra. Fosfor/fosfater ingår i många biologiska sammanhang som i 

DNA och de fetter som kallas fosfolipider. En vuxen människa har närmare ett kilo fosfor i 

kroppen (Abrahamsson et al. 1983:94) och en älg ungefär tre gånger så mycket. 80 % av allt 

fosfor finns i däggdjurens skelett och tänder. Höga fosfathalter i marken visar därför framförallt 

på platser där det deponerats stora mängder ben. Fosfaternas kemiska egenskaper gör att de lagras 

i jorden och fixeras där lång tid efter de organiska lämningarna brutits ned. I podsol sker detta i 

anrikningslagret. Det är dock många lokala faktorer som påverkar hur akumulationen och 

urlakning (utvasking) av fosfater fortgår. 
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Det finns olika sätt att bestämma mängden fosfat i marken. Det enklaste är att bestämma den 

totala mängden fosfor, vilket man ofta gör i de jordanalyser som utförs inom dagens lantbruk. 

Dessa används ibland i arkeologiska sammanhang (Martens, Simonsen & Engesveen 2008:16) 

Man kan också lösa ut olika delar av fosfaterna med syra och den traditionella metoden i 

arkeologi är att man använder citronsyra till detta. Mängden fosfat bestäms därefter med ett enkelt 

instrument som bestämmer hur pass färgat vätskan blir vid tillsättning av en kemikalie som bildar 

en blå fosforförening. En förenklad fältmetod som kallas “spottest” har tidvis varit populär i 

nordisk arkeologi (exempelvis Rønne 2004). 

 

Spottest-metoden har en svaghet i att det är svårt att kvantifiera resultaten. Ofta använder man en 

subjektiv skala vilket gör att det är svårt att använda metoden om det är mer än en person som 

skall göra undersökningen. Dessutom är det svårt att få graderat resultat om det är lite fosfat i 

marken. Fosfatanalysen i arkeologi bygger mest på relativa värden och mycket information om 

kan erhållas även om det är låga halter fosfat i marken. Detta förutsätter att det går att mäta halten 

tillräckligt noga. RQflex 2 är ett enkelt mätinstrument som gör det möjligt att mäta fosfathalten i 

marken på ett enkelt sätt. I princip fungerar den på samma sätt som spot-test-metoden, men det är 

speciella mätstickor som blir jämt blåfärgade och där blåfärgningen kan mätas. Apparaten är 

robust och enkel att använda. Den lämpar sig väl för att använda på en arkeologisk fältkurs. 

 

Under fältkursen 2018 testades RQflex 2 på Brukjerr 3 (fig. 20). Det samlades in 26 jordprover. 

Dels 18 prover som togs med en meters lucka med jordborr under kulturlagret längs linjen y50. 

Dels en stratigrafisk serie som tog i profilen. Mätningen gjordes av Per Persson efter kursen slut. 

Mätstickorna som användes var avsedda att mäta 5 - 200 mg fosfat/liter. Mätvärden på Brukjerr 

varierade mellan 13 och 98 mg. Lägst värde var det i provet längst mot norr, det kan förmodas att 

detta är utanför boplatsområdet. Mätningarna i profilen visar fosfathalten är högst längs ner, 

vilket är precis vad man förväntar sig för fosfater som härstammar från förhistorisk aktivitet (fig. 

21). 

 

Utöver att metoden tycks fungera bra på Brukjerr 3, kan inga stora slutsatser dras av 

fosfatundersökningen 2018. För att täcka in hela området bör man ta i storleksordningen 500 

prover. Detta kan i framtiden göras genom att varje fältkurs gör ca. 100 prover. Provtagningen 

kan ske med jordborr och mätningarna kan göras på kvällstid. Det kan ta ca 8 timmar att göra 100 

mätningar. 

 
Figur 20. Mätaren RQflex 2 med provrör och mätstickor.  
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Figur 21. Till vänster ett diagram som visar hur fosfathalten varierade med djupet i profilen. Till 

höger en karta som visar fosfathalten längs linjen y50. Maximala värdet, 98 mg, ungefär mitt på 

fältet och minimum, 13 mg, längst mot norr (illustrasjon Per Persson/KHM). 
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7 GJENNOMFØRING OG UTGRAVNINGSRESULTATER BRUKJERR 8 (C60779), 2017/2018 

Brukjerr 8 ligger på en svakt hellende flate øst for Reddalskanalen, 16-18 moh, og strekker seg i 

sørøstlig-nordvestlig retning (fig. 22, 23). Terrenget heller mot nordvest. Mot sørvest stuper 

terrenget bratt ned mot Reddalskanalen. Her kommer berggrunnen delvis opp i dagen, følger 

lokalitetens lengderetning, og kan ha fungert som bølgebryter ut mot sundet i den tiden da havet 

stod opp til lokaliteten Lengst nordvest har det trolig vært en liten bukt og god havn under 

lokalitetens brukstid i eldre steinalder. Flaten avgrenses mot øst av en knaus som danner en 

vertikal bergvegg. På den nordvestlige delen av lokaliteten har det gått ras fra fjellknausen i 

bakkant av lokaliteten. Knausen er her ujevn og kantet og med sprekker, noe som gir optimale 

forhold for frostsprengning. Dette har gjort at større og mindre blokker har løsnet og falt ned på 

lokaliteten, sannsynligvis etter at den var bebodd. I den sørøstlige delen av lokaliteten finnes 

ingen slike rasmasser; der utgjør knausen en loddrett fjellvegg, dvs. forhold som ikke produserer 

rasmateriale. Bak knausen vender Prestevegen mot øst og mot nord går det en turvei. I 

veiskjæringen og turstien ble det gjort flere funn, blant annet en mikroflekkekjerne og flere 

fragmenter av slipeplater av sandstein. Øst for turstien ligger en nok fin flate, noe høyere i 

terrenget og avgrenset mot av en bergvegg møt øst. I forbindelse med konsekvensutredningen i 

2001 ble det gjort positive prøvestikk på denne flaten, og i steinalder kan hele dette området ha 

utgjort et større sammenhengende bosetnings-/aktivitetsområde.  

 

 
Figur 22. Lokaliteten Brukjerr 8 sett mot sørøst (foto: Margrethe H. Havgar). cf35207_10 
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Figur 23. Lokaliteten Brukjerr 8 sett mot nordvest (foto: Margrethe H. Havgar). cf35207_11 

 

Undersøkelsen i 2017 

Under oppstart i 2017 ble flaten først ryddet for vegetasjon og en x-akse ble definert og målt inn i 

henhold til «falsk nord» mot nordvest (800x 50 y til 818x 50y). Profilets høyeste punkt i sørøst 

(ved 800x50y) måler i overkant av 18 m o.h. Lokaliteten ble undersøkt med prøvekvadranter i 

henhold til koordinatsystemet samt prøvestikk som ble digitalt innmålt. For å undersøke lagdeling 

og vertikal funnfordeling og få frem et jordprofil ble det startet på en sjakt tvers gjennom 

lokaliteten (fig. 24). Det ble gravd 11 prøvekvadranter langs x-aksen (den NØ og SØ kvadranten i 

rute 49y) samt 2 enkeltstående prøvekvadranter på den sørvestre delen av flaten. Det ble også 

gjort enkelte prøveruter for å påvise og avgrense funnkonsentrasjonen horisontalt. 

Prøvekvadrantene ble gravd i 5 cm mekaniske lag ned til 50-60 cm dybde. I noen av kvadrantene 

ble det gravd ned til berggrunnen. Massene ble vannsåldet med svenskesåld som hadde 4 mm 

maskebredde. Til sist ble hver prøverute tegnet og fotografert, og prøver ble mål inn (fig. 27-39). 

Videre ble det gravd fem prøvestikk på den store flaten øst for lok 8. Det ble ikke gjort noen funn 

av flint her, men i et av prøvestikkene ble det påvist et massivt et trekullag (figur 25, 26). 

Kullaget lå under en horisont av brunjord og frostsprengt stein som trolig er ras fra fjellveggen i 

bakkant. Det var trolig dette laget som ble tolket som kulturlag i konsekvensutredningen (Madsen 

2001). De store og velbevarte kullbitene kan snarere tilsi at dette snarere dreier seg om en yngre 

forstyrrelse, for eksempel en kullmile.  
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Figur 24. Sondre Bruvik, Margerethe H. Havgar og Hanne Greger graver på Brukjerr 8 i 2017. 

cf35207_32 

 

 

Figur 25. Prøvestikk ID 205 med kullag under et steinlag, tatt på flaten øst for Brukjerr 8 (Jf. 

tegning nr. 8.7.b og PK1659). Sett mot N (foto: Margrethe H. Havgar). cf35207_15 
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Figur 26. Digitaliserte tegninger av prøvestikk. Digitalisert av student Sveinung Utaaker.  
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Figur 27. Digitaliserte tegninger av prøvestikk og prøvekvadranter gravd i 2017. Digitalisert av 

student Sveinung Utaaker.  
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Figur 28. Digitaliserte tegninger av prøvekvadranter gravd i 2017. Digitalisert av student 

Sveinung Utaaker.  

 

 

Figur 29. Digitaliserte tegninger av prøvestikk og prøvekvadranter gravd i 2017. Digitalisert av 

student Sveinung Utaaker.  
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Figur 30. Digitaliserte tegninger av prøvekvadranter gravd i 2017. Digitalisert av student 

Sveinung Utaaker.  

 

Undersøkelsen i 2018 

Det funnførende laget lå 30-50 cm under markoverflaten og på den søndre delen av lokaliteten lå 

det et sandlag over den funnførende horisonten. Grimstad-området utgjør «knekkpunktet» mellom 

øst og vest hva gjelder effekt av den senatlantiske Tapestransgresjonen, og i søndre del av 

Grimstad og Lillesand er det nylig påvist en mulig transgresjon (Romundset muntlig meddelelse). 

Det kunne derfor være mulighet for at den uvanlige vertikale funnutbredelsen og det overliggende 

sandlaget kunne skyldes en transgresjon. For undersøkelsen i 2018 var Brukjerr 8 var 

hovedproblemstillingen å fullføre sjakten for å frem et gjennomgående profil og avklare hvorvidt 

lokaliteten hadde vært transgredert (fig. 31). Sjakten er gjennomgående med unntak av steder 

hvor det står trær. Videre ønsket vi å innhente mer littisk materiale med tanke på for typologisk 

og teknologisk vurdering/datering. Utvidelsen av sjakten viste at det er forskjell mellom den 

sørlige og den nordlige delen av flaten (fig. 32-33). Lengst i sør har det tilkommet ca. 20-25 cm 

masse ovenpå den opprinnelige markoverflaten som følge av nedsig av sand fra veien ovenfor, 

ikke som følge av transgresjon.  Denne delen var også uten reelt torvlag. Under den sekundært 

påførte sanden fulgte et lag med kompakt, brun silt og finsand. I toppen av dette laget støtte man 
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på rotten bark. Dette stryker ideen om at toppen av sistnevnte lag utgjør en opprinnelige 

markoverflaten fra tiden før Prestveien ble anlagt. Under sand- siltlaget er det frostsprengt stein 

og berggrunn.  I mekanisk lag 8 til 9 sør i feltet var det markant flere funn, relatert til opprinnelig 

markoverflate. Det ble også påvist en konsentrasjonen av funn inntil berggrunnen. Den nordlige 

delen av profilen er markant forskjellig. Her forekommer et ekte torvlag, med tiltagende 

mektighet nordover. Under torven er det humusholdig fin sand og silt samt mye kantet stein med. 

Funnene fordeler seg her jevnt i de ulike lagene. Grunnet tilsig av sand fremstår topografien i dag 

mer som en helling, men i mesolittisk tid har området foran den loddrette fjellveggen vært 

forholdsvis flatt. Et nærliggende spørsmål er det har vært en form for boligstruktur. Videre 

undersøkelse i flaten kan muligens belyse dette. Til sammen er det gravd 15 prøvekvadranter 

(3,75 m²) på Brukjerr 8. Funnene er gjort i lag under det som er tolket som opprinnelig 

markoverflate. Det er flest funn på den sørlige delen av flaten. Prøverutene sørvest i feltet var 

funntomme og det var funntomt lengst i nordvest ved profilen.  

 

 
Figur 31. Utgravning på Brukjerr 8 i 2017. I bakgrunnen graver Frida Kirkevold og Hilde 

Skjerping Dahl (foto: Ingrid Fuglestvedt/IAKH) 
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Figur 32. Profiletgjennom den sørligste delen av sjakta, med overlagring av sand fra Prestvegen 

som ligger i overkant av lokaliteten (foto: Ingrid Fuglestvedt/IAKH). cf35207_33 

 

 
Figur 33. Studentenes digitaliserte tegning av profilet gjennom Brukjerr 8, med stratigrafiske lag 

inntegnet (for inklusjon av mekaniske lag, se figur 27-30 og originaltegninger, vedlegg 11.4). På 

tegningen er de to C14-dateringene markert. NB! Prøvene er ikke tatt i profilene, men i lag fra de 

utgravde kvadrantene. Prøve LuS14017er datert til seinmesolitkum 4830-4610 f. Kr. og LuS 

14016 er datert til merovingertid (585- 680 e. Kr.). 
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Beskrivelse av profilet på figur 33, gjort av studentgruppe under veiledning av 

Lisbeth P. Danielsen og Ingrid Fuglestvedt: 

 

Lag 1: Gråbrunt humuslag med rotfilt, sand og silt. 

  

Lag 2: Laget besto hovedsakelig av gulbrun sand og har blitt tolket som deponering av sandlag 

fra veien ovenfor feltet. Lag 2 forsvinner like før kvadrant 805x50y NV og dukker opp så smått 

igjen i kvadranter 808x50y SV og NV. Dette støtter tolkningen av at sandlaget kommer fra 

Presteveien da den nedre delen av profilen er beskyttet mot veien av en bergvegg.  

  

Lag 3: Laget besto av et kompakt, mørkebrunt humuslag med rotfilt og enkelte store steiner. Det 

var en markant endring mellom jordlagene 2 og 3 som kunne både sees og kjennes. Rett ovenfor 

dette laget lå det mye bark som ikke kunne observeres i profilen men likevel kjentes som et eget 

lag da man gravde. Det var hovedsakelig i lag 3 at de fleste funn lå. Det ble observert et mindre 

antall funn i lag 1 og helt i toppen på lag 2 som er sannsynligvis et resultat av jordoverflate 

forstyrrelser og bevegelse av funn fra andre lokaliteter. Funnene i lag 3 kan med mye større 

sikkerhet tolkes som uforstyrrede funn på den opprinnelige markoverflaten, spesielt der sandlaget 

er nesten 50 cm tykt. Hvis lag tre virkelig er den opprinnelige markoverflaten betyr det også at 

terrenget var flatere på den tiden enn det det er i dag. Det er allikevel en liten helling i enden av 

profilet mot nord.  

 

Lag 4 finnes bare i kvadrant 807x50y SV og er muligens en del av lag 2 med fargeendring da 

konsistensen på de to lagene er veldig likt. Lag 4 er beskrevet som rødbrun sand i silt og den 

rødbrune fargen i motsetning til den gulbrune sanden trenger nødvendigvis ikke indikere 

forskjellige lag. Da det ikke er gravet ut på begge sider av rute 807x50y SV er det foreløpig ikke 

mulig å se om lag 2 og 4 hører sammen. 

 

Lag 5: Laget er synlig helt i bunnen av profilen i kvadranter 808x50ySV og NV. Dette er 

beskrevet som grålig silt og tolket som mulig flyvesand.  

 

FUNNOVERSIKT: 

1 bipolar kjerne av flint 

29 avslag av kvarts 

2 avslag av bergkrystall 

214 avslag av flint 

2 avslag av kvartsitt 

1 core tablet av flint 

2 mikroflekkekjerner av flint 

2 slipeplater av sandstein 

 

I alt fremkom 255 funn hvorav to slipeplater av sandstein, 214 av flint, 29 funn av kvarts samt 

enkelte funn av bergkrystall fra Brukjerr 8. Det er ikke gjort noen funn av redskaper av flint, men 

det ble funnet to mikroflekkekjerner, en del mikroflekkefragmenter samt avslag som ser ut til å 

være tilknyttet mikroflekkeproduksjon. Dette indikerer en mesolittisk datering, en tolkning som 

støttes  

8 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER  

C14-dateringer 
Det ble samlet inn seks kullprøver fra de to lokalitetene (tabell 7). Tre prøver av trekull samt et 

fragment av brent bein ble innsendt for C14-datering. Det ble ikke foretatt verdartsbestemmelse 
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av trekullet. Én prøve er tatt i den mest funnrike prøvekvadranten på Brukjerr 3 (308x49y NØ, 

profil, se fig. 13,14). Den fikk datering til slutten av TN ca. 3300-3600 f. Kr. (LuS 13611, 

4650±45 BP/3595-3345 f. Kr.). Fra samme kvadrant ble det forsøkt datert et fragment av brent 

bein som dessverre ikke inneholdt nok materiale for datering.  

 

To prøver fra sjakten gjennom Brukjerr 8 ble datert. Den ene prøven fikk datering til 

seinmesolittisk tid, 4830-4610 cal BC (LuS14017). Det daterte materiale er trekull som er såldet 

frem under graving av kvadrant 807x49y lag 8 (40 cm ned fra toppen), nord i sjakten. Trekullet er 

ikke vedartsbestemt. Den andre prøven er gjort på trekull innsamlet fra kvadrant 801x49y SØ, lag 

12 sør i sjakten. Den fikk datering til jernalder, nærmere bestemt merovingertid (585- 680 e. Kr., 

LuS 14016) (fig. 33).  

  

Lab.ref. Kontekst Prøve ID. Materiale 
C14-år 

BP 

Kal. alder (2 

σ) 
Kal. alder (1σ) Merknad 

LuS 

13611 

Kulturlag, nord-

vendt profil på 

prøvekvadrant 

308x49y/NØ. 

1439 Trekull 4650±45 3630BC  4.5%) 

3595BC-

3525BC 

(90.9%) 

3345BC 

3510BC 

(57.4%) 

3420BC, 

3385BC 

(10.8%) 

3360BC 

Se tegning 

3.5, figur. 

13 

LuS 

14016 

801x49y SØ, lag 12 Mangler ID Trekull 1395±35 620AD 

(68.2%) 

665AD 

585AD 

(95.4%) 

680AD 

Se tegning 

8.7b 

LuS 

14017 

807x49y lag 8 Mangler ID Trekull 5860±40 4785BC 

(68.2%) 

4690BC 

4830BC 

(95.4%) 

4610BC 

Se tegning 

8.7a 

Ikke 

analysert 

Prøvestikk 205 1659 Trekull         

Ikke 

analysert 

Prøvestikk 209  Mangler ID Trekull         

Ikke 

analysert 

Prøvekvadrant 

806x49y/SØ/6 (25-

30 cm dybde) 

1658 Trekull         

Tabell. 7. Kullprøver  
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Fig. 34. Sumkalibrering av dateringen fra Brukjerr 3 
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Figur 35. Sumkalibrering av dateringene fra Brukjerr 8 

 

Makrofossil- og pollenanalyse  
I 2017 ble det tatt ut 20 arkeobotaniske prøver fra Brukjerr 3, hvorav 1 mikromorfsøyle, 8 

pollenprøver og 12 makrofossilprøver. Mikromorfsøylen, én makrofossilprøve og alle 

pollenprøvene er innsamlet fra i det Ø-V-gående profilet (ID 1200), og markert på 

profiltegningen 3.10 (figur 10). De øvrige 11 makrofossilprøvene (vedlegg 11.3) ble tatt ut i 
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prøvekvadrantene langs den N-S-gående profilbenken og er marekrt på tegningene (vedlegg 

11.4). Prøveanalysene ble gjort av Lisbeth Prøsch-Danielsen, KHM/AM i Stavanger. Det kunne 

ikke identifiseres annet enn resent plantemateriale i makrofossilprøvene. Pollenprøvene er ikke 

ferdig analysert. I 2018 ble profilet ID 1200 renset opp og dokumentert, og det ble tatt ut en ny 

serie med 11 pollenprøver og 11 makroprøver (fig. 18, vedlegg 11.3). Prøvene er foreløpig ikke 

analysert. Ettersom det ikke kunne påvises kulturlag ble det ikke prioritert å samle inn 

makrofossilprøver fra Brukjerr 8. 

9. OPPSUMMERING, DATERING OG VIDERE PRIORITERINGER 

Resultatene fra undersøkelsene i 2017 og 2018 har bidratt med ny og interessant kunnskap 

steinalderen i Aust-Agder. Lokalitetene er godt egnet for videre feltkurs og har potensial for 

videre forskning. Lokalitetene ligger på små, velavgrensede hyller ovenfor Reddalskanalen; 

Brukjerr 8 på 15,6-18 moh. og Brukjerr 3 på 13,6 moh. Terrenget er bratt og lokalitetene har 

utvilsomt vært strandbundne.  

 

Det ble bekreftet at det finnes et intakt og velbevart kulturlag på Brukjerr 3 og en prøve fra 

kulturlaget ble C14-datert til TN, ca. 3600-3300 f. Kr. Dette daterer minst ett opphold på 

lokaliteten til tidligneolitikum. Dateringen er noe eldre hva vi finner på tilsvarende høyde i 

Arendal/Tvedestrand, og støtter opp under antagelsen om at lokaliteten har vært strandbundet ved 

det eldste oppholdet på stedet. Det er imidlertid lite av lokaliteten som er undersøkt (kun til 

sammen 4 m
2
). Tykkelsen på kulturavsetningene og de omfattende funnmengdene tilsier 

bosetning over lenger tid i neolitikum, og muligens vil flere faser kunne identifiseres ved en 

nærmere undersøkelse. C14-dateringen samstemmer med det innsamlede materialet, som 

typologisk domineres av tangespisser av type A. Videre forekommer sylindriske kjerner og 

flekker laget med sylindrisk teknikk samt spor etter produksjon av skiferspisser. Keramikk med 

grop- og snorstempeldekor finnes gjennom tidlig- og mellomneolitikum i Sør-Norge (TN: 3800-

3300 f. Kr og MNA 3300-2700 f.Kr.). På grunnlag av gjenstandsmateriale og typologi kan 

Brukjerr 3 dermed tidfestes til første halvdel av yngre steinalder. Materialet har store likhetstrekk 

med tidligere undersøkte boplasser fra yngre steinalder som Flosta sør for Tvedestrand 

(Nummedal og Bjørn 1930).  

 

Faunamaterialet, produksjon av fiskekroker og lokaliseringen nært en forhistorisk tidevannsstrøm 

indikerer at Brukjerr 3 skal tolkes som en fiske- og fangstboplass. Det osteologiske materialet er 

foreløpig ikke analysert, men det forekommer både fisk, fugl og pattedyr i materialet. For neste 

feltsesong bør derfor en prøvestrategi med sampling og finmasket sålding av utgravde enheter 

være en prioritert oppgave. På de neolittiske lokalitetene som ble undersøkt av E18-prosjektet er 

det ikke funnet keramikk (Reitan & Sundström (red) 2018). Hvorvidt dette har en sosial/kulturell 

forklaring eller er et resultat av varierende bevaringsforhold er også et viktig forskningsspørsmål. 

Materialet fra Brukjerr 3 kunne nettopp tenkes å gå inn i en studie som tar sikte på å undersøke 

dette på bakgrunn av jordkjemiske analyser. Videre ønsker vi å gjøre en grundig digital 

dokumentasjon av keramikken, samt skaffe finansiering til å gjøre lipidanalyser av keramikken 

(jf. for eksempel Isaksson & Hallgren 2012). Et annet sentralt forskningsspørsmål angår regional 

utvikling og de sosiale nettverkene mellom ulike steinalderbefolkninger i Nord-Skandinavia. 

Eksempelvis er det tidligere påpekt at skifergjenstander peker mot vest, mens keramikken tyder 

på østlige kontakter. 

 

Marin grense ligger ved ca. 50 m.o.h. Ny strandforskyvningskurve for Arendal-Tvedestrand angir 

mulig datering for strandbundet aktivitet over et lagt tidsrom fra SM til MN. Det lokale 

strandforsyvingsforløpet for Grimstad er foreløpig er ikke kjent, men en ny kurve er for tiden 

under utarbeidelse (Anders Romundset, pers med). Ut fra den veldaterte kurven for Arendal 

(Romundset et. al 2018) kan det antas at lokaliteter beliggende på samme høyde i 

Grimstadområdet må være noe eldre enn i Arendal. Tentativt antydes en datering innenfor 
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SM/TN-datering for Brukjerr 8, mens Brukjerr 3 sannsynligvis i plasserer seg neolittisk tid, 

anslagsvis i MN. Dateringene har bidratt med viktig informasjon om den lokale strandlinjekurven 

(jf. fig. 36). 

 
Figur 36. Sannolikhetsfördelning för den kalibrerade C14-datering från Brukjerr 3 placerad på 

fyndplatsen höjd och jämfört med två närbelägna strandförskjutningskurvor. Underst kurva för 

Kristiansand enligt Midtbø et al. 2000 och och övre kurvan är från Bjørnebu (Arendal, södra 

kurvan), Romundset 2018. 

 

Det ble ikke funnet kulturlag på Brukjerr 3. I løpet av de to sesongene er det gravd en sjakt 

gjennom lokaliteten (i alt 3,75 m
2
) og funnet et littisk materiale av SM-karakter. Den 

typologisk/teknologiske dateringen støttes av en C14-datering til ca. 4800-4600 f. Kr. Dette peker 

mot slutten av nøstvetfasen/fase 4. Det er dog uklart om et finnes noen egentlig fase 4 med 

tverrpilproduksjon i Aust-Agder. En videre undersøkelse vil kunne belyse dette forholdet 

nærmere. Denne seinmesolittiske fasen har stor kulturhistorisk interesse. I denne perioden 

intensiveres steinalderaktiviteten ved strømsterke sund. På Vestlandet er lokaliteter med kulturlag 

og store funnmengder karakteristisk for denne fasen og lokalitetene har vært sentrale i spørsmålet 

om endring i landskapsbruken og utvikling henimot større grad av bofasthet og fremvekst av 

sosiale/regionale territorier (Bergsvik 2001; Fuglestvedt 2008; Glørstad 2010:65-66, 100-101; 

Åstveit 2008:576). I denne perioden «eksploderer» også bergkunsten i Skandinavia og det ses en 

økning i andre typer rituell aktivitet (Fuglestvedt 2018).  

 

Ved Brukjerr har det tidligere vært undersøkt lokaliteter beliggende høyere opp i terrenget 

(Mansrud 2004a) og i området finnes både tidligere registrerte lokaliteter og potensielle 

lokalitetsflater som ikke er undersøkt med prøvestikk. Denne fortetningen av lokaliteter innenfor 

et avgrenset område vil gi en unik mulighet til å studere teknologiske og miljømessige endringer 

på mikronivå, som også vil kunne danne utgangspunkt for studier av sosiale forhold i et 

langtidsperspektiv. På sikt ønsker vi å studere bruken av området over tid, med mål om å oppnå 

en dypere forståelse av den samfunnsmessige utviklingen fra mesolitikum til neolitikum i Aust-

Agder. Lokalitetene ved Brukjerr vil utgjøre et viktig komparativt materiale for videre utforsking 

av temaer som regionalitet, landskapsbruk, boplassmønstre, ervervsformer og sosiale forhold i 

sørnorsk steinalder. I denne forbindelse er det flere forskningsspørsmål som utpeker seg i forhold 

til bosetningsmønster, erverv og sosial organisering. Dette gjelder især utviklingen mot mer 

stedfast bruk av landskapet samt forholdet mellom fangstkultur og begynnende husdyrhold og 

jordbruk i første halvdel av neolitikum. Langs Agderkysten finnes det både mesolittiske og 
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neolittiske boplasser som er strandbundet, men det kjennes også en del neolittiske løsfunn lenger 

inn i landet. Disse ligger bare 2-3 km fra kysten, og kan derfor allikevel kalles kystnære. Dette 

bosetningsmønsteret tyder på at marine ressurser utgjorde den økonomiske basisen gjennom både 

eldre og yngre steinalder. Indikasjonene på jordbruk er svake både i TN/MN, og det er ikke 

sikkert påvist jordbruk før i SN. Håvard Kildahl (2015) har argumentert for at Agderkysten har 

færre høyproduktive marine miljøer tilsvarende tidevannsstrømmene på Vestlandet eller de indre 

fjordområdene i Oslofjorden. Han mener videre at befolkningstettheten langs Agderkysten var 

lavere enn på Vestlandet og i Oslofjordsområdet, og at bosetningsmønsteret var mer mobilt. Den 

intensive bruken av «Reddalsstrømmen» gjennom eldre og yngre steinalder, gjør det mulig å stille 

spørsmålstegn ved tidligere antagelser basert på begrenset empiri, og utgjør interessante spørsmål 

å jobbe videre med.  
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11. VEDLEGG 

11.1 Tilveksttekster 

 

Foreløpig tilveksttekst, C60779 

Boplassfunn fra steinalder MOLLAND (82/1), GRIMSTAD K., AUST-AGDER. 

1 bipolar kjerne av flint 

29 avslag av kvarts 

2 avslag av bergkrystall 

214 avslag av flint 

2 avslag av kvartsitt 

1 core tablet av flint 

2 mikroflekkekjerner av flint 

2 slipeplater av sandstein 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning i forbindelse med feltkurs for masterstudenter i 

arkeologi ved IAKH i 2017. Prosjektledere: Ingrid Fuglestvedt/IAKH og Per Persson/KHM 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten Brukjerr 8 ligger vest inntil Prestevegen ved 

Tjore/Reddalskanalen, ca. 80 meter nordvest for brufestet ved gamle Agers bru. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 

Lokalitets ID: 40182 

Funnet av: Anja Mansrud, KHM. 

Katalogisert av: Anja Mansrud, KHM 

 

Foreløpig tilveksttekst, C60780 

Boplassfunn fra steinalder MOLLAND (82/1), GRIMSTAD K., AUST-AGDER. 

 

15 avslag av bergart  

90 avslag av kvarts  

5 fragment av skifer  

27 avslag av bergkrystall  

3 pilspiss a-spiss av flint  

3865 avslag av flint  

2 avslag av kvartsitt  

273 fragmenter av keramikk  

70 flekker av flint  

81 bein, brente  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning i forbindelse med feltkurs for masterstudenter i 

arkeologi ved IAKH i 2017. Prosjektledere: Ingrid Fuglestvedt/IAKH og Per Persson/KHM 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten Brukjerr 3 ligger vest inntil Prestevegen ved 

Tjore/Reddalskanalen, ca. 50 meter nordvest for brufestet ved gamle Agers bru. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 

Lokalitets ID: 135321. 

Funnet av: Anja Mansrud, KHM. 

Katalogisert av: Anja Mansrud, KHM 

 

11.2 Funnlister 

FUNNLISTE BRUKJERR 3, 2017 

 

Rute_ID Lag 
Antall 

funn Inneholder også  Merknad 
314x49ySØ 1 1 Brent flint Mekanisk lag 1: 0-5cm 
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308x49ySØ 1 0   Lag 1: 0-5 cm 
314x49yNØ 1 15   Torvlag 10 cm. Flekkefragmenter: 2 
308x49yNØ 1 0   Mekanisk lag 1: 0-5 cmTatt av torven uten solding 
303x49ySØ 1 11 Brent flint Mek.lag 1: 0-5 cm. Keramikk sendes lipidanalyse 
308x49ySØ 2 6 Brent flint Lag 2: 5-10 cm6 flintavfall (3 er varmepåvirket) 
314x49ySØ 2 6 Brent flint Mek.lag 2: 5-10cm 

314x49yNØ 2 5 Keramikk 
Torvlag 10-15 cm. Flekkefragment: 1 Muligens 

keramikk 

308x49yNØ 2 21 Brent flint 
Mekanisk lag 2: 5-10 cm1 mikroflekke (trolig 

ubrutt)20 flintavfall 

303x49ySØ 2 36 Keramikk 
Mek.lag 2: 5-10 cm. 1 keramikkskår sendes til 

analyse 
314x49ySØ 3 21 Brent flint Mekanisk lag 3: 10-15 cm 

308x49ySØ 3 36 
Brent flint og 

bein 
Lag 3: 10-15 cm36 flintavfall (19/20 

varmepåvirket) 

314x49yNØ 3 26 Brent bein 
Mekanisk lag 3: 15-20 cm. 2 fragmenter av brent 

bein 
308x49yNØ 3 38 Trekull Mekanisk lag 3: 10-15 cm37 flintavfall1 bein 

303x49ySØ 3 42 Keramikk 
Mek.lag 3: 10-15 cm. Keramikkskår sendes til 

analyse 
314x49ySØ 4 53 Brent flint Mek.lag 4: 15-20 cm Flintflekker: 5 

308x49ySØ 4 135 
Brent flint og 

bein 

Mekanisk lag 4: 15-20cm4 

flekker/flekkefragmenter (én meget pent 

bearbeidet)1 kjernefragment1 slipt avslag (mulig 

del av en øks)127 flintavfall2 bein 

314x49yNØ 4 29 Brent bein 
Mekanisk lag 4: 20-25 cm. 1 brent beinfragment. 1 

bit keramikk Flekkefragmenter: 2 

308x49yNØ 4 238 Ubrent bein 

Mekanisk lag 4: 15-20cm221 flintavfall12 

flintflekker/flekkeavslag2 bein1 keramikk238 

funn tilsammen  

303x49ySØ 4 48 Keramikk 
Mek.lag 4: 15-20 cm. 12 keramikkskår sendes til 

analyse. 2 rullesteiner i lag 4. 

314x49ySØ 5 28 Brent flint 

Mek.lag 5: 20-25 cm Flekkefragmenter: 4. Fant 

også en pimpstein og  muligens del av en 

slipestein 

308x49ySØ 5 162 Brent flint 
Lag: 20-25cm3 bein13 flekker/flekkefragmenter 

(flint)1 pilspiss (flint)145 flintavfall 

314x49yNØ 5 3   
Mekanisk lag 5: 25-30 cm. Nederst i laget naturlig 

jernutfelling.  

308x49yNØ 5 203 Brent flint 

Mekanisk lag 5: 20-25 cm4 keramikk uten 

mønster1 bein1 pilspiss1 spiss med retusjert 

avslag1 kjernefragment2 endeskraper - den ene 

veldig fint retusjert25 

flekker/flekkefragmenter(midt-, proksimal og 

distalavslag.)1 skifer - kanskje spiss166 flintavfall 

(ca. 60 varmepåvirket med hvit farge, sprekker og 

potlid) 

303x49ySØ 5 36 Keramikk 
Mekanisk lag 5: 20-25 cm. 8 keramikkskår sendes 

til lipidanalyse. 
314x49ySØ 6 33 Brent flint Mek.Lag 6: 25-30cm 
308x49ySØ 6 89 Brent flint, bein 1 keramikk med mønster. 5 bein1 pilspiss (flint)9 
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og keramikk flekker/flekkefragmenter. 72 flintavfall 
314x49yNØ 6 5   Mekanisk lag 6: 30-35 cm 

308x49yNØ 6 97 Keramikk 

55 avslag flint8 flekker/flekkefragmenter flint (1 

av de er mikroflekke)1 fragment med skråretusj 

flint12 keramikk uten mønster. 9 beinfragmenter 
Mekanisk lag 6: 25-30 cm 

314x49ySØ 7 18 Brent flint Mek.lag 7: 30-35 cm. Jernholdig jord 

308x49ySØ 7 31 Brent flint 
3 bein, 5 flekker/flekkefragmenter20 flintavfall, 6 

kvarts 
314x49yNØ 7 2 Brent flint Mekanisk lag 7: 35-40 cm 

308x49yNØ 7 43 Brent bein 

Mekanisk lag 7: 30-35cmOvergang fra kulturlag 

til sandlag 22 flintavfall 4 

flekker/flekkefragmenter (1 er mikroflekke) flint2 

stikkelredskap flint5 kvarts1 fiskekrok flint2 

keramikk uten dekor5 bein 
314x49ySØ 8 0   Mekanisk lag 8: 35-40cm. Rødlig jernholdig jord. 
314x49yNØ 8 0   Mekanisk lag 8: 40-45 cm 

308x49ySØ 8 5 Brent flint 
Mekanisk lag 8: 40-45cm3 flintavfall 

(varmepåvirket)2 kvartsavfall 

308x49yNØ 8 30 Brent bein 

Mekanisk lag 8: 40-45 cm12 flintavfall5 

stikler/flekkefragmenter flint7 kvarts2 keramikk 

uten dekor2 beinfragmenter 

314x49ySØ 9 1   
Mek.lag 9: 40-45 cm. Mye jernholdig jord - 

naturlig jernutfelling. 
314x49yNØ 9 0   Mekanisk lag 9: 45-50 cm 
308x49ySØ 9 3   Mekanisk lag 9: 40-45 3 flintavfall (1 patinert) 
308x49yNØ 9 37   Mekanisk lag 9: 40-45 cm24 flintavfall13 kvarts 
314x49ySØ 10 0   Jernholdig jord. Mekanisk lag 10: 45-50 cm 
308x52ySV 5 18 Brent flint Mekanisk lag 5: 2-25cm 
308x52ySV 6 65 Brent flint Mekanisk lag 6: 25-30cm 

308x52ySV 7 122 Keramikk 
Mekanisk lag 7: 30-35 cm117 flint1 bein1 

keramikk1 slipestein av saltstein  
308x52ySV 1 1   Mekanisk lag 1: 0-5cm 1 flintavfall 
308x52ySV 2 0     
308x52ySV 3 0   Mekanisk lag 3: 10-15 cm0 funn 
308x52ySV 4 1   Mekanisk lag 4: 15-20 cm 
303x49ySØ 6 92 Brent flint Keramikk: 7Bein: 4Flekkefragmenter: 11 
303x49ySØ 7 53 Brent flint Keramikk: 7 Rullestein: 1Bein: 2Flekker: 12 
303x49ySØ 8 14 Brent bein Mulig slipestein: 1Bein: 2 
303x49ySØ 9 5 Brent flint Bergart: 1, mulig fragment. Flekkefragmenter: 1 
303x49ySØ   2 Brent flint Rydding av jordprofil 
308x52y 8 102 Brent flint Mekanisk lag 8: 40-45cmKulturlag siste cm. 

308x52ySV 9 346 Brent bein 
Mekanisk lag 9 :40-45 cm5 beinfragment,1 

pimpstein, 49 keramikk og 23 av de med dekor 
308x52ySV 8 102 Kulturlag Mekanisk lag 8: 35-40cm 

308x52ySV 11 138 Brent flint 
Mekanisk lag 11: 50-55 cmFlintflekker 6, 

flintavfall 75, 9 bein, 24 keramikk - 6 med dekor 

308x52ySV 10 79 Kulturlag 
Mekanisk lag 10: 45-50 cm1 pimpstein, 2 bein, 16 

keramikk, 5 flekkefragmenter flint, 39 flintavflall 

308x52ySV 12 94 Brent bein 
Mekanisk lag 12: 55-60.cm. 24 keramikk med 

dekor, flintavflall 66, kvarts 4,  
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314x49ySØ   14 Brent flint 
Rydding av jordprofilkeramikk med dekor: 

1Bergart: råstoff, kjerne? 

302x49ySØ 3 144 Brent flint 

Lag 3: 10-15 cm. Kulturlag. Mange små 

flintavslag, og noen biter av flekker. Alt i alt 13 

biter av keramikk, hvor to er med dekor. Den ene 

med snordekor, og den andre med strekdekor. 

Leirete jordlag, trolig kulturlag.  
302x49ySØ 1 3 Brent flint Lag 1: 0-5 cm. Torvlag - 3 flintbiter. 

318x49ySØ 2 0   

Lag 2 : 5-10 cm. Torvlag - ingen funn. Fylt av små 

røtter, samt roten til et lite tre i kvadratens SV 

hjørne.  

318x49ySØ 1 0   

Lag 1: 0-5 cm.Torvlag - ingen funn. Fylt av små 

røtter, samt roten til et lite tre i kvadrantens SV 

hjørne.  

302x49ySØ 2 26 Brent flint 

Lag 2: 5-10 cm.  

Blanding av torv og kulturlag. Mange mindre biter 

flint, og en bit keramikk med dekor.  

318x49ySØ 3 0   

Lag 3: 10-15 cm. Torvlag - ingen funn. Fylt av 

små røtter, samt roten til et lite tre i kvadratens SV 

hjørne. Roten fjernet i dette laget.  

318x49ySØ 4 0   
Lag 4: 15-20 cm.Under torvlaget. Sandholdig 

humus, røtter. Dukket opp en stein i SV, funnløst.  

318x49ySØ 5 9   

Lag 5: 20-25cm.Består av sandholdig humus med 

røtter. I bunden av laget dukker det opp et nytt lag, 

jordarten består av siltig sand med noe røtter og 

rotfilt. Det var i overgangen mellom disse lagene 

funnene dukket opp. Noen mindre steiner, noen 

kan ha vært brent.  

302x49ySØ 4 58 Keramikk 

Lag 4: 15-20 cm. På bunnen av lag 4 - kulturlag -  

møtte vi på berggrunn. Flintavslagene 

representeres både av flere små og store avslag. 

Det ble også gjort funn av 2 beinfragment.  

318x49ySØ 7 0   

Lag 7: 30-35 cm. Kommet forbi humus og nådd 

minrogen jordlag, i bunnen nådde vi aurhelle. 

Harde klumper med sammenklemt sand, bleknet 

rådfarge. Tydelig jernholdig. Funnløst.  

302x49yNØ 1 8 Brent flint 
Lag 1: 0-5 cm 

. Torvlag med mye røtter. Noen flintfunn.  

318x49ySØ 6 8   

Lag 6: 25-30cm. Overgang fra sandholdig humus 

med røtter og siltholdig sand med røtter. Funnene 

avtar mot slutten av laget.  

302x49yNØ 2 8   
Lag 2: 10-15 cm. Torvlag frem til 15 cm, hvor 

kulturlaget begynner å komme frem.  

318x49yNØ 1 0   
Lag 1: 0-5 cm.Torvlag, fjernet med spade. Ikke 

såldet.  

318x49yNØ 2 0   
Lag 2: 5-10 cm.  Torvlag, fjernet med spade. Ikke 

såldet.  

318x49yNØ 3 4   

Lag 3: 10-15 cm. 

 Torvlag i de første to cm, så brunjordlag i 

resterende. Funnene dukket opp mot slutten av 

laget.  
302x49yNØ 3 29 Kulturlag Lag 3: 10-15 cm. Kulturlag. Funn av flintbiter. En 
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liten bit ukjent steinfragment.  

302x49yNØ 4 125 Brent flint 

Lag 4: 15-20 cm. Kulturlag. I sørvestre hjørne av 

kvadraten støtte vi på berggrunn. Funn av flint, 

kvarts, bein og keramikk. En keramikkbit hadde 

strekdekor, og 2 hadde prikkdekor. Den siste biten 

har muligens også prikkdekor. En pilspiss. Et 

beinfragment.  

318x49yNØ 4 11 Keramikk 

Lag 4: 15-20cm. Starten av laget er overgangen fra 

brunjord til sandholdig silt, som resten av laget 

består av. Mye røtter i laget, og funn 

gjennomgående i hele laget. 1 dekorert 

keramikkbit.  

302x49yNØ 5 58 Brent flint 

Lag 5: 20-25 cm. Sandlag. I dette laget er ca 50% 

av bunnen berggrunn. Funn av flint, kvarts, bein 

og keramikk med dekor. 

302x49yNØ 6 25 Keramikk 

Lag 6: 25-30 cm. Sandlag. På 30-31 cm dybde 

treffer vi berggrunn. Funn av flint, bein og 

keramikk.  

318x49yNØ 5 7 Keramikk 

Lag 5: 20-25 cm. 

Laget består av sandholdig silt i starten. Begynner 

å nå minrogen jordlag mot slutten. Funn 

gjennomgående i hele laget, funnet en dekorert 

keramikk, og en uten dekor. Laget består av mye 

røtter. To benbiter.  

318x49yNØ 6 0   

Lag 6: 25-30cm. Dette laget består av aurhelle 

(kompakte klumper av jernholdig sand/silt) og 

sporadisk sand med silt. Null funn. 

318x49yNØ 7 0   

Lag 7: 30-35cm. Dette laget bestod av noe 

aurhelle i topp (sporadisk kompakte masser av 

jernholdig sand/silt). Mens videre ned bestod laget 

av steril sand og silt. Minerogent lag uten funn. 

Dette er det siste gravde laget i denne kvadranten.  
306x46ySV 1 15 Brent flint Lag 1: 0-5 cm. Torvlag. Funn av flintavslag.  

299x52ySV 1 6 Keramikk 

Lag 1: 0-5 cm. 
 Torvlaget kun 2 cm, så ned i brunjordslag. Mye 

meitemarker, så fruktbar jord. Små flintavslag.  
. 

306x46ySV 2 87 Keramikk 
Lag 2: 5-10 cm. Brunjordslag, små røtter. 

Dekorert keramikk. 

299x52ySV 2 75 Brent bein 

Denne kvadranten bestod av brunjord (m. Sand og 

silt) med røtter. Dukker opp noen steiner i bunn. 

Av funn hadde vi flint gjennomgående i hele 

kvadranten. Det dukket opp en knokkel, tolkes 

som fotknokkel til bever. Det dukket også opp en 

skiferbit og 1 avslag av metaryolitt. En 

keramikkbit funnet, uten dekor.  

299x52ySV 3 63 Brent bein 

Dette laget (3: 10-15cm) bestod av sand/siltholdig 

brunjord med røtter. Det ble funnet 61 flint, hvor 

ett av dem mulig er en pilspiss. Det ble funnet 1 

brent bein, som trolig er et "finger/tåbein" av et 

lite pattedyr, mulig bever. Det ble også funnet et 

avslag av mulig skifer og metaryolitt avslag.  
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306x46ySV 3 207 Brent bein 

Lag 3, 10-15cm: Er fortsatt i brunjordslag, men 

svært funnrikt. Det kom frem en større mengde 

steiner og småsteiner. For å forsikre om dette var 

av betydning, ble alle mindre steiner vannsåldet. 

Da kom det frem bearbeidet kvarts (23), keramikk 

med (3) og uten dekor (13), brent bein (2), og 

mulig fragment av annen bergart (1). 

 

1 keramikk med dekor ser ut til å ha en liten tapp, 

og 1 keramikk uten dekor har en rand. 

 

Flere av flintavslagene ser ut til å være fra samme 

knokkel, med tanke på kvaliteten og fargen. Det er 

antatt at dette kan være fra in situ knakking. 

 Det kom frem flere røtter i dette laget. Og 

begynnelsen av et hulromsystem begynte å bli 

synlig. Siden det er flere råtne røtter, kan det være 

fra røttene. Derfor kan man anta at deler av øvrige 

lag har falt ned i disse hulrommene. 

306x46ySV 4 14 Brent flint 

Lag 4:15-20 cm. Fortsatt brunjord med mye røtter. 

Forekomst av hulrom, trolig pga av røtter. Det ble 

funnet flintavslag og flekker, samt 3 biter av 

keramikk. Hvor 1 har tydelig dekor. Mulighet for 

dekor på en bit til.  

306x46ySV 5 6 Keramikk 

Lag 5:20-25 cm 

. Brunjord. Fikk gravd ca 2-4 cm til jeg traff på 

berggrunn. Noen flintfunn, og en liten bit med 

dekorert keramikk.  

299x52ySV 4 181 Brent flint 

Lag 4 (15-20 cm) bestod av sand/siltholdig 

brunjord med røtter. Det ble funnet 176 flint, hvor 

ett av dem mulig er en pilspiss, samt 11 andre 

flekker. Det ble funnet 7 brent bein. Det ble også 

funnet et metaryolitt. Funn igjennom hele laget.  

 

299x52ySV 5   Brent flint 

Lag 5 (20-25 cm). I denne kvadranten ble det tatt 

ut en prøve (ca.  1-1 1/2 cm dybde fra toppen) for  

finsålding hjemme mtp fiskebein. Funnet en del 

bein i de to øvre lagene. Ellers består laget av 

sandholdig silt, humus. Fremdeles ikke dukket opp 

noe kulturlag. Begynner å bli mørkere litt feitere 

jord mot slutten av laget, kan tyde på starten på et 

kulturlag.  

299x52ySV 6 88 Ubrent bein 

Lag 6 (25-30 cm) består av sandholdig silt, 

brunjord øverst, og mer sandaktig mot slutt. 

Mørkere og fetere jord enn tidligere, kan kanskje 

være utkanten av kulturlag. Fremdeles mye røtter 

og stein. Noe skjørbrent. Funnet 20 

keramikkfragmenter, både dekorert og udekorert, 

samt 5 fragmenter av brent bein. 1 rombeporfyr.  

299x52ySV 7 25 Ubrent bein 

Lag 7 (30-35 cm) består av mørk sand/silt øverst, 

og blir til flyvesand mot slutten. Funnet 6 

keramikkfragmenter, både dekorert og udekorert. 
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Funn begynner å avta.  

299x52ySV 8 1   
Lag 8 (35-40cm) består av fin sand, mulig 

flyvesand, med noe Stein. Røtter begynner å avta.  

299x52ySV 9 0   
Lag 9 (40-45cm) består av fin sand, mulig 

flyvesand og få røtter. Null funn.  

299x52ySV 10 0   
Lag 10: 45-50cm. Består av fin sand, mulig 

flyvesand. Null funn.  

299x52ySV   26 Brent bein 

Opprensing av den vestlige profilen i kvadranten. 

En mulig knakkestein (registrert som bergart i 

dette skjemaet), samt 1 brent bein + flint og 

keramikk. Et mulig borr eller pilspiss, og et 

dekorert randfragment.  
Total   4158     
Tabell x. Funnliste, Brukjerr 3, 2017 

 

FUNNLISTE BRUKJERR 8 2017 

Kvadrant Lag (5 cm) Flint Kvarts Kvartsitt Totalt per lag Totalt per kvadrant 

800x49ySØ 1 (0-5 cm)           

  2 (5-10 cm) 1     1   

  3 (10-15 cm)           

  4 (15-20 cm)           

  5 (20-25 cm)           

  6 (25-30 cm)           

  7 (30-35 cm)           

  8 (35-40 cm)           

Total           1 

    1     1 1 

801x46ySØ 1 (0-5 cm)           

  2 (5-10 cm)   2   2   

  3 (10-15 cm)   5   5   

  4 (15-20 cm) 1     1   

            8 

Total   1 7   8 8 

801x47ySV 1 (0-5 cm)           

  2 (5-10 cm)           

  3 (10-15 cm) 1   1 2   

  4 (15-20 cm)           

            2 

Total   1   1 2 2 

803x49ySØ 1 (0-5 cm)           

  2 (5-10 cm)           

  3 (10-15 cm)           

  4 (15-20 cm)           

  5 (20-25 cm)           

  6 (25-30 cm)           

  7 (30-35 cm)           

  8 (35-40 cm) 13 4   17   

  9 (40-45 cm) 36 6   42 59 
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Total   49 10   59 59 

804x49ySØ 1 (0-5 cm)           

  2 (5-10 cm) 2 1   3   

  3 (10-15 cm)           

  4 (15-20 cm)            

  5 (20-25 cm)           

  6 (25-30 cm) 1     1   

  7 (30-35 cm)           

  8 (35-40 cm)           

            3 

Total   3 1   4 3 

806x49ySØ 1 (0-5 cm)           

  2 (5-10 cm)           

  3 (10-15 cm) 2 1   3   

  4 (15-20 cm) 15 1   16   

  5 (20-25 cm) 24   1 25   

  6 (25-30 cm) 40     40   

  7 (30-35 cm) 19     19   

  8 (35-40 cm) 3     3   

            106 

Total   103 2 1 106 106 

808x49ySØ 1 (0-5 cm)           

  2 (5-10 cm)           

  3 (10-15 cm) 1     1   

  4 (15-20 cm) 2     2   

  5 (20-25 cm) 4     4   

  6 (25-30 cm) 4     4   

  7 (30-35 cm)           

  8 (35-40 cm) 6 1   7   

  9 (40-45 cm)           

  10 (45-50 cm) 2     2   

            20 

Total   19 1   20 20 

808x49yNØ 1 (0-5 cm)           

  2 (5-10 cm)           

  3 (10-15 cm)           

  4 (15-20 cm)  2     2   

  5 (20-25 cm)           

  6 (25-30 cm) 1     1   

  7 (30-35 cm) 1     1   

  8 (35-40 cm)           

  9 (40-45 cm)           

  10 (45-50 cm)           

            4 

Total   4     4 4 

812x49ySØ 1 (0-5 cm)           

  2 (5-10 cm)           
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  3 (10-15 cm)           

  4 (15-20 cm)           

  5 (20-25 cm) 1     1   

  6 (25-30 cm)           

  7 (30-35 cm)           

            1 

Total   1     1 1 

814x49ySØ 1 (0-5 cm)           

  2 (5-10 cm) 1     1   

  3 (10-15 cm) 2     2   

  4 (15-20 cm) 4     4   

  5 (20-25 cm)           

  6 (25-30 cm) 2     2   

  7 (30-35 cm) 2     2   

  8 (35-40 cm)           

            11 

Total   11     11 11 

817x49yNØ 1 (0-5 cm)           

  2 (5-10 cm)           

  3 (10-15 cm)           

  4 (15-20 cm) 1     1   

  5 (20-25 cm)           

  6 (25-30 cm)           

  7 (30-35 cm)           

            1 

Total   1     1 1 

818x49ySØ 1 (0-5 cm)           

  2 (5-10 cm)           

  3 (10-15 cm)           

  4 (15-20 cm)   5   5   

  5 (20-25 cm)   1   1   

  6 (25-30 cm) 1     1   

  7 (30-35 cm)           

  8 (35-40 cm)           

            7 

Total   1 6   7 7 

818x49yNØ 1 (0-5 cm)       0   

  2 (5-10 cm) 1     1   

  3 (10-15 cm)           

  4 (15-20 cm)           

  5 (20-25 cm)           

  6 (25-30 cm) 1     1   

  7 (30-35 cm)           

  8 (35-40 cm)       4   

            6 

Total   1 27 2 29 6 

Funnliste, Brukjerr 8 2017. 
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Funnmateriale for Brukjerr 3 (C60780) 2018 

 

Total per kvadrant: 

 

312x47y NØ  

Flint (29), trekull og brent bein. 

312x47y NV  

Flint (13), kvarts (2), keramikk (2), nøtteskall og trekull. 

 

Totalt per lag: 

  

Lag 1 – flint (21), kvarts (2), nøtteskall, trekull og brent bein 

Lag 2 – flint (21), keramikk (2) 

  

 

Funnmateriale for Brukjerr 8 (C60779) 2018 

 

Total per kvadrant: 

 

800x49y NØ  

Flint (15), bergkrystall (1) og trekull 

800x49y SØ  

Flint (43) og trekull.  

801x49y NØ  

Flint (13) 

801x49y SØ  

Flint (3) 

807x49y SØ 

Flint (8) 

809x49y SØ  

Flint (11), trekull 

 

Totalt per lag: 

 

Lag 1 –  

Lag 2 – Flint (6) 

Lag 3 – Flint (5), trekull 

Lag 4 – Flint (2), trekull 

Lag 5 – Flint (2), trekull 

Lag 6 –  

Lag 7 –  

Lag 8 – Flint (1) 

Lag 9 – Flint (15) 

Lag 10 – Flint (25) 

Lag 11 – Flint (21), bergkrystall (1) 
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Lag 12 – Flint (7), bergkrystall (1) 

 

11. 3 Prøver 

ARKEOBOTANISKE PRØVER  

 Nat.vit. journal 2017/200 

 
Sak: Studentgravning ARK 4030,  Dato: 25/5-31/5 

2017 
Lokalitetsnavn: Brukjerr 3(C60789) Fornminne:Sta.lok. Id 135321 
Gårdsnavn: Molland Gnr.: 82 Bnr.: 1 
Kommune: Grimstad Fylke: Aust-Agder 
Kortbladets navn:  Nr.: UTM: WGS84 sone 32N 

Høyde over havet: 13,6 moh Prøvene 

samlet av: 
L. Prøsch-Danielsen + studenter 

Nr. Prøvens art Intrasis 

ID 
Dyp 

m. 
Sediment/materiale Anal. 

dato 
Merknader: 

1 Mikromorfologi PP 1155  Lag 2 bunn, lag 3 

topp 
 Profil 1/A1200. Avmerket 

på tegning. LPD 
2 Pollen 

PP 1162 
 Lag 1  Profil 1/A1200. Avmerket 

på tegning. LPD 
3 Pollen 

PP 1163 
 Lag 1  Profil 1/A1200. Avmerket 

på tegning. LPD 
4 Pollen 

PP 1164 

 Lag 1  Profil 1/A1200. 
Avmerket på tegning. 

LPD 
5 Pollen 

PP 1165 
 Lag 2, kulturlag  Profil 1/A1200. Avmerket 

på tegning. LPD 
6 Pollen 

PP 1166 
 Lag 2, kulturlag  Profil 1/A1200. Avmerket 

på tegning. LPD 
7 Pollen 

PP 1167 
 Lag 2, kulturlag  Profil 1/A1200. Avmerket 

på tegning. LPD 
8 Pollen 

PP 1168 

 Lag 2, kulturlag  Profil 1/A1200.  

Avmerket på tegning. 

LPD 
9 Pollen 

PP 1169 

 Lag 3, siltig sand  Profil 1/A1200.  

Avmerket på tegning. 

LPD 
10 Makro 

PM 

1170 

 Lag 2, kulturlag  Profil 1/A1200.  

Avmerket på tegning. 

Sveinung Utaaker 
11 Makro 

PM 

1172 

 Lag 2, kulturlag  Profil 1/A1200.  

Avmerket på tegning. 

Sveinung utaaker 
12 Makro PM 

opprettes 
6-14 

cm 

Lag 2, kulturlag 1 

av 3 
 Kvadrant 302x/49y. NØ 

hjørne 25X25 cm 
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dybde Catharina Palarchara & 

Alexander Søbakken 
13 Makro PM 

opprettes 
14-19 

cm 

dybde 

Lag 2, Kulturlag 2 

av 3 
 Kvadrant 302x/49y. NØ 

hjørne 25X25 cm 
Catharina Palarchara & 

Alexander Søbakken 
14  Makro PM 

opprettes 
19-28 

cm 

dybde 

Lag 2, Kulturlag 3 

av 3 
 Kvadrant 302x/49y. NØ 

hjørne 25X25 cm 
Catharina Palarchara & 

Alexander Søbakken 
16 Makro PM 

1329 
10-14 

cm 

dybde. 

Brunjordslag 
 

 

 Kvadrant 318x 49y NØ/ 
Tatt i plan, innmålt. 

Martine. M. Breiby 

17 Makro PM 

1331 
14-19 

cm 

dybde. 

Sand- og siltholdig 

funnholdig lag 
 Kvadrant 318x 49y NØ/ 

Tatt i plan, 

innmålt.Mathilde M. 

Arnli 
18 Makro PM 

1429 
18-24 

cm 

dybde. 

Brunjordslag  Kvadrant 314x 49y/NØ 
Tatt i plan, innmålt. 

Celina Olafsen 
19 Makro PM 

1431 
24-37 

cm 

dybde. 

Minerogent lag, 

funnførende 
 Kvadrant 314x 49y/NØ 

Tatt i plan, innmålt. Lene 

M. Røldal 
20 Makro PM 

1435 
24-30 

cm. 
Kulturlag  Kvadrant 308x 49y NØ 

Tatt i plan, innmålt. 

.Sverre M. Stubberud 
21 Makro PM 

1433 
17-24 

cm 

dybde. 

Brunjordslag  Kvadrant 308x 49y NØ 
Tatt i plan, innmålt. 

Sverre M. Stubberud 
22 Makro PM 

1437 
30-? Kulturlag,  

Mangelfull info på 

boks. IKKE 

sandlag, men 

sandholdig 

kulturlag. 

 Kvadrant 308x 49y NØ 
Tatt i plan, innmålt 

(topp:13,03, bunn: 12,9 ). 

Sverre M. Stubberud 

  
 

Liste over arkeobotaniske prøver innsamlet i 2017 

 

Nat.vit. journal 

 

2018/ ARK 4310, Brukjerr 3, i profil 312x 47 y, 312 x 46 y (mot SØ) 

(C3001) 

 

 

 

Sak: Studentgravning ARK4310 Dato: 31/5- 6/6- 

2018 

Lokalitetsnavn: BRUKJERR 3 Fornminne:STA. 

lok 

Id 135321 

Gårdsnavn: Molland Gnr.: 82 Bnr.: 1 

Kommune: Grimstad Fylke: Aust-Agder 

Kortbladets  Nr.: UTM: WG S 84  sone 32 N 
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navn: 

Høyde over 

havet: 

13,43 moh Prøvene 

samlet av: 

Studenter v. Lisbeth Prøsch-Danielsen 

 

 
Nr. Prøvens art ID Dyp cm u o. Sediment/materiale Anal. 

dato 

Merknader: 

1 Pollen P3026 5 Lag 1   

2 Pollen  10 Lag 1   

3 Pollen  14 Lag 1   

4 Pollen  19 Lag 1   

5 Pollen  23 Lag 4   

6 Pollen  28 Lag 4   

7 Pollen  33 Lag 4   

8 Pollen P 3023 10 Lag 8   

9 Pollen  13 Lag 8   

10 Pollen  16 Lag 8   

11 Makro 3211 0-10, 13,27 

moh midt 

Lag 1  10x10x10 cm 

12 Makro 3212 10-20, 13,17 

moh 

Lag 1  10x10x10 

13 Makro 3213 20-25, 13,11 

moh 

Lag 3  5x10x10 

14 Makro 3214 25-30, 13,06 

moh 

Lag 3  5x10x10 

15 Makro 3215 0-10, 13,30 

moh 

Lag 1  10x10x10 

16 Makro 3216 10-20, 13,20 

moh 

Lag 1  10x10x10 

17 Makro 3217 20-25, 13,14 

moh 

Lag 3  5x10x10 

18 Makro 3218 25-30, 13,07 

moh 

Lag 3  5x10x10 

19 Makro 3219 0-10, 13,28 

moh 

Lag 1  10x10x10 

20 Makro 3220 10-20, 13,19 

moh 

Lag 1  10x10x10 

21 Makro 3221 20-32, 13,08 

moh 

Lag 4  12x10x10 

Liste over arkeobotaniske prøver innsamlet i 2018, ikke analysert  
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11. 4  Scannede orginaltegninger  

Brukjerr 3 

Nr.  Kontekst: profil Tegnet av  
3_1 306x, 46y, SV Alexander H. Søbakken 
3_2 306x, 46y, SØ Sverre Stubberud 
3_3 303 x, 49y, SØ Martine P. beriby & Alexander H. Søbakken 
3_4 314x, 49y, SØ + NØ Lene M. Rødal & Celine Olafsen 
3_5 308x, 49y, SØ + NØ Sverre Stubberud & Janna Nas 
3_6 318x, 49 y, SØ + NØ Mathilde M. Arnli & Martine P. Breiby 

3_7 302x, 49y, SØ+ NØ 
Alexander H. Søbakken & Catharina J. 
Palarca 

3_8 299x, 52y, SV Mathilde M. Arnli & Martine P. Breiby 
3_9 ID 1200 Sveinung Utaaker 
3_10 308x, 52y, SV Anja Mansrud 
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Brukjerr 8 
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TEGNINGER 2018 
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Laget av Motiv Filnavn 

Christina Leverkus Illustrasjon av profil 

C3301 

Profil C3301A4-

Page-001 

Charlotte Finnebråten 

og Therese Helle 

Tegning av Profil 

C3001 

Brukjerr 

3_tegning1 

Elise Knudsen, 

Christina Leverkus, 

SimonVarsi, Hayriye 

Øzcan 

Tegning av profil 

C3301 del 1 av 3 

C3301del1av3 

Elise Knudsen, 

Christina Leverkus, 

SimonVarsi, Hayriye 

Øzcan 

Tegning av profil 

C3301 del 2 av 3 

C3301del2av3 

Elise Knudsen, 

Christina Leverkus, 

SimonVarsi, Hayriye 

Øzcan 

Tegning av profil 

C3301 del 3 av 3 

C3301del3av3 

 

 

 

 

Profil gjennom Brukjerr 8 

 



Gnr.82/1, Grimstad kommune  Saksnr. 2017/1188  

 

  

 77 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 
 

Profil Brukjerr 3 
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11. 5 Fotolister 

Cf_35207 (Brukjerr 8) 

Cf-nr. Motiv Dato Sett mot Fotograf 
Cf35207_1 Løsfunn av mikroflekkekjerne fra turveien 

ved Brukjerr 8. 
23.05.2017 nordøst Margrethe 

H. Havgar 

Cf35207_2 

Brukjerr 8, øvre del av feltet, under 

innledende rydding av feltet. Hanne Greger 

krafser.  23.05.2017 sør 
Margrethe 

H. Havgar 

Cf35207_3 
 Brukjerr 8 første dag 2017, studentene rydder 

lokaliteten  23.05.2017 sør 
Margrethe 

H. Havgar 
Cf35207_4 Oversiktsbilde lokalitet 8, nedre/vestre felt 25.05.2017 sørvest Celina 

Olafsen 
Cf35207_5 Oversiktsbilde lokalitet 8, nedre/vestre felt 25.05.2017 sørvest Celina 

Olafsen 
Cf35207_6 Oversiktsbilde lokalitet 8, nedre/vestre felt  25.05.2017 nordvest Celina 

Olafsen 
Cf35207_7 Oversiktsbilde lokalitet 8, nedre/vestre felt 25.05.2017 nord Celina 

Olafsen 
Cf35207_8 Oversiksbilde, fjellskråningen som avgrenser 

øvre/østre felt av Brukjerr 8. Her ble det kun 

tatt prøvestikk i 2017. 

25.05.2017 nord Celina 

Olafsen 

Cf35207_9 
Bergveggen som avgrenser nedre/vestre felt 

på Brukjerr 8 25.05.2017 nordøst 
Martine H. 

Askildt  

Cf35207_10 
Søndre del av nedre/vestre felt, Brukjerr 8. 

25.05.2017 sørøst 
Margrethe 

H. Havgar 
Cf35207_11 Nordre del av nedre/vestre felt, Brukjerr 8. 25.05.2017 nordvest Margrethe 
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H. Havgar 

Cf35207_12 

Martine Askilt, Sveinung Utåker og 

Alexander Søbakken kikker på løsfunn funnet 

ved turveien nært Brukjerr 8. 25.05.2017 sør 
Margrethe 

H. Havgar 
Cf35207_13 Åsmund Gurigard tegner profilvegg på 

prøvestikk, øvre/østre del av Brukjerr 8.  
26.05.2017 sør Margrethe 

H. Havgar 

Cf35207_14 
Nora Hansen og Hanne Greger tar prøvestikk, 

øvre/østre del av Brukjerr 8.  26.05.2017 nordvest 
Margrethe 

H. Havgar 
Cf35207_15 Kullag i bunnen av prøvestikk 205. Jf. tegning 

nr. 8.7.b og PK1659 
29.05.2017 nord Margrethe 

H. Havgar 
Cf35207_16 Plan, kvadrant 818x 49y SØ, lag 4, Brukjerr 8. 30.05.2017 nordvest Hanne 

Greger 
Cf35207_17 Kvadrant 814x 49y SØ, lag 3, Brukjerr 8. 30.05.2017 nordvest Hanne 

Greger 

Cf35207_18 

Rute 808x 49y sørøstre kvadrant start tredje 

mekaniske lag, før fjerning av stein sentralt i 

sør. Bilde tatt ovenfra. Med målestokk 30.05.2017 sørøst 
Martine H. 

Askildt  

Cf35207_19 
Bilde av kvadrant 800x 49y. Lag 3 (10-15cm) 

under utgravning. 30.05.2017 sørvest 
Martine H. 

Askildt  

Cf35207_20 

Brukjerr 8. Bilde av kvadrant SØ 800x 49y. 

Her ses tydelig hvordan et grått sandlag ligger 

på toppen av brunjordslaget. Laget er tolket 

som sand som over tid har blitt skylt ned fra 

den  Prestevegen som går ovenfor lokaliteten. 31.05.2017 nordøst 
Martine H. 

Askildt  

Cf35207_21 

Brukjerr 8, kvadrant 800x 49y SØ. Profilen 

med sand- og brunjordslag samt steiner i bunn 

av mekanisk lag 8.  31.05.2017 nordøst 
Martine H. 

Askildt  
Cf35207_22 Profil,  kvadrant 814x 49y SØ. 02.06.2017 nordøst Margrethe 

H. Havgar 
Cf35207_23 Kvadrant 812x 49y SØ ferdig gravd, her 

kommer man rett på berg. 
05.06.2017 nordøst Margrethe 

H. Havgar 
Cf35207_24 Kvadrant 801x 49y SØ under utgravning. Her 

er det ikke noe spor av det ovenliggnede 

sandlaget 

02.06.2017 nordøst Margrethe 

H. Havgar 

Cf35207_25 Arbeidsbilde Brukjerr 8. Hanne Greger, 

Alexander Søbakken,  Nora Hansen. Lene 

Mariann Rødal, i bakgrunnen Martine Petlund 

Breiby og Åsmund Gurigård. 

05.06.2017 øst Margrethe 

H. Havgar 

Cf35207_26 
Brukjerr 8. Kvadrant SØ-804x49y under 

utgravning. Lag 5 med røtter, før fjerning. 05.06.2017 nordøst 
Martine H. 

Askildt  
Cf35207_27 Ferdig kvadrant 812x49y lag 7. Berggrunn. 06.06.2017 nordøst Margrethe 

H. Havgar 
Cf35207_28 Ferdig gravd kvadrant 812x49y SØ lag 7 30-

35 cm., ned til berggrunn. 
06.06.2017 sørøst Margrethe 

H. Havgar 
Cf35207_29 Ferdige kvadranter 818- 817x49 y før fjerning 

av steiner 
06.06.2017 nordøst Margrethe 

H. Havgar 

Cf35207_30 

Bilde av kvadrant 806 x 49 y ovenfra. Etter 

fjerning av stor rot. Mekanisk lag 8 (35-40 

cm). Med målestokk 50 cm. 06.06.2017 sørøst 
Martine H. 

Askildt  
Cf35207_31 Profil, kvadrant 803x49y SØ lag 9 40-45cm., 

med flere sandlag over humuslag. 
06.06.2017 nordøst Nora 

Hansen 
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Cf35207_32 Sondre Bruvik, Margrethe Havgar og Hanne 

Greger tegner profil på kvadrant 818-817x49y 
06.06.2017 nord Åsmund 

Gurigard 
Cf35207_33 Brukjerr 8: profilen gjennom den sørligste del 

av sjakt, u/målestokk.  
07.06.2018 

Sørøst 
Ingrid 

Fuglestvedt  
Cf35207_34 

Brukjerr 8: arbeidsbilde 
31.05.2018 

Nordvest 
Ingrid 

Fuglestvedt  
Cf35207_35 Brukjerr 8: arbeidsbilde. Hayriye Ozcan og 

Simon Varsi graver  
30.05.2018 

Nord 
Ingrid 

Fuglestvedt  

Cf35207_36 
Brukjerr 8 arbeidsbilde. Frida Kirkevold og  

Hilde Skjerping Dahl graver 
30.05.2018 

Sørøst 
Ingrid 

Fuglestvedt  

Cf35207_37 

Ser mot Brukjerr 8. 24.05.2018 nord Therese 

Gjersum 

Helle 

Cf35207_38 

Ser opp mot Brukjerr 8. 24.05.2018 nordvest Therese 

Gjersum 

Helle 
 

 

Cf_35208 (Brukjerrr 3) 

Cf-nr. Motiv Dato Sett mot Fotograf 
Cf35208_ 1 Oversiktsbilde Brukjerr lokalitet 3 25.05.2017 nordvest Celina 

Olafsen 
Cf35208_2 Oversiktsbilde Brukjerr lokalitet 3 25.05.2017 vest Celina 

Olafsen 
Cf35208_3 Oversiktsbilde Brukjerr lokalitet 3 25.05.2017 sørvest Celina 

Olafsen 
Cf35208_4 Oversiktsbilde Brukjerr lokalitet 3. Anja 

Mansrud og Lisbeth P. Danielsen ser på 

profil 1212 

25.05.2017 sørvest Celina 

Olafsen 

Cf35208_5 Oversiktsbilde Brukjerr lokalitet 3 25.05.2017 nordvest Celina 

Olafsen 
Cf35208_6 Mathilde Arnli og Janna Aasheim bygger 

såldestasjonen ved Brukjerr 3 
24.05.2017 sør Martine H. 

Askildt  
Cf35208_7 Sondre Bruvik, Martine P. Breiby og 

Sveinung Utaaker rydder Brukjerr 3 
24.05.2017 nordøst Martine H. 

Askildt  
Cf35208_8 Opprydding på Brukjerr 3 24.05.2017 sør Martine H. 

Askildt  
Cf35208_9 Opprydding på Brukjerr 3 24.05.2017 sørvest Martine H. 

Askildt  
Cf35208_10 Profil 1212 på Brukjerr 3 etter opprens, i 

bakgrunnen graves det prøvekvadranter. 
29.05.2017 sørøst Martine H. 

Askildt  
Cf35208_11 Sveinung Utaaker tegner profilvegg, 

Brukjerr 3. 
25.05.2017 vest Margrethe 

H. Havgar 
Cf35208_12 Brukjerr 3, Profil 1212 under prøveuttak, 

pollen og mikromorf 
25.05.2017 sørøst Margrethe 

H. Havgar 
Cf35208_14 Lisbeth Prøsch-Danielsen tar prøver fra 

profilveggen. 
25.05.2017 øst Margrethe 

H. Havgar 
Cf35208_15 Nærbilde av keramikk med negltrykk 

314x49y rydding av jordprofil NØ & SØ 
29.05.2017   Lene 

Mariann 

Rødal 
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Cf35208_16 Studenter ser på løsfunn. 23.05.2017 sørøst Margrethe 

H. Havgar 
Cf35208_17 Cecilie Olafsen sålder 26.05.2017 sørvest Janna 

Aasheim 
Cf35208_18 Nærbilde av funn under sålding 26.05.2017 sør Janna 

Aasheim 
Cf35208_19 Bilde av studenter fra såldestasjonen. Fh. 

Åsmund H. Gurigard, Alexander H. 

Søbakken, Martine P. Breiby, Andreas R. 

Sæbø, Hanne Greger, Nora S.K. Hansen, 

Jenny G. Alvestad, Sverre M. Stubberud og 

Sveinung Utaaker.  

24.05.2017 sør Martine H. 

Askildt  

Cf35208_20 Brukjerr 3, Vibeke Viestad, Sverre 

Stubberud og Anja Mansrud ved 

prøvekvadrant 308x49y 

02.06.2017 nordøst Janna 

Aasheim 

Cf35208_21 Sverre Stubberud graver ut lag 4 på 308 x 

49y 
26.05.2017 nord Janna 

Aasheim 
Cf35208_22 Sverre Stubberud Lisbeth P. Danielsen ved 

prøvekvadrant 308x49y 
26.05.2017 sørøst Janna 

Aasheim 
Cf35208_23 Sverre Stubberud tar ut jordprøver fra 

kvadrant 308x49y NØ 
29.05.2017   Lene 

Mariann 

Rødal 
Cf35208_24 Funn fra att lag (0-5 cm) i prøvekvadrant 

308x49y NØ & SØ 
02.06.2017   Janna 

Aasheim 
Cf35208_25 Brukjerr 3. Oversikt plan, kvadrant 308x49y 

SØ & NØ 
05.06.2017 nordøst Janna 

Aasheim 
Cf35208_26 Vinklet profil av kvadrant 308x49y NØ & 

SØ 
05.06.2017 nordøst Janna 

Aasheim 
Cf35208_27 Kulturlag, kvadrant 308x 49y SØ og NØ. 

Brukjerr 3 
30.05.2017 sørvest Margrethe 

H. Havgar 
Cf35208_28 Jordsmonn fra kulturlag, kvadrant 308x 49y 

SØ og NØ. Brukjerr 3 
30.05.2017 sørøst Margrethe 

H. Havgar 
Cf35208_29 Vasking og katalogisering av funnmateriale, 

Hove. 
29.05.2017 nord Margrethe 

H. Havgar 
Cf35208_30 Brukjerr 3: etter rydding og før 

undersøkelse 
24.05.2018 sør Ingrid 

Fuglestvedt 
Cf35208_31 Brukjerr 3: profil 1212, etter opprens 2018 24.05.2018 sørøst Ingrid 

Fuglestvedt 
Cf35208_32 Brukjerr 3: utgraving av ruter ved profil 

1212 
24.05.2018   Ingrid 

Fuglestvedt 
Cf35208_33 Brukjerr 3: utgraving av ruter ved profil 

1212 
29.05.2018 sør Ingrid 

Fuglestvedt 
Cf35208_34 Brukjerr 3: Lisbeth P. Danielsen 

demonstrerer uttak av arkeobotaniske 

prøver. 

30.05.2018 vestsørvest Ingrid 

Fuglestvedt 

Cf35208_35 Brukjerr 3: utgravde ruter ved profil 1212, 

med mulige struturer i undergrunnen 
30.05.2018 norvest Ingrid 

Fuglestvedt 
Cf35208_36 Brukjerr 3: utgravde ruter ved profil 1212, 

med mulige struturer i undergrunnen 
30.05.2018 - Ingrid 

Fuglestvedt 
Cf35208_37 Brukjerr 3: Lisbeth P. Danielsen viser 

utvasking av makrofossiler 
06.06.2018 - Ingrid 

Fuglestvedt 
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Cf35208_38 Foto tatt fra Ågers Bru, utsyn mot Brukjerr 

3. 
24.05.2018 nordvest Therese 

Gjersum 

Helle 
Cf35208_39 Foto tatt fra motsatt side av Reddalskanalen, 

utsyn mot Brukjerr 3. 
24.05.2018 nordvest Therese 

Gjersum 

Helle 
Cf35208_40 Foto tatt fra motsatt side av Reddalskanalen, 

utsyn mot Brukjerr 3. 
24.05.2018 nord Therese 

Gjersum 

Helle 
Cf35208_41 Foto tatt fra motsatt side av Reddalskanalen, 

utsyn mot Brukjerr 3. 
24.05.2018 nord Therese 

Gjersum 

Helle 
 

 

11.6 Avisoppslag 
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11. 7 Arkivert originaldokumentasjon 

 

Orginaltegninger, feltdagbøker 

 

 

 

 


