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sAn4mNDEAG
1 perioden 19. til 30. august 2002 ble d6t i forbindelse med utvidelse av kirkegården på Vestre Moland
Kirke i Lillesand foretatt arkeologiske undersøkelser av automatisk fredede kultuminner. Det var
tidligere registrert 1 sikker og 1 mulig steinlegning, og en 1 kokegrop, samt flere groper med ukjent
funksjon i området. I forbindelse med den aktuelle undersøkelsen ble det bare funnet en steinlegning og
en kokegrop, i to atskilte områder/sjakter. Steinlegningen viste seg å være et gravminne som kunne
dateres typologisk til eldre jemålder (perioden sein yngre romertid -tidlig folkevandringstid) ved hjelp av
keramikkskår. Sentrålt i anlegget lå et steinkammer, og det ble funnet rester av minst tre keramikk-kar; to
hankekar av typen R 361, og et spannfomet kar. Det ble også funnet litt brente bein og to små ringer og
hekteffagmenter av bronse.
Det foreligger to C14-dateringer. Graven (S 1, T-16268) er datert til vikingtid, mens kokegropa (S2,
T16269) er datert til overgangen yngre romertid -folkevandrings. Dateringen av graven stemmer ikke
overens med den typologiske dateringen av gjenstandsfunnene. Det er derfor knyttet en viss usikkerhet til
dateringene.

Kulturhistorisk museum, fornminneseksj onen
Postboks 6762, St. 0lavs plass, 0130  0slo



BAKGRUNN FOR UNDERS øKELSEN
B akgrunnen for undersøkelsen var at området nord for kirkegården skulle omreguleres til
gravplass. Tiltakshaver var Lillesand kommune. I forbindelse med forslag til reguleringsplan
foretok Aust-Agder Fylkeskommune ved fylkesarkeolog Frank Allan Ju-u-l en registrering i
fomi av maskinell sjalsting i oinrådet somrieren 2001 (se vedlagt kart lb). Det ble da
registrert to mulige steinlegninger/flatmarksgraver (3RI Grav og 4R2 Mulig grav) i den ene
delen av planområdet. Videre ble det sjaktet på et jorde Øst for kirkegården, som opprinnelig
var tiltenkt bm]st som parkeringsplass a{M 1 på kart lb). Her ble det registrert en kokegrop,
en mulig fotgrøft til en gravhaug samt noen groper uten funksjonstolkning (rapport ved F.A.
Juul). Den maskinelle undersøkelsen kom som et tillegg til tidligere registreringer på stedet,
som har påvist svært mange automatisk fredede kulturminner i området rundt Møglestu.

UKM, Fomminnekomiteen (11. mars 2002), anbefalte arkeologisk undersøkelse av de
registrerte kulturminnene. Det ble påpekt at det kunne være flere flatmarksgraver enn det som
var avdekket gjennom registreringen i den Østligste delen av området, og at disse eventuelt
vill.e bli Ødelagt dersom det fortsatt skulle pløyes i åkeren.

UNDERSØEELSENS VARIGHET OG DELTAGEEE
Utgravningen foregild¢ over en to-ukers periode fra 19. til 30. august 2002. Arbeidet ble utført
av to personer; Anja Mansrud var feltleder, og  Stig Knutsen var feltassistent. I utgravningens
første uke ble det brukt gravemaskin til avdekking av større flater. Gravemaskinfører var Ole
Tellef Heldal fra Teknisk Enhet i Lillesand kommune. Oppmåling ble foretatt av Axel Ekberg
ffa Lillesand kommune.

Med unntåk av noen regndråper siste dagen var det lettskyet pent vær og glimrende
graveforhold hele perioden. Det ble utført i alt 20 dagsverk.

GJESTER OG FORMDL"G
I løpet av arbeidet hadde vi hele tiden nær kontalst med kirkegårdsvergen på Vestre Moland.
Sammen med andre ansatte fulgte han utgravningen med stor interesse, og var dessuten svært
behjelpelig med å legge forholdene til rette slik at arbeidet ble lettest mulig. Vi hadde også et
svært godt samarbeid med Lillesand kommune, som besøkte utgravningen sammen med
representanter fra entreprenørfirmaet. Områdeansvarlige ffa UKM, Zanette GIørstad og hger
Marie Berg-Hansen var på befaring mandag 26. august, og fylkesarkeolog Frank A11an Juul
kom på besøk torsdag 29. august. Lokalavisa Lillesands-Posten ved joumålist Anne Martha
Svendsen besøkte utgravningen flere ganger. Oppslagene medførte noe mer tilstrømning av
besøkende i slutten av den siste uka. Blant disse var det flere lokalkjente personer som kunne
komme med opplysninger om fjemede gravhauger og andre inngrep i fomminner i området.

LANDSKAP OG TOPOGRAFI
De utgravde områdene ligger rett nord og Øst for kirkegårdsmuren på Vestre Moland. Begge
hører inn under gnr.mnr. 32/37, 79, 98.  Steinlegningen, S1,1igger på en flat sandmo rett nord
for kirkegården. Steinlegningen ligger like utenfor 5 meters-sonen som sikrer gravfeltet.
Området er i dag bevokst med løv- og furuskog som er minst 50 år gammel. Det vokste blant
annetflerestorebøketrær`her,noesomtilenvissgradkompliserteutgravningen.
Jordsmonnet er en typisk podsol med et tykt utvaskingslag. Det er ingenting som tyder på at
det tidligere har vært dyrket her. Undergrumen i området består av sand som varierer i farge
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og tetthet fra lys gul finkomet sand til rødbrun grusholdig masse. Undergrunnen er næmest
fullstendig steinfri.

Denandrelokalitetenliggerpåenåkei120meterSØfordetnordligefe.ltet.Feltetliggerrett
Øst for kirken, ca 15 meter fra kirkegårdsniuren. Området, som ligger klemt mellom kirken og
en gårdsvei er i dag potetåker. De undersøkte områdene er merket med X på kart, vedlegg lc.
På gården nordøst for potetåkeren ble det visstnok fjemet en gravhaug i 60-årene.
Undergrunnen her er av samme type på det nordre feltet.

TIDLIGERE tJNDERSØIÆLSER I OMRÅDET
De utgravde lokalitetene på Vestre Moland figger i et område som fra før er rikt på
kulturminner. Innenfor planområdet er det tidligere registrert to gravfelt med til sammen 11
gravhauger. Dessverre skjemmes gravfeltet av mangel på skjøtsel, og også at det er æort til
dels store modeme inngrep i haugene. hngrepene kan muligens stamme fra krigen, da det i
dette tidsrommet lå en tysk militæranlegning rett vest for kirken, på tomta hvor Møglestu
sko.le ligger i dag. Det er også mulig at masseuttak i forbindelse med jordbruk eller lignende
kan ha påført gravfeltet skader. Videre ligger det to miridre gravfelt rett øst og nordøst for
kirken, og flere andre gravfelt er registrert langs Moelva nært planområdet. Lokalkjente kunne
også fortelle at det på flere gårder i nærheten lå store gravhauger som er blitt fjemet i løpet av
de siste 50 åra. Den tette sammenhengen mellom gravminner fra både nyere og forhistorisk
tid gjør området svært interessant historisk og kulturhistorisk, og området har et stort
formidlingspotensiale. Etter utvidelsen er gravfeltet tenlst integrert som en del av kirkegården,
og det foreligger planer om å restaurere de skadede haugene. I denne forbindelse er det også
planlagt å rekonstruere steinlegningen, slik at denne bevares som en del av den totale
kulturininneopplevelsen på stedet. Deler av kirken er fra middelalderen, og det ligger også
middelaldergraver på kirkegården.

Kirkegården har vært utvidet flere ganger, og det har vært foretatt utgravninger her ved to
tidligere anledninger. I forbindelse med planer om utvidelse av kirkegården ble det i 1970
foretatt en befåring på stedet som viste at det lå 10 gravhauger innenfor reguleringsområdet.
Fornminnene ble innmålt av Lillesand kommune i 1979, og gravfeltet besluttet holdt utenfor
reguleringsplanen. En ny befåring foretatt i 1981 viste iinidlertid at to hauger var skadet
forbindelse med utvidelse og planering i området nordøst for det nye kirkegårdstierdet. I
1983 ble det foretatt utgravning og restauering av den ene gravhaugen ai s på kart lc), samt
reparasjon av den andre (R 6 i rapport ved Jan Henning Larsen). Undersøkelsen av den
skadede haugen viste at denne var sterkt skadet og omrotet. Sentralt i haugen ble det observert
en 4 meter bred sjalst som var fylt med modeme søppel. Videre var om lag 2/5 av haugen mot
S og SV fjemet under planeringsarbeidet. Det ble ikke funnet noen intakte deler av
gravanlegget, kun et par keramikkskår ble funnet i omrotet masse. Disse kunne dateres til

åleieb!:=edffdoerrk:åe:åeb:ef::fåtnhnae:gneone:pbprååt:e?ieginhågiåå:rhård:nenkublrlåinmffd:;.n#::t:rng.
ble det også foretatt en en arkeologisk undersøkelse på en lokalitet nær vestre Moland Kirke.
Undersøkelsen ble foretatt på et jorde tilhørende gården Møglestu 32/19, 23 (se 8 på kart lc),
hvor det femten år tidligere var blitt funnet et bronsesverd datert til yngre bronsealder (C
36437). Sverdet ble funnet opprett stående mot betongfundamentet til en ledningsmast, og det
var festet en metalltråd til` sverdgrepet, noe som muliggjorde en tolkning om at sverdet hadde
blitt benyttet som lynavleder (rapport ved Tom Bloch Nakkereud 1984). Den arkeologiske
etterundersøkelsen kunne ikke påvist rester av et anlegg, for eksempel en grav, på stedet.
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I forbindelse med reguleringsplanen fra 1980 ble det søkt om frigivelse av en gravhaug ai 5
på kart lc). Frigivningsvedtak ble gjoft 14. februar 1980, med pålegg om b6kostning av en
arkeologisk undersøkelse av haugen. tJndersøkelsen ble av ulike grunner ikke gj ennomført før
i 1995 (rapport ved Per Oskar Nybruget 1995). I likhet med R s var ogs.å -R 5 sterkt skadet av
modeme inngrep. Lpidlertid ble det i den riidtre delen av haugen funnet 7 små og en stor
steinhelle, som trolig har utgjort et gravkainmer. Det ble ikke funnet oldsåker eller brente bein
i tilknytning til kammeret, eller i haugen forøvrig. Undersøkelsen ble imidlertid utført med
gravemaskin som laget en sja]st tvers gjennom anlegget. Det er derfor mulig at enkelte små
funn som keramikk eller brente bein kan ha blitt oversett under gravingen.

UTGRAVNINGEN - FRAMGANGSMÅTE, FUNN OG REstJLTATER
Området ble innmålt digitalt av ljillesand kommune (se vedlegg la). Graven (S 1) tilsvarer
funn 5 på detåljkartet, mens kokegropa (S2) tilsvarer ildl. Funn 14 tilsvarer keranrikkskår
funnet uten kontekst i forbindelse med sj akting.

Flateavdekningen
Som nevnt hadde fylkeskoinmunen sjaktet i området i 2001 (se kari lb). Det ble da påvist en
steinlegning/flatmaksgrav (3RI Grav på kart lb, sirkel/funn 5 på kaft la, kalt S 1 i deme
rapporten), og det ble funnet keramikk som tydet på at det kanskje kunne ligge flere
flatmarksgraver i området.

Innledningsvis ble det derfor bmlst gravemaskin for å åpne et større felt og se om det dukket
opp flere flatmarksgraver. Totalt ble det åpnet en sammehengende sja]st på ca. 175
kvadratmeter (se oversikts-og detaljkart, kart la, og lb ). Dessuten ble det åpnet et ca. 32
kvadratmeter stort område lenger øst, hvor det var innmålt et keramikkfunn (Grop 2 på kart
la, og 4R2 mulig grav på kart lb) som kunne antyde at det her lå en grav. Etter tre dagers
arbeid med maskinen hadde det imidlertid ikke dukket opp noen strukturer, kun noen få
løsfunnavkerami]dc(nr.68-71ifunnlista,opprinneligfunnnr.14,seGrop3,innmåltefun]+nn
1, 2, 3 og 4 på kart la). LØsfunnene av keramildc kan antyde at det ligger flere anlegg i
området, men spor etter disse kunne ikke observeres. Det er også mulig at keranrikkskårene
stammer ffa tidligere inngrep i haugene i området.

Det var en tung og til dels vanskelig jobb å flateavdekke i skog, og afbeidet tok mye tid.
MMaskinenmåttefølgesnøye,ogrøtterklippesfortløpende.Detbleogsåvanskeligåfåjevne
rette flater. Imidlertid var undergrunnen totalt ffi for naturlige steinforekomster, og vi ville
derfor fort ha oppdaget om det hadde vært flere anlegg der. Andre typer nedgravninger som
brannflak eller lignende ville også lett ha blitt observert i den lyse fine sandgrumen.

Det ble også åpnet en ca. 150 kvadratmeter stor sja]st i dyrka mark i et oinråde Øst for
eksisterende kirkegård, der hvor fylkeskommunen blant annet hadde registrert en kokegrop
(se 6X2 kokegrop på kart lb, og Grop 1, ild 1 på kart la, kalt S2 i deme rapporten). Bare
kokegropen (S2/ildl) viste seg å være interessant -fylkeskommunens Øvrige registreringer
ble tolket som modeme (se nedenfor).

Utgravning og dokumentasion av steinlemingen (S 1)
S 1 damet i flaten en sirkulært fomet steinsirkel med en diameter på 3 ,80 X 4 m.
Steinlegningen var ikke synlig på overflaten, men ble oppdaget under maskinell
flateavdekning. Steinene stakk imidlertid opp like under torva. S annsynligvis har anlegget
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vært synlig på overflaten den gang en graven ble anlagt. Flate hellefomede steiner avgrenset
anleggets ytterkanter, men det var ikke noen steinpakning inne i steinsirkelen.  Samtlige
steiner var.flatemelleHgnende, og sta]dc ca. 5 cm ned i bakken. Den østlige delen av
steinsirkelen var helt inntakt, mens den vestlige delen var delvis Ødelagt av gravemaskinen
under registreringsarbeidet. Det var også n`oen steiner som ikke lå på sin opprinnelige plass i
steinlegningen, men som lå såpass dypt at de heller ikke var fjemet av gravemaskinen. Det
gjelder en stein i nordkanten og en i sørkanten (se vedlegg 5, tegning nr. 1).  Først trodde vi
disse kunne være retningsmarkører, men ettersom det har stått en rot åkkurat der det mangler
en stein i nord virker det mer trolig at denne har presset ut steinen, og at steinsirkelen
opprinnelig var sirkulær og inntakt hele veien. Det lå også en del steiner i toppen som ikke var
in situ. Disse er blitt forflyttet enten av gravemaskinen, eller av annen aktivitet i jorda (røtter
etc.).

Undergrunnen bestod av sand med enkelte flekker av naturlig jemutfelling der jorda var
rustrød og hard. Slike flekker fantes Æeme i forbindelse med steiner som ble fjemet.
Ste.inlegningen ble først renset opp, og deretter fotografert og tegnet i plan.
Allerede under opprensringen fremkom keramildc og fragmenter av bronse helt i
toppen av haugen, og det fremkom også keramikkskår i massene utenfor anlegget (se
vedlegg 5, tegning nr. 1). Etter opprensning ble det lagt ut et målesystem med to kryssende
profiler gjemom anlegget (se vedlegg 5, tegning nr. 2, 3, 4 og 5). Hver kvadrat ble deretter
gravd i ruter på 1 X 1 meter i 5 cm lag. Totalt ble et område på 20 kvadratmeter avdekket. Da
var hele steinlegningen avdekket, samt et støne område rundt den. De funnførende rutene
langs profilen ble deretter gravd i ytterugere ett lag. Hvert funn eller funnkonsentrasjon fildc et
nummer og ble tegnet fortløpende inn på plantegningen (se vedlegg 5, tegning 1-3, 5 og 7).

Tegring som viser hel,e anlegget S1, med stetnlegring og kammer.
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Graving og dokumentasjon av nedgravning og steinkammmer
Under gravingen fremkom et utydelig fyllskifte i rutene som lå inn mot profilkrysset (rutene
49x, 49y og. 50x 50y). Da profilen bl6..fjemet kom dette fyllskiftet tydeligere frem. I
overflaten fremtrådte fyllskiftet som to avgrensede lag; ett lag som best.bd av mørk grå
humusblandet sand.med spredte kullflekker. Den resterende delen av fyllskiftet bestod av
sand som var fødbrun i toppen og grå lenger ned, og var til dels vanskelig å skille fra andre
naturlige jemutfellinger i området (derav betegnelsene S la og b). Et sritt ble lagt tvers
gj ennom begge struktuer. Under srittingen fremkom umiddelbart et lag av opprettstående
stein i ytterkant av nedgravringens kanter. Den videre snittingen ble derfor gjennomført slik
at struktuen først ble gravd i 10 cm lag på den ene siden, og profilen tegnet. Deretter ble den
andre halvdelen gravd, og hele strukturen i lag 2 dokumentert i plan. Lag 2 ble så snittet,
profiltegningen videreført, og de to tegnede halvdelene sammenført. Alle funn ble registrert
og tegnet in situ. På denne måten får man dokumentert nedgravningen både i plan og profil,
med unntak av at man ikke får fotografert hele profilen (se vedlegg 5, tegning 6 og 7).
Kammeret var relativt intakt i den nordlige delen, mens lite var bevart i den sørlige enden. Det
ble. ikke funnet noen konsentrasjon av brente bein i kammeret, kun ett fragment av
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brent bein. Det ble heller ikke funnet noe brannflak, eller noen spor av beholder etc. som har
inneholdt de brente beina. Imidlertid ble det funnet flere bunnskår av keramildc av ulike typer.
Som nevnt.ble en del steiner funnet lø.Se i toppen av anlegget, og ut fra disse steinenes fom
og størrelse anserjeg det som sannsynlig  at disse har tilhørt kammeret..På grunn av de små
kullmengdene ble a|t kull som kunne obsefveres under snittingen av gravkammerets sørlige
del tatt im for datering.

Ulike typer steinlegninger/steinsetninger som er utgravd bla. i østfold har vist seg å ikke
inneholde graver. Derimot forekommer det ofte keramildc som er knust og spredt rundt i
anlegget. I steinlegningen på Vestre Moland ble det imidlertid funnet et steinkammer som til
tross for de minimale mengdene brente bein bør tolkes som et gravkammer. Hele anlegget må
derfor ses som et gravminne ffa eldre jemalder. Det virker lite trolig at graven har hatt haug
over, slik det er tilfelle med mange andre graver i området. Ettersom anlegget ligger i skog og
det ikke er blitt pløyd her bude restene av en haug vært synlige i dag. hgen av de undersøkte
gravene i området har hatt fotkjede. Det ble ikke observert spor av noen haug, og steinene
sori uttiorde gravanlegget lå rett under torvlaget. Trolig har det ligget åpent og synlig den
gangen graven ble anlagt, og kansje har den sentrale gråven hatt en fom for markering på
overflaten.

Funn fra S1  (C 53093)
I alt ble det ført 66 funn-nummer ffa S 1 (funn nr. 49 utgår). Av disse utgjorde keramikk den
største funngruppen med i alt 119 skår. Dertil kommer 9 fragmenter av brente bein samt en
del ffagmenter, beslag og to smidde ringer av bronse. Som nevnt fordelte funnene seg rundt
onikring i anlegget, men med en viss konsentrasjon til rutene i midten, rett over
steinka]meret.

Funnr. 64 og 67 æeramikk og brent bein) ble ikke meri{et av på plantegning, men ble trolig
funnet i bunnen av kammeret.

Keramikk
Kerarnikkskår av ulike typer ble funnet spredt rundt i hele anlegget, også i ruter utenfor
steinlegningen. I ålt ble det funnet 119 antall skår av ulike typer og farger. I toppen lå skårene
spredt utover det hele, mens de i lag 1 og lag 2 1å mer konsentert til rutene i midten av
anlegget. Under etterarbeidet ble det bestemt å forsøke å lime sammen mest mulig av
keramikkskårene, for på den måten å skaffe en oversik over antall kar, hvilke typer kar som
forekom, og hvorvidt disse kunne datere anlegget. Fordi det var fimnet et skår med hank
visste vi at vi hadde minst ett hankekar. Irimingen ble tiort under veiledning av teknisk
konservator Susan Braovac ved konserveringssekjsonen på UKM. Alle skårene, eller
konsentrasjoner av skår hadde i utgangspuhktet ett eget nummer, og var blitt tegnet inn på
plantegningen. Under limingen beholdt skåret sitt individuelle nummer slik at det etterpå var
mulig å dokumentere hvor hvert funn kom ffa, og demed få et bilde av spredningen av de
ulike karene. Det ble også tatt et foto av skårene med nummeret påtegnet posen (se vedlegg
6). Deretter startet prosessen med å finne hvilke skår som gildc sammen. Skårene ble limt med
lim av typen Paraloid 8 72. Deme typen lim kan enkelt løsnes med aceton dersom man er
uheldig og gjør feil. Afbeidet var svært tidkrevende, ettersom bare få flater kan limes av
gangen. Det er også viktig å identifisere flest mulig skår som går sarnmen før man starter å
lime, slik at det ikke oppstår "hull" der et skår skulle ha passet inn, og så må man ta det hele
ffa hverandre igjen. Limingen ga gode resultater, og det var helt klart verdt innsatsen. Det ble
påvist to uhke kaftyper i



graven: to hankekar av typen Rygh 361 og et spannfomet leirkar. De enkelte karene er
næmere be§krevet nedenfor. Dessuteh fantes tre keramikkskår med knottedekor
som ikke kunne henføres til noen av risse k-arene. Kun 19 skår kunne iHce bestemmes med
sikkerhet.

Funnspredningen viste at bunnskår fra det ene hankekaret ®ankekar A nedenfor) samt det
spannfomede leirkaret lå deponert nede i steinkammeret. Skår fra disse to karene
lå også konsentert i rutene over og omkring steinkammeret. Trolig har begge disse karene
opprinneug stått plassert her nede i kammeret, mens tafonomiske prosesser som frost og
røtters åktivitet i ettertid har sprengt kammeret og forflyttet innholdet. Skårene fra det andre
hankekaret (hankekar 8) ble derimot funnet i toppen og i lag 1 av steinlegningens nordlige,
sekundært forstyrrede kant. Karet er langt fra komplett, og det er vanskelig å si noe om
hvorvidt det har stått et helt kar deponert i denne delen av anlegget. De Øvrige funnene @rente
bein og bronsefragmenter) ble funnet spredt rundt i anlegget.

Kar a. Hankeka;r cw typen R 361 (C 63093/5 )
301eirkarskår av tynt, finmagret rødt/rødgrått gods.
Tilhører hankekar av hovedtypen R 361 aiygh
1885:fig 361) som generelt dateres til 300-400-
tallet 03øe 1931:41ff). Karet er noe lavere og har
kortere hals enn standardtypen og har ringformet
hank med dekor. Typen dateres til ca. 300-450 e. Kr.
(Straume 1987: 13-18). Hanken er dekorert
med langsgående tverrstriper og vin]der/kryssdekor.
Karet forøvrig er dekorert med to rekker av
horisontale linjer langs bukovergangen og nederste
del av halsen. Linjedekoren består av tre innrissede
linjer med hulkile mellom. Foran og bak hanken er
stripene vertikale. Totalt foreligger 30 skår hvorav
23 kunne limes. Av disse var det 9 randskår,
5 bunnskår, 8 håls/skulderskår hvorav ett med hank,
og 3 bukskår. I tillegg kom tre ffagmenter som ikke
kunne bestemmes. Karet mangler store deler av
buken men er ellers nesten komplett. Trolig som følge
av sekundær ildpåvirkning er karet til dels sterkt
defomert med oppsvulmet og delvis sintret, porøs
overflate. Høyde:  10 cm. Randdiameter: ca 11 cm.
Bunndiameter: 6 cm.

Fors¢k på rekonstruksjon av keramlkkarene Karene
er her tegnet som modifiserte versjoner cw type-
eksemplarene, og påf iørt den dekortypen karet hadde

Kar b. Hanke:ka;r cw typen R 361 (C53093/6 )
341eirkarskår av rødbrunt, finmagret gods. Tilhører trolig hovedtypen R 361 eller R 360
aiygh 1885:fig 360, 361) som generelt dateres til 300-400 tallet. Karet er lavere og har



kortere hals enn typeeksemplaret.  Det er ikke mulig å bestemme hvorvidt karet har hatt hank.
Karet har horisontal linjedekor fra hål§en og ned til bunnen. Dekoren består av tre og tre
innrissede H`njer; 1 på hålsen, en  på sFilderen, en i bukovergangen og to på buken. I
bukovergangen er det også en hulkile mellom to av linjene. Funnet best.år-av til sammen 34
skår, hvorav 24 danner to nesten komplett5 sider.  Det er 10 randskår, 7 hals/skulderskår, 11
bukskår og 6 som ikke kan bestemmes. Noen av fragmentene er sterkt ildpåvirket, sintret og
oppsvulmet. Randdiameter:  13 cm, høyde: ca. 8 cm.

Kar c. Spamf iormet leir:ka;r (C53093/7 )
36 leirkarskår av tynt, finmagret rødt gods. Store partier der karet er sortfarget på grunn av
brenning uten oksygentilførsel. Tilhører typen spannfomet leirkar og har sylindrisk form,
med rette vegger som skrår noe ut opp mot randen. Ifølge Straume (1987: 13-18) dateres de
sylindriske karene til sen romertid og ut folkevandringstid (ca. 300-575). Mest lik
typeeksempelet Bøe 1931 fig: 263, men med horisontåle linjedekor og vinkelfomet
strekdekor vertikalt langs karets midtre del. Funnet består av 36 skår som tilsammen danner et
2/3.komplett kar. 10 er randskår, 15 bunnskår og 19 skår tilhører bukveggen.  Randdiameter:
11 cm, bunnens diameter: 8,5 cm, høyde: 9 cm.

Bronseringer, hekte og fragmenter
Det ble funnet små bronsegjenstander og fragmenter på 4 steder. hgen av bronsegjenstandene
ble funnet i tilknytring til steinkammeret, men ulike steder i j ordmassene innenfor
steinlegningen:

To helsmidde ringer (ikke fingerringer) (funnr. 2 og 32 på plantegningnr.1 og 2. C53093/1 og
2). Bingene hadde en ytre diameter på hhv. 1,4 og 1,9 cm, og tykkelsen var ca. 0,3 og 0,4 cm.
Til den minste ringen var det festet et beslag som bestod av et flatt, udekorert bronsebånd som
var tredd tiennom ringen og festet med en stang. Den andre ringen ble funnet sammen med et
beslag av tilsvarende type. Mulige tolkninger er at ringene har vært en del av et beltebeslag,
nøkkelring, sverdbeslag, smykkeoppsats eller lignende

En hekte av bronse ble funnet sammen med to bronsefragmenter. Hekten består av et flatt
bånd som er bøyd i enden, og med utvidet hode med en fiten tapp på baksiden (ligner Straume
1987, plansje 75, nr. 9, men med mer dekor). Framsiden av hekten er dekorert med
horisontale og vertikale linjer. Lengde 1,4 cm, største bredde 1,1 cm, minste bredde 1,2 cm.
Hekten har trolig tilhørt drakten. Fragmentene er ubestemmbare, men kan være fra en hekte
av samme type. Mangler dekor. (funnr. 20 på plantegningnr.1.  C53093/3).

Dessuten er det funnet et ubestembart bronsefragment alene. (funnr. 43 på plantegningnr. 2.
C53093/4).

Brente bein (C53093/9)
9 svært små fragmenter av brente bein som ikke kunne næmere bestemmes. Vekt ca. 10
gram. Bare 1 fragment (funnr. 67) ble funnet i kammeret (i Ø-del, 30 cm ned), de Øvrige ble
funnet spredt i massen oiprking i S 1.
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Løsf(mn fra flateavdekkimen (C53094).
Som nevnt ble det funnet 4 keramikkskår enkeltvis under flateavdekkingen i sjakta Øst for
steinlegniiigen. Sjåkta er merket som.riop 3 på kart la, og keramildcskårene som fum rH. 1 -
4. (se nr. 68-71 i funnlista).
Tre av skårene består av t)mL finmagret rødgrått gods. Ukjent kartype. .Største mål 3,4 cm.
Gunnr. 68, 69 og 71 i funnlista, C53094/1)
Et av skårene er av tynt, finmagret grått gods. Dekorert emd innrissede linjer. U*jent kartype.
Største mål 2,6 cm. afinnr. 70 i funnlista, C53094/2)

Disse løsfunne keramikkskårene kan antyde at det ligger flere anlegg i området, men spor
etter slike kunne ikke observeres. Det er også mulig av keramikkskårene stammer ffa tidligere
inngrep i haugene i området.

KokegroDen (S2) (C53095)
På.jordet øst for kirken
hadde det som nevnt blitt
registrert en kokegrop, mulige
spor etter en fotgrøft til en
gravhaug samt noen groper
uten funksj onstol]ming (se
Grop 1 på kart la, og
rapport ved F.A. Juul, jf. kart
lb). Da feltet, som utgjorde
omtrent 150 kvadratmeter, ble
æenåpnet viste det seg at bare
kokegropen var et foriiistorisk
anlegg. Den mulige fotgrøften
var en nyere dreneringsgrøft,
og også de ul{jente gropene
var av modeme opprinnelse,
sanns}mligvis dreide det seg
om masseuttak. Kokegropen
ble snittet og dokumentert, og
to kullprøver tatt ut ¢f.
vedlegg 5, tegning nr. 8).

¥¥#m:°¥T:,:o*:#€Å6%-æ/æiffl,æ
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Kokegrop S2. Plan og profil

TREKULLPRØVER
Det foreligger to trekullprøver:

Fra flatmarksgraven (S 1)`ble det tatt ut en prøve fra srittet i steinkammeret (S 1 a/b). Ettersom
det var lite kull tilstede ble ålt observerbari kull i anleggets sørlige del tatt inn.
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Fra kokegropen (S2) ble det tatt ut to prøver ffa profilen (se tegning nr. 8, vedlegg 5). Disse
ble etter vasking slått sammen til 6n prøve.
Deler av begge prøvene er C14-datert.i Trondheim. Treartsbestemmelse er utført av H.I.Høeg.

Prøvenr. C_nr, Kontekst Treart Ukalibrert Kalibrert
SlaÆ)T-16268 C53093/10 Flatmarksgraven,steinkammeret Pinus (furu) 1160 ± 60 BP AD 790-975

S2T-16269 C53095/1 Kokegropen Corylus hassel),Betula@jørk) 1700 ± 80 BP AD 250-430

C14-dateringene plasserer graven i vikingtid og kokegropa i overgangen yngre romertid -
folkevandrings. Denne dateringen av graven stemmer ikke overens med den typologiske
dat6ringen av gj enstandsfunnene. Det er flere mulige fo.rklaringer på dette.

a.   Det kan ha skjedd en forbytting av kullprøvene. Dette er mulig da prøvene har passert
gjennom flere ledd,-før de ble datert. Dateringen av S2 (T-16269), stemmer svært godt
overens med den typologiske dateringen av gjenstandene fra graven, som kan dateres til
nettopp perioden sein yngre romertid - tidlig folkevandringstid. På den annen side er
vikingtidsdatering for kokegroper relativt sjeldne, selv om dette forekommer.

b.   Kullprøven fra graven, Sl a/b (T-16268) kan være forurenset. Dette kan for eksempel
stemme overens med forslag til tolkning av graven som mulig forstyrret av en trerot. En
eventuell trerot må i såfall ha brent på stedet.

c.    C14-dateringene er riktige, og gjenstandene fra graven er betydelig eldre enn selve
gravleggingen. Vi kjenner ikke til slike tilfeller fra tidligere, hvor alle daterbare
gjenstander er eldre enn graven. Dette er derfor en lite sannsynlig forklaring.

KONELUSJON
1 forbindelse med utvidelse av kirkegården på Vestre Moland Kifke i Lillesand ble det i
august 2002 foretatt arkeologiske undersøkelser av automatisk fredede kultuminner på to
områder nord og Øst for kirken. På lokaliteten øst for kirken ble det funnet en enslig kokegrop.
Det ble også funnet en del spor som tolkes som modeme inngrep i fom av masseuttåk og
dreneringsgrøfter. Kokegropa er C 14-datert til overgangen yngre romertid -
folkevandringstid. Det er knyttet en viss usikkerhet til dateringen.

Nord for kirken, i tilknytning til et bevart gravfelt fra eldre jemalder, ble det funnet en
flatmarksgrav med steinlegning. Spredt rundt i gravanlegget ble det funnet store mengder
keramildcskår, fragmenter av brente bein, samt noen små ringer og beslag av bronse. Sentralt i
anlegget lå en nedgravning som viste seg å inneholde et delvis bevart steinkammer. I
kammerets bunn ble det funnet flere bunnskår av kerami]dc av ulike typer, som viste at minst
to ulike kar opprinnelig hadde stått plassert her. Sammenliming av keramikkskårene viste at
skårene kom fra minst tre kar; to hankekar og ett spannfomet kar. Keramikkens fom og
dekor daterer anlegget typologisk til den senere delen av yngre romertid/første del av
folkevandringstid ca 300-450 e. Kr. (Straume 1987: 13-18). Det foreligger en C14-datering av
graven til vikingtid. Det er imidlertid knyttet en viss usikkerhet til denne dateringen. I tillegg
fantes en del uidentifiserbar keramikk, blant annet tre skår med knottedekor. Det ble ikke
funnet noen konsentrasjon av brente bein i kammeret, kun ett fragment av brent bein. Trolig
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har tafonomiske prosesser som frost og røtters a]stivitet sprengt kammeret og forflyttet
innholdet.
Det ble oggå funnet 4 keramikkskår spredt i sjakta øst for steinlegningen. Disse skårene kan
muligens representere Ødelagte graver i området.

VEDLEGG

1. Kart
la. hnmåling av felt, strukturer og funn tiort av Landmåler Sør AS, Lillesand koinmune.
1b. Utsnitt av reguleringsplan fro Vestre Moland kirke med åpnede sjakter.
1c. Utsnitt av ØK-kart over området, målestokk 1 :5000.
1d. Utsnitt av M711, målestokk 1:50 000.
2. Tilveksttekst og funnliste
2a. Tilveksttekst
2b. Funnlist
3. Strukturliste       -.    -
4. Fotoliste
5. Tegninger nmste
6. Bilder av arbeidet med liming av kar
7. Avisutklipp
8. Analyser

sa. Treartsbestemmelser
sb. C 14-dateringer
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TILWEST-TEKST

C53093     .

Aks.nr. 2002/207    .

Gravfunn fra eldre jernalder fra VESTRE MOLAND KRKE, MØGLESTU 32/37, 79, 98,

LH.LESAND KOMMUNE, AUST-AGDER.

Gj enstander aw bronse..

1) 1 bronsering og fragmenter av tilhørende bronsebånd og liten stang. Ringen er helsmidd

(ikke fingerring), ytre diam.1,9 cm, største tykkelse 0,4 cm. Bronsebåndet er flatt og

udekorert, og har trolig vært festet til ringen ved hjelp av stangen på samme måte som funn

m. .2). Bingen, båndet og stangen er funnet samlet. Opprinnelig funnr. 2 i rapporten.

2) 1 bronsering og fragment av tilhørende bronsebånd og liten stang. Båndet er flatt og

udekorert, og er tredd gjennom ringen og festet med en stang.

Ringen er helsmidd (ikke fingerring), ytre diam. 1,4 cm, største tykkelse 0,3 cm. Ringen,

båndet og stangen er funnet samlet. Opprinnelig funnr. 32 i rapporten.

3) 1 hekte av bronse og 2 fragmenter av bronse. Hekten består av et flatt bånd som er bøyd i

enden, og med utvidet hode med en liten tapp på baksiden. Framsiden av hekten er dekorert

med horisontale og vertikale linjer. Lengde 1,4 cm, største bredde 1,1 cm, minste bredde 0,2

cm. Det er trolig snakk om en drakthekte. Fragmentene kan være fra en hekte av samme type,

men mangler synlig dekor. Sakene er funnet samlet. Opprinnelig funnr. 20 i, rapporten.

4) 1 fragment av bronse. Ubestemmbart. Opprinnelig funnr.  43 i rapporten.

Leirkar..

5) Leirkarskår av tynt,. finmagret rødt/rødgrått gods. Tilhører hankekar av hovedtypen R 361

0iygh  1885:fig  361)  som  generelt  dateres  til  300-400  tallet  a3Øe  1931:41fD.  Karet er noe

lavere  og  har  kortere  hals  enn  standardtypen  og  har  ringfomet  hank  med  dekor.  Typen

dateres  til  ca  300-450  e.  Kr.  (Straume  1987:13-18).  Hanken  er  dekoreft med langsgående

tverrstriper og vinkler/]ffyssdekor.  Karet forøvrig er dekorert med to rekker  av horisontale

linjer langs bukovergangen og nederste del av halsen. Linjedekoren består av tre innrissede

linjer med hulkile mellom. Foran og bak hanken er stripene vertikale. Totålt foreligger 30 skår

hvorav 23 kunne limes. Av disse var det 9 randskår, 5 bunnskår, 8 hals/skulderskår hvorav ett

med hank,  og  3  bukskår.  I tillegg kom tre fragmenter  som ild{e  kunne  bestemmes.  Karet

mangler  store  deler  av  buken  men  er  ellers  nesten  komplett.  På  grunn  av  sekundær



ildpåvirkning  er  karet  til  dels  sterkt  defomert  med  oppsvulmet  og  delvis  sintret,  porøs

overflate. Høyde: 10 cm. Randdiamet;r: ca 11 cm. Bunndiameter: 6 cm.

Karet er kalt a) i rapporten. Skårene hår opprinnelige funnr. 1, 4, 11, 21.; 22, 23, 24, 25, 40,

47, 52, 55, 57, 59, 60 og 65 i rapporten.

6) Leirkarskår av rødbrunt, finmagret gods.  Tilhører trolig  hovedtypen R 361 eller R 360

aiygh 1885:fig 360, 361) som generelt dateres til 300-400 tallet. Karet er  lavere og har

kortere håls enn typeeksemplaret.  Det er ikke mulig å bestemme hvorvidt karet hatt hank.

Karet har horisontal linjedekor fra halsen og ned til bunnen. Dekoren består av tre og tre

innrissede linjer; 1 på halsen, en  på skulderen, en i bukovergangen og to på buken. I

bukovergangen er det også en hulkile mellom to av linjene. Funnet består av til sammen 34

skår, hvorav 24 danner to nesten komplette sider.  Det er 10 randskår, 7 hals/skulderskår, 11

bukskår og 6 som ikke kan bestemmes. Noen av fragmentene er sterkt ildpåvirket, sintret og

oppsvulmet. Randdiameter: 13 cm, høyde: ca s cm.

Karet er kalt b) i rapporten. Skårene har opprinnelige funnr. 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 35, 38

og 45 i rapporten.

7) Leirkarskår av tynt, finmagret rødt gods.  Stor partier der karet er sortfarget på grunn av

brenning  uten  oksygentilførsel.  Tilhører typen  spannformet leirkar og har sylindrisk fom,

med rette vegger som skrår noe ut opp mot randen. Ifølge Straume (1987:13-18) dateres de

sylindriske   karene   til   sen   romertid   og   ut   folkevandringstid   (ca   300-575).   Mest   Hk

typeeksempelet   Bøe   1931   fig:   263,   men   med   horisontale   linjedekor   og   vinkelfomet

strekdekor vertikalt langs kares midtre del. Funnet består av 36 skår som tilsammen danner et

2/3 komplett kar.  10 er randskår,  15 bunnskår og 19 skår tilhører bukveggen.   Randdiameter:

11 cm, bunnens diameter: 8,5 cm, høyde 9 cm.

Karet er kalt c) i rapporten. Skårene har opprinnelige funnr. 7, 8, 9, 26, 27, 28, 30, 31, 39, 50,

51, 53, 56, 61, 62, 63, 64 og 66 i rapporten.

8) 191eirkarskår av tynt, finmagret rødt/rødbrunt  gods. Ukjent kartype. Tre av skårene har

knottedekor (opprinnelig funnr. 12, 17 og 62 i rapporten).

Amet

9) Brente bein. 9 små fragmenter av brente bein som ikke kunne bestemmes næmere. Velst

ca. 10 gram. Bare 1 fragipent (opprinnelig funnr. 67) er ble funnet i gravkammeret, de Øvrige

ble funnet spredt i jordmassen omkring innenfor steinlegningen S 1.



Pr¢Ne

10) 1 trekullprøve (nr. Sl a/b). Vekt 2.,.8 g. Treartsbestemt av H.I.Høeg 14/10-02:  Pinus

(furu). Datert i Trondheim 19. februar.2003 til AD 790-975 (T-16268) ....

Deler av prøven ble. sendt og brukt opp.

Funnmaterialet framkom ved utgraving av flatmarksgrav (S 1) i fum/bøkeskog i forbindelse

med realisering av reguleringsplan for Vestre Moland kirkegård (utvidelse av kirkegården) i

2002. Rapport ved Anja Mansrud i UKMs arkiv.

Flatmarksgraven bestod av en steinlegning (sirkel) som ikke var synlig på overflaten.

Anlegget ligger i tilknytning til et gravfelt hvor to tidligere utgravde hauger har gitt datering

til 61dre jemalder.

Anlegget var en sirkulært fomet steinlegning bestående av flate stein, men uten steinpakning

inni. Sentralt i anlegget ble det funnet en nedgravring som inneholdt et sammenrast

steinkammer med flate, helleformede stein. Skårene av de tre sammenlimte karene er funnet

spredt innenfor steinlegningen. I steinkammeret lå det imidlertid en konsentrasj on med

bunnskår fra minst to av disse karene. Bronsegjenstandene og de brente beina er funnet spredt

omkring i steinlegningen. Kullprøven er tatt fra kammeret/nedgravningen.



TILWKSTiTEKST

C53094

Aks.nr. 2002/207    .

Funn fra jemalder fra VESTRE MOLAND KRKE, MØGLESTU 32/37, 79, 98,

LLLESAr`u) KOMMUNE, AusT-AGDER.

1)   3 leirkarskår av tynt, finmagret rødgrått  gods. Ukjent kartype. Størstemål 3,4 cm.

Opprinnelige funnr. 68, 69 og 71 i rapporten (funnr. 1, 2og 4 i felt og på kart).

2)   1 1eirkarskår av tynt, finmagret grått gods. Dekorert med innrissede linjer. Største mål 2,6

cm. Ukjent kartype. Opprinnelig funnr. 70 i rapporten (funnr. 3 i felt og på kart).

Funnmaterialet framkom Ved maskinsj åkting i furuÆøkeskog i forbindelse med realisering av

reguleringsplan for Vestre Moland kirkegård (utvidelse av kirkegården) i 2002. Rapport ved

Anj a Mansrud i UKMs arkiv.

Funnene er fra ulike steder i sjakta, og er avmerket på kart vedlagt rapporten. Leirkarskårene

kan representere spor etter ødelagte graver eller andre alstiviterer i området i jemdder.



TILVEKST-TEKST

C53095

Aks.nr. 2002/207   .

Funn fra jernalder fra VESTRE MOLAND KRIÆ, MØGLESTU 32/37, 79, 98,

LH.LESAND KOMMUNE, AUST-AGDER. Funnmaterialet framkom ved maskinsj akting i

åker i forbindelse med realisering av reguleringsplan for Vestre Moland kirkegård (utvidelse

av kirkegården) i 2002. Rapport ved Anja Mansrud i UKMs arkiv.

Trekullprøven er fra en kokegrop (S2).

1) 1 trekullprøve (nr. S2). Vekt 2,1 g. Treartsbestemt av H.I.Høeg 14/10-02:  Corylus (hassel),

Betula @jørk), Pinus (funi) og Quercus (eik). Corylus og Betula ble sendt til datering. Datert i

Trondheim 19. febru-ar 20b3 til AD 250-430 (T-16269).

Deler av prøven ble sendt og brukt opp.



Aks.nr. 2002/207
Vedlegg nr. 2. Vestre Moland Kirke,  Møglestu 32/37, 79, 98
Funnliste

V43 &b

Fumummer Katergori Type Antall Kommentar C-nr®
1 Keramikk R 361a. 1 C53093
2 Brcjnsering og ffagm. 3 C53093
3 Brent bein 1 C53093
4 Keramikk R361a -1 C53093
5 Keranrikk ? 1 C53093
6 Keranrikk R361 b .'1 C53093
7 Keranrikk Spamfomet kar 1 Bumskår C53093
8 Keranrikk Spannformet kar 9 Konsentrasjon av fimn. Bunnskår C53093
9 Keramikk Spannfomet kar 6 Konsentrasjon av f`inn. Bunnskår C53093
10 ?
11 Keramikk R361a 6 2 bukskår, 3 randskår, hank C53093
12 Keramikk Knottdekor 1 C53093
13 Kerarikk R 361 b 1 Konsentrasjon C53093
14 Keramikk R 361 b 1 C53093
15 Keranrikk R 361 b 1 C53093
16 Keranrikk R 361 b 1 C53093
17 Keramikk mottdekor 1 C53093
18 Keranrikk R 361 b 1 C53093
19 Keramikk R 361 b 1 C53093
20 Bronsehekte og ffagm. 3 C53093   .
21 Keranrikk R361a 1 C53093
22 Kerarikk         . R 361a 1 C53093
23 Brent bein 1 C53093
23 Keramikk R 361a 1 C53093
24 Keranrikk R361a 1 C53093
25 Keranrikk R361a 1 C53093
26 Keranrikk Sp annfomet kar 1 C53093
27 Keranrikk Sp mnfomet kar 1 C53093
28 Keramikk Sp annfomet kar 1 C53093
29 Keramikk R361 1 C53093
30 Keramikk Spannfomet kar 1 C53093
31 KeraHrikk Spannfomet kar 1 C53093
32 Bronsering og ffagm. 1 C53093
33 Brent bein 1 C53093
34 Keramikk ? 1 C53093
35 Keramikk R 361 b 5 C53093
36 Keramikk ? 1 C53093
37 Keramikk ? 1 C53093
38 Keramikk R 361 b 2 C53093
39 Keranrikk Spannfomet kar 1 C53093
40 Keramikk R 361a 1 C53093
41 Keranrikk ? 1 C53093
42 Brentbein    . 1 C53093
43 Bronseffagment 1 C53093
44 Tannfragment 1 C53093
45 Keramikk R 361 b 7 To sterkt brente, oppsvulmet C53093
46 Keramikk P 1 C53093
47 Keramikk R 361a 1 C53093
48 Keranrikk Spamfomet kar 1 C53093
49 Utgår C53093
50 Keranrikk Spannfomet kar 2 C53093
51 Keramikk SpannfometR361 4 C53093
52 Keranrikk R361a 1 Fra profil lag 1 C53093
53 Keramikk Spannfomet kar 1 Fra profil lag 1 C53093
54 Keramikk ? 1 Fra profiil 1ag 1 C53093
55 Keranrikk R 361a 1 Fra Sla. Bumskår C53093
56 Keranrikk Sp annformet kar 1 Fra Sla. Bumskår C53093
57 Keranrikk R 361a 1 Fra Sla. Bumskår C53093
58 Brent bein 1 Fra S 1 a C53093
59 Keramikk R361a 1 Fra S 1 a C53093
60 Keranrikk R361a 2 Fra S 1 a C53093

R 361 a og R361 b viser til de to ulike karene omtalt i rappor[en av.



Aks.nr. 2002/207
Vedlegg nr. 2. Vestre Moland Kirke, Møglestu 32/37, 79, 98
Funnliste

61 Keranrikk Spannfomet kar 1 Fra S 1 a C53093
62 Keranrikk Spamform/Khott 2 Fra S 1 a C53093
63 .    Brentbein 1 Bum av kammer C53093
63 Keranrikk Spamformet.kar 4 C53093
64 Keranrikk SpannfomevR361 -3 49X, 50Y (ikke merket av på tegning) C53093
65 Keramikk R361a 1 50X, 49Y C53093
66 Keraniikk Sp annfomet kar __7 Bunn av ka-er C53093
67 Brent bein 2 Bunn av kammer (ikke merket av i)å tegning) C53093
68 Keranrikk ? 1 LØsfunn i sjakt (oppr.feltnr.Æcart: fimnr. 1) C53094
69 Keramikk ? 1 LØsfiinn i sjakt (oppr.feltnr.Æcart: fiinnr. 2) C53094
70 Keranrikk ? a,injedekor) 1 Løsfunn i sjåkt (oppr.feltnr.Æart: funnr. 3) C53094
71 Kerainikk ? 1 Løsfunn i sjåkt (oi)pr.feltnr.Æcart: funnr. 4) C53094

R 361 a og R361 b viser til de to ulike karene omtalt i rapporten av.



Vedlegg nr. 3. StrukturHste

Vestre Moland Kirke, Møglestu 32/.37, 79, 98, Lillesand Kommune, Aust-Agder. A-nr

2002/207

J

S1. Steinlegning

Plan:

Sirkulært fomet steihlegning med en diameter på 3,80 X 4 m Steinlegningen var ikke syn]ig

på overflaten, med steinene stakk opp like under torva. Anlegget består utelukkende av

kantstein, det var ikke noen steinpaknjng i midten.  I den østre delen var steinlegningen helt

intåkt, mens den var delvis Ødelagt av gravemaskinen i vest. Det lå også en del steiner i

toppen som ikke var in situ. Disse er blitt forflyttet enten av gravemaskinen, ener av annen

aktivitet i jorda (røtter etc.). Samthge steiner var flatemenelignende, og stakk ca 5 cm ned i,

bakken. Jordmassen-bestod av rødbrun smd med enkelte gruslommer. Enkelte stede fantes

flekker av naturng jemutfel]ing der jorda var kompakt og rustrød. I anleggets sentrale del

fantes et BJnskifte bestående av mørkere, svalst kullblandet sand. Ved snitting av dette

Suskiftet ffemkom et nedgravd steinkammer. Kainmeret var bare delvis inntakt, men har
opprinneng bestått av opprettstående steinhener.

S2. Kokegrop

Plan:

Beskrivelse: Ovalt formet kokegrop med kullblandet masse, tydeHg avgrenset mot lys gul

sand. Ikke spor av brent sand rundt kokegropa. Noe brent stein i toppen, og spredte

forekomster av trekun.

Størrelse:  130 X 81 cm

Proffl:

Dybde: 30 cm.

Beskrivelse: Ujevnt fomet nedgravning. Massen bestod av kullblandet sand med spredte

forekomster av trekun og enkelte lommer med humus. Lite kokstein, men helt klart

ildpåvirket stein. Enkelte stein helt smuldret bort.



Vedlegg nr. 4. Vestre Moland Kirke, Møglestu 32/37, 79, 98
F°t°`'§te    FLM  i..  Ct  2GL{2H   , F?LM Z: Ct2.GL{Zf.  FiLM 3 :   C+2£HZG  .  F`lw`L{; Ct  2.GHZ+.

Film nr, Dato Nr Retning mot Motiv Neg' Nr
1 20.08.02 1 Film nr 1 4244
1 20.08.02 2 NØ Oversilst over felt. 1 etter avdekning første dag 4244
1 20.08.02 3 SØ Oversikt over flateavdekt område etter dag 1 4244
1 20.08.02 4 SØ S1(steinlegning)føropprensning 4244
1 20.08.02 5 NØ Eksempel på sjak lagt av Dlkeskommtmen 4244
1 20.08.02 6 -SV Oversikt over feltet med gravhaugeng i bakgrumen 4244
1 20.08.02 7 N Eksempel på sjakt lagt av Dlkeskommunen. 4244
1 20.08.02 8 NV Eksempel på sjakt lagt av firlkeskommunen. 4244
1 20.08.02 9 NNø Eksempel på sjakt lagt av firlkeskommunen. 4244
1 20.08.02 10 V Oversikt over felt 1 etter avdekning første dag 4244
1 20.08.02 11 NNØ Utsikt mot NNø 4244
1 20.08.02 12 N Utsikt mot NNV. I skogholtet til venstre for gården ngger et gravfelt 4244
1 20.08.02 13 V Gravhaug med skjemmende inngrep 4244
1 20.08.02 14 N Oversik[ over felt 1 etter avdekning første dag 4244
1 20.08.02 15 N Gravfeltet i forgrunnen av utgravningsfeltet 4244
1 21.08.02 16 NØ Ari)eidsbnde Stig Knutsen flateavdekker i skog 4244
1 21.08.02 17 V Totalt flateavdekt område, felt 1. 4244
1 21.08.02 18 N Graven under opprensning 4244
1 21.08.02 19 S Keramildc in situ i søndre del av grav. Med målestokk 4244
1 21.08.02 20 S Keramildc in situ i søndre del av grav. Med målestokk 4244
1 21.08.02 21 S Keramikk in situ i søndre del av grav. Uten målestokk 4244
1 21.08.02 22 Nø Sl etter opprensning. Uten målestokk 4244          .
1 21.08.02 23 NØ Sl etter opprensning. Med målestokk 4244
1 21.08.02 24 Nø S l etter opprensning. Med målestoldc 4244
1 21.08.02 25 SV Sl etter oppiensning. Med målestoldc 4244
2 22.08.02 1 Film nr 2 4252
2 22.08.02 2 NØ S1 (uten målestokk) 4252
2 22.08.02 3 NØ S1 (uten målestokk) 4252
2 22.08.02 4 NØ S1 (med målestoldc) 4252
2 22.08.02 5 NØ S1 (med målestokk) 4252
2 22.08.02 6 NØ S 1 (uten målestokk) Med retningsanvisning 4252
2 22.08.02 7 NØ S1 (uten målestokk) 4252
2 22.08.02 8 V S1 (uten målestokk) 4252
2 22.08.02 9 V S1 (uten målestokk) 4252
2 22.08.02 10 V S1 (med målestokk) 4252
2 22.08.02 11 V S1 (med målestokk) 4252
2 22.08.02 12 V S1 (med målestokk) 4252
2 22.08.02 13 SØ Stein med mulig kammer under. Med målestokk 4252
2 22.08.02 14 Sø Stein med mulig kammer under. Uten målestokk 4252
2 22.08.02 15 N Oversilst over felt 2. Kokegrop tn venstre i bildet. 4252
2 27.08.02 16 S Oversikt over felt 2. Kokegrop til høyre i bildet. 4252
2 27.08.02 17 VSV S2 0cokegrop) i plan 4252
2 27.08.02 18 VSV S2 profil (med målestokk) 4252
2 27.08.02 19 VSV S2 proffl (med målestoldo 4252
2 27.08.02 20 VSV S2 profil (uten målestokk) 4252
2 27.08.02 21 V Detaljfoto av steiner i steinlegningen (S 1). Med målestokk. 4252
2 27.08.02 22 V Detaljfoto av steiner i steinlegningen (S1). Med målestokk. 4252
2 27.08.02 23 V Detaljfoto av steiner i steinlegningen (S 1). Uten målestokk. 4252
2 27.08.02 24 V Detaljfoto av steiner i steinlegningen (S 1). Uten måLestokk. 4252
2 27.08.02 25 Arbeidsfoto.AnjaMansrud. 4252
3 28.08.02 1 Film nr 3 4246
3 28.08.02 2 S Sl under utgravning. Nordre del av felt, lag 1 (0-5 cm) €emet. Med målestoldc 4246
3 28.08.02 3 ØSØ Sl under utgravning. Nordre del av felt, lag 1 (0-5 cm) fiemet. Med målestokk 4246
3 28.08.02 4 ØSØ Sl under utgravning. Nordre del av felt, lag 1 (0-5 cm) fiemet. Uten målestoldc 4246
3 28.08.02 5 S S1. Detalj av steinlegning. Med målestokk. 4246
3 28.08.02 6 S S1. Hele feltet med lag 1 (0-5 cm) 5emet. Uten målestokk. 4246
3 28.08.02 7 S S 1. Hele feltet med lag 1 (0-5 cm) fiemet. Uten målestokk. 4246
3 28.08.02 8 S S1. Hele feltet med lag 1 (0-5 cm) fiemet. Med målestokk. 4246
3 28.08.02 9 S S1. Hele feltet med lag 1 (0-5 cm) Semet. Med målestokk. 4246
3 28.08.02 10 S S1. Hele feltet med lag 1 (0-5 cm) fiemet. Med målestokk. 4246
3 28.08.02 11 S S1. Hele feltet med lag 1 (0-5 cm) fiemet. Med målestokk. 4246
3 28.08.02 12 S S1. Hele feltet med lag 2 (5-10 cm) flemet. Med målestokk. 4246
3 28.08.02 13 S S1. Hele feltet med lag 2 (5-10 cm) €emet. Med målestokk. 4246
3 28.08.02 14 S S1. Hele feltet med lag 2 (5~10) cm) Eemet. Med måLestokk. 4246
3 28_08.02 15 S S1. Hele feltet med lag 2 (5-10 cm) fiemet. Med målestokk. 4246
3 28.08.02 16 Ø S1. N-S gående profil, SV del av feltet. 4246
3 28.08.02 17 Ø S1. N-S gående profil. SV del av feltet. 4246
3 28.08.02 18 SV Sla. Nedgravning sentralt i S1. Med målestokk. 4246



Vedlegg nr. 4. Vestre Moland Kiri(e, Møglestu 32/37, 79, 98
Fotoliste

3 28.08.02 19 SV Sla. Nedgravning sentralt i S1. Med målestokk. 4246
3 28.08.02 20 SV S 1 a. Nedgravning sentralt i S 1. Uten målestokk. 4246
3 28.08.02 21 SV Sla. Påbegynt snitt lag 4 (15-20 cm). Uten målestokk. 4246
3 28.08.02 22 NØ Sla. Påbegynt snitt lag 2 (5-10 cm). Steinkonstruksjon og keramikk in situ. Uten målestokk. 4246
3 28.08.02 23 SV Sla. Påbegynt snitt lag 2 (5-10 cm). Steinkonstiuksjon og keramikk ih. situ. Uten målestokk. 4246
3 28.08.02 24 NØ Sla. Påbegynt snitt lag 2.(5-10 cm). Steinkonstruksjon og keramildc ih situ. Med målestokk 4246
3 28.08.02 25 .SV Sla Påbegynt snitt lag 2 (5-10 cm). Steinkonstruksjon og keramikk in situ. Med målestokk. 4246
4 29.08.02 1- Film nr 4 4243
4 29.08.02 2 V Sla. Påbegynt snitt lag 4 (15-20 cm). Uten målestokk. 4243
4 29.08.02 3 V Sla. Påbegynt snitt lag 4 (15-20 cm). Uten målestokk. 4243
4 29.08.02 4 V Sla. Påbegynt snitt lag 4 (15-20 cm). Med målestoldc. 4243
4 29.08.02 5 V Sla. Påbegynt snitt lag 4 (15-20 cm). Med målestokk. 4243
4 29.08.02 6 V Sla. Plan 25 cm ned. Med målestokk. 4243
4 29.08.02 7 V S la. Plm 25 cm ned. Uten målestokk. 4243
4 29.08.02 8 V Sla. Steinkonstruksjon i bunn. Med målestokk. 4243
4 29.08.02 9 V Sla. Steiikonstiiiksjon i bunn. Med målestoldc. 4243
4 29.08.02 10 Ø S la. Steinkonstruksjon i bum. Med målestokk. 4243
4 29.08.02 11 Ø Sla. Steihkonstnksjon i bunn. Uten målestokk. 4243
4 29.08.02 12 ø Sla. Steinkonstiuksjon i bunn. Uten målestokk. 4243
4 29.08.02 13 Ø Sla. Steinkonstmksjon i bum. Uten målestokk. 4243



Vedlegg nr. 5. Tegninger

Møglestu.gnr. 32/37, 79, 98, Vestre Moland Kirke.

Nummer Motiv

1
•S 1 steinlegning. Overflate etter opprensning med påført funnumre.

2 S 1 steinlegning. Plan lag 1 (0-5 cm) med påført funnumre.

3 S 1 steinlegning. Plan Øag 2 (5-10 cm) med påført funnumre.

4 Sl steinlegning. Profil.

5 S l steinlegning. Funnfordeling i profilbenken.

6 S 1 steinlegning. Plan lag 2 med fremrenset nedgravning.

7 S l steinlegning. Dokumentasjon av nedgravning og steinkammer, plan og

profil.

8 S2 kokegrop. Plan og profil.          '

9 S-1 steinlegning. Tegning av hele anlegget med nedgravning og

kammerstein.

10 S 1 steinlegning. Tegning av steinlegningen med steinene nummerert for

rekonstruksjon.
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Vedlegg nr. 6. Bilder fi.a arbeidet med liming av kar

Vestre Moland Kirke, Møglestu 32/37, 79, 98, Lillesand Kommune, Aust-Agder. A-nr

2002/207



Figu 1 Spam fomet kar
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Tirsdag 27. august 2002 J'øt'n.                                                                                                                     7

Avdekker romertid-minne
Et   sjeldent   gravminne
dukker opp avjorden der
kirkegården  ved  Vestre
Moland kirke skal utvi-
de§. Sannsynligvis §tåm-
mer det ffa romertiden.

Av Aiine Marta S`nnd±eri
anneJ"rta"endser@lpJio

-  Dette  er  et  veldig  lntenessant
flinn  og  ld.empespennende,  8ler
ari£eologlstudent AnJa Mausmd,
relfleder for  Oldsakssamlingon§
ark£ologiske  utgravninger  §om
nå er i gang ved Vestre Moland
ldri(e.Hunvisertilenrundsteln-
setting som t]1e registrert av lnn.
turetateniØlket1floEDenneug-

E`:rui:Eå¥d::oåyFihåu;ffie=:
Nå skal steinsettingen grzrves ut
sammen med  en kokegmp  som
HggerienåkerØstforkltken.

Når det er g}ori arlceolog]stie
reglstreringsarbeider.i området.
er det roril kii;kegården skal ut-
vides  i  et  område  belagt  med
fornmimeE Sammen med ko]le-
gastigKriutsen§kalAdaMaus.
rudoppholde§egl4dagerpåMø-
Blestu.Totalteretarealpåca.ett
mål airdekket, men lite nyft er
flmnet ut over deii runde stein-
settingen og kokegropa.

-Deterdissetof`mnenevlskal
prioritere. og det ser ut som om
kokegmpa  er  det  eneste  silme
fumet som er gjori Øst for kir-
ken. slerAp}aMausrud.      .

Den runde steinsettingen balc
gravhaugene nord-vest ror kirt
ken tror hun kan være et grav-
mlnne. høyst sannsymg fh ro-
mertld (år 0 -400) eller folke`/an-
dring6tid(år400til600).I}etoar-
keolog§itudentene  har  al)erede
flinnet en del po.tteslcår a(r kera.
mil{k heE

S\EinE+.r..Tre-fimcentimelernedeider.rundesteinsettingenerdelendc\etgodtstykkeig]enfim.arkeok)BistudenteT.eAriaMausrudogsligKnut-
sen kan si nosiak€ig hua dette er:. De.ipper på el gm:uminne.                  .                                                               i

• Vl  bor det dreler seg pm  et         -Det er ikke så veldlg ofte det         Nå  skal  §teinsettlngen  måle8,      fiinn.  I)em fimer  vi mange av

Ø¥§:ttE:-årtEEvg'shå  EdTæ¥åd¥ri¥åffiå:æm±!:":  :E|gE:o::å:åL+EÆb*  ::¥-±npæ¥:-å¥Eg#:e:-:gl:åTusE
brukvedritualerknyttetffldøden,      vi avdekkeE men tror vel fldce vi     ning til gravhaugene. Mens koke.      ger ute i en potetåker blir lldte
slerAnjaMausrud.Mensporetter      kommer  til  å  finne  noe  veldlg      gropaforsvmer                                 bevart. §lerAniaMausrud..
nedgravlng har de me flLnnel           gpelftamilært het:                                    -Kokegroper er veldlg vanlige



V4€ nLAr, goL,

Larvik,14/10-02.

Høeg   =.  Pollen,    876   842   262,
Helge   lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  io,
3261   LARVIK

Til   lnger  Marie  Berg-Hansen.

Analvse  av  2   kullDrøver  fra  Vestre  Moland  kirkegård,   Møcrlestu,
32/37,79,98,   Lillesand  k.,   A.-ACTder.      Tiltakskode   757012.

Grav  S   la/b.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Pinus   (furu) .

KokecTroD   S   2.
Det  ble-bestemt  40  biter.    Av  disse  var  17  Pinus   (furu) ,10

0uercus   (eik) ,   5   Corvlus   (hassel)   og  s  Betula   (bjerk)  ..

J'7~+    ,r`   ,#'-1.



•  VkÅtij5  n/. 8b

LABORATORIET FOF} RADIOLOGISK DATEF}ING
Adr.: UN]T/NTH -Fakultet for fysil(k og matematil{k

Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondheim. Telefon 73 59 3310. Telefax 73 59 33 83.

bATmiNGSFZAppoF=T

Oppdragsgiver:   Berg-Hansen, Inger   M.
UKM/Ol ds aks aml i ngen
Postboks   6762   St.   01avs   plass,    0130   0slo

DF-3565

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert 14C alder Kalibrert 613C

ref. del før nåtid alder O/oo

T-16268      .T-16269 Sl   a/b,   Møglestu Ty`ekul 1 2.892.19 1160   ±   601700±80 AD790~975AD250-430 -26 .1*-26.1*

Li.llesand,   Aust-Agder Furu

S2,    Møglestu Ty.ekul 1
Lillesand,   Aust-Agder Bjøy`k,    hassel

Dato:    |9   FEB   2003f## Laboratoriet for Fiadiologisk Datering


