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SAMMENDRAG 
Undersøkelsen ved Fjære kirke var basert på tre registrerte strukturer, to kokegroper 

og et stolpehull. Mulighet for utvidelse av feltet mot SØ gjorde at en så potensial for 

ytterligere strukturer. Ved utgravingen ble imidlertid bare en av de to kokegropene 

gjenfunnet og stolpehullet ble omtolket til å være natur. Av kokeropa var bare nederste 

del bevart. Dette skyldes tidligere aktiviteter, trolig i forbindelse utfylling/planering av 

området. I tillegg til kokegropa ble det påvist en nedgravd steinpakning hvis funksjon 

er uviss. Kokegropa er datert til AD 220-405 og steinpakningen til AD 1015-1040.    
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

FJÆRE, 19/2, 4, 24, 51, 69, GRIMSTAD KOMMUNE, AUST-AGDER 

BERNT RUNDBERGET 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Forslag til reguleringsplan for Fjære kirke har som hovedformål å få ordnet opp i 

parkeringsforholdene ved Fjære kirke. Samtidig er det ønskelig å foreta en regulering 

for sikring av de kulturhistoriske verdier i kirkas nærområde. Arbeidet med en 

reguleringsplan har pågått over 10 år og en arbeidsgruppe ble til slutt dannet for å 

fremme et samlet planforslag for området. Et ønske er å få til en ”kirkebakke” hvor 

menigheten kan møtes, men det har manglet en struktur som deler opp områder i 

forhold til parkering og menighet.  

 

Fylkeskommunen utførte registreringer i flere etapper fra 2. oktober 2006 til 28. 

august 2007. Første del av registreringen ble det utført maskinell sjakting, mens siste 

del ble viet en mulig gravhaug. Det ble lagt en sjakt inn mot en mulig fotgrøft og inn i 

haugen. Sjakten ga ingen sikre indisier på om det var et gravminne. Kulturhistorisk 

museum fikk oversendt bilder, og anbefalte å forlenge sjakten inn i haugen. Det ble da 

avklart at forhøyningen trolig skyldes moderne aktivitet knyttet til dyrkning. Objektet 

ble da avskrevet. 

 

Registreringen viste at planen er i konflikt med et kulturminneområde, id 109779, 

som består av to kokegroper og et stolpehull. 

 

Det var ikke mulig å få til befaring under registreringene, men Bernt Rundberget ved 

Kulturhistorisk museum og Frank Allan Juhl ved Aust-Agder fylkeskommune befarte 

området ved en senere anledning, 23. oktober 2007.  

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen ble utført av prosjektleder Bernt Rundberget i perioden 19-21.08.2008. 

To gravemaskinførere fra Grimstad kommune avdekket området tirsdag 19.08. Nils 

ole Sundet og Gudrun Mjaaland fra Aust-Agder fylkeskommune brukte 10 timer på 

dokumentasjon av de framkomne strukturene den 26.08. 

3. FORMIDLING  

Det var ingen formidling av utgravingen. 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Fjære sogn er et av de rikeste områdene i Aust-Agder når det gjelder både funn av 

oldsaker og registrerte kulturminner. Det er rike funn fra området fra både steinalder, 

bronsealder og jernalder. Det er kjent en rekke gravminner fra både bronsealder og 

jernalder. Rike funn fra vikingtid tyder på at Fjære trolig hadde sentrumsfunksjoner i 

den tidsperioden (Larsen og Sollund 2002). Det har vært gjennomført arkeologiske 
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utgravninger i Fjære helt siden 1800-tallet, hvor både Nicolay Nicolaysen og Th. 

Winther grov ut et høyt antall gravminner i Fjære sogn. 

  

Fjære kirke ligger sentralt i Fjære, ca 3 km nord for sentrum av Grimstad. 

Nærområdet er i dag et landbruksområde med noe spredt bosetning. Fylkesvegene 33 

og 34 krysser sørvest for kirken med 33 i sør og 34 i vest. Kirken ligger på kanten av 

raet og er omgitt av flere gravminner og har forbindelse med gravfeltene på Vik og 

gårdene Bringsverd i øst og Dømmesmoen i vest. Flere gårder går tilbake til vikingtid 

og Fjære kirke er satt opp i 1150. Kirken har også en middelalderkirkegård. Stedet har 

trolig vært et sentralt punkt i Fjære sogn. Ut i fra grav- og skattefunn har det også vært 

foreslått at det har ligget en liten handelsplass fra vikingtiden i Vikkilen rett øst for 

kirken (Larsen 1986). Kulturmiljøet er således unikt i nasjonal sammenheng, med en 

konsentrasjon av kulturminner med stor tidsdybde. 

 

Nærområdet består av både flere gravfelt (id 13460, 81326, 81327, 81328 og 4096) og 

enkeltgravminner og vegfar (id 23266 og 40796). Fra gravfeltene 4069, 81326 og 

81328 er det gjenstandsfunn som er datert henholdsvis til eldre/yngre-, yngre, og 

yngre jernalder (Askeladden).   

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 REGISTRERINGEN 

Kulturminne id 109779 ble tolket til å bestå av 2 kokegroper og et stolpehull. Det ble 

utvidet for å påvise flere stolpehull uten hell. Undergrunnen var forstyrret av 

veibygging spesielt i nord og øst. De registrerte strukturene var også skadd av slitasje 

i form av parkering og bare bunnen gjensto. 

 

Stolpehull id 109779-1: Kvadratisk stolpehull med diameter på 0,4 m. Fyllmasse av 

mørk brun kullspettet sand og fragmenter av brent leire. Stolpehullet sitter godt i 

undergrunnen.  

  

Kokegrop id 109779-2: Sirkulær kokegrop med diameter på 0,9 m. Fyllmasse av kull 

og stein. 

 

Kokegrop id 109779-3: I sjaktkant ca 1 m diameter. Tydelig steinpakning og kull. 

Ligger ca 1,5 m vest for steingjerde. 

5.2 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Undersøkelsen var i utgangspunktet begrenset til tre skadde strukturer og 

informasjonen en regnet å få ut var knyttet til strukturenes form og oppbygging samt 

datering. Samtidig vil en få et komparativt materiale for senere undersøkelser. En 

mindre utvidelse mot steingjerde i sør ble prioritert for å avgrense aktiviteten i denne 

retning.  

Hovedfokus ble viet enkeltstrukturer og datering av disse. Samtidig kan aktiviteten 

sees på bakgrunn av øvrige aktivitetsspor rundt Fjære kirke.      
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5.3 UTGRAVNINGSMETODE 

Undersøkelsesområdet ble avdekket ved hjelp av maskinell flateavdekking. Arealet 

var på rundt 250 m2. De avdekte strukturene ble finrenset manuelt med krafse og 

graveskje, deretter blir de snittet. Strukturene blir dokumentert med foto. 

Dokumentasjonen ble også gjort digitalt med totalstasjon. På grunn av 

omstendighetene med været ble ikke KHMs faste undersøkelsesmal fulgt, og 

dokumentasjonen er således noe mangelfull. 

 

Det ble samlet inn trekullprøver fra de påviste strukturene og to prøver er sendt inn til 
14C-datering.  

 5.4 UTGRAVNINGENS FORLØP 

19.08 ble viet avdekking og opprensing. Arbeidet ble vanskelig ut over dagen på 

grunn av mye vann. 20.08 ble det ikke hjort noe, og da det fortsatt sto mye vann på 

feltet den 21.08 ble arbeidet avsluttet. Fylkeskommunen foretok en mindre 

dokumentasjon av kokegropa og en steinpakning den 26.08. 

 

5.5 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Rundt lunch 19.08 startet det å regne. I løpet av ett døgn kom det så mye nedbør at 

feltet ble totalt oversvømt. Det ble bestem å avvente ett døgn for å se om vannet trakk 

seg tilbake, men dårlig drenering samt stadige regnbyger gjorde til at arbeidet ble 

innstilt. 

 

Figur 1: Regnet begynte om ettermiddagen den 19. august, og feltet ble raskt oversvømt (Cf34026_3). 
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5.6 UTGRAVNINGEN 

Tiltaksområdet danner et triangel på om lag 250 m2 og er en del av parkeringsplassen 

SV for Fjære kirke. Store mengder grusmasser var påfylt for planering av plassen. 

Flateavdekkingen ble derfor tidkrevende. Totalt ble det brukt 5,5 timer på 

avdekkingen. Etter avdekkingen var det påvist en kokegrop og en steinpakning i 

tillegg til en lang tynn kullflekk. Kullflekken er trolig restene etter en brent rot. 

Området ble påbegynt opprenset, men regnvær gjorde til at dette arbeidet ble 

uforsvarlig. 

 

Kokegrop 

Kokegropa hadde en diameter på 0,7 m, og formen var klart sirkulær. Massen besto av 

store mengder trekullrester og skjørbrent stein. Kun bunnen bevart men oppbyggingen 

med en kullrand mot bunnen med over liggende skjørbrent stein definerer strukturen 

som sikker kokegrop. En trekullprøve daterer kokegropa til AD 220-405, T-19963, 

1750±80 (bjørk). 

 

 

Figur 2: Kokegropa i plan  (Cf34026_7). 

 

Steinpakning 

Helt i kant av feltet mot SV ble det påvist en steinpakning. I overflaten kunne den 

ikke skilles fra restene av en kirkegårdsmur. Etter fjerning av denne kom det fram en 

1,20 m bred nedgravd steinpakning. Målbar lengde var 2,0 meter, men den forsatte 

inn i profilveggen. Formen var rektangulær i plan. I profilveggen og i overflaten var 

det et tydelig skille mellom nedgraving og undergrunn (fig. 3). 
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Figur 3: Steinpakningen stikker ut av feltets profilvegg. Steingjerdet over er fjernet (Cf34026_7). 

Den nordlig kortenden ble snittet for å se på form, dybde og sammensetting. 

Steinpakningen hadde en dybde på 40 cm og det ble tatt ut makro/kullprøve fra nivå 

20-40 cm. Den frilagte kortende hadde en avrundet form. Steinen var i toppen fra 

nevestore og mindre i størrelse. Mot bunnen var det lagt større stein, opptil ca. 0,40-

0,50 m i diameter. Steinen bar ikke preg av å være varmepåvirket, men enkelte var 

frostsprengte. Det er for øvrig lite funn av stein i nærområdet. Steinene er blandet med 

en humusaktig løsmasse blandet med sand og enkelte trekullrester. Løsmassene er 

pakket, men ikke hard og kompakt. 

 

Tolkning på steinpakningen er usikker. I området skal det ha stått en tingbygning fra 

1800-tallet, men eksakt plassering ukjent. En av gårdbrukerne i nærheten opplyste om 

at en hjørnestein fra dette huset skal ha blitt funnet på den utgravde flaten og det har 

blitt fjernet stein her før parkeringsplassen ble anlagt. Steinpakningen kan også ha en 

sammenheng med kirkegårdsmuren. Da fyllmassen var løs og humusaktig er det lite 

sannsynlig at steinpakningen er forhistorisk. Med bakgrunn i vannsig og drenering 

skulle massen vært mer mineralisert. En trekullprøve daterer steinpakningen til AD 

1015-1040, Tua-7889, 985±35 (bjørk, eik). 

 

 

Kullholdig struktur 

Smal avlang struktur avdekket ved åpning avskrevet som rot. 

 

Stolpehull 

Stolpehullet som ble definert under registreringen ble avskrevet som en mørk 

uorganisk flekk.  

 

5.7 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG KONKLUSJON. 

Ved utgravingen ble bare en av de to kokegropene gjenfunnet og stolpehullet ble 

omtolket til å være natur. Av kokegropa var bare nederste del bevart. Dette skyldes 

tidligere aktiviteter, mulig i forbindelse utfylling/planering av området. I tillegg til 

kokegropen ble det påvist en nedgravd steinpakning hvis funksjon er uviss.  
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6. LITTERATUR 

Larsen, J. H. og Sollund, M. L. B. 2002: Gravfeltet i Fevikparken, Grimstad. Agder 

Historielag, Årsskrift nr 78. Kristiansand. 



19/2, 4, 24, 51, 69, Grimstad                Saksnr. 08/1949 
 

 8 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

7. VEDLEGG 

7.1. FOTOLISTE   

Negativnr Motivbeskrivelse Sett mot Fotograf 

Cf34026_01.JPG Tiltaksområdet før avdekking. S Bernt Rundberget 

Cf34026_02.JPG 

Regnvær og begynnende flom over 

feltet etter avdekking. S Bernt Rundberget 

Cf34026_03.JPG 

Regnvær og begynnende flom over 

feltet etter avdekking. S Bernt Rundberget 

Cf34026_04.JPG Hele tiltaksområdet oversvømt. S Bernt Rundberget 

Cf34026_05.JPG 

Oversvømmelse. Toppen av 

kokegropa stikker så vidt opp av 

vannet. S Bernt Rundberget 

Cf34026_06.JPG Oversvømmelse. V Bernt Rundberget 

Cf34026_07.JPG Kokegrop i plan, opprenset. NØ Nils Ole Sundet 

Cf34026_08.JPG Kokegrop opprenset NV Nils Ole Sundet 

Cf34026_09.JPG Kullflekk, tolket som en brent rot. N Nils Ole Sundet 

Cf34026_10.JPG 

Steinpakning kommer ut av 

profilvegg. SV Nils Ole Sundet 

Cf34026_11.JPG Deler av steinpakningen framrenset.   Nils Ole Sundet 

Cf34026_12.JPG Kokegrop og steinpakning. S Nils Ole Sundet 

Cf34026_13.JPG 

Steinpakningens nedskjæring i 

undergrunnen. S Nils Ole Sundet 

Cf34026_014.JPG Snitt i ytterkant av steinpakningen. S Nils Ole Sundet 

Cf34026_015.JPG Snitt i ytterkant av steinpakningen. S Nils Ole Sundet 

Cf34026_016.JPG Snitt i ytterkant av steinpakningen. V Nils Ole Sundet 

Cf34026_017.JPG Snitt i ytterkant av steinpakningen. V Nils Ole Sundet 
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