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SAMMENDRAG 
 

Undersøkelsene på Bratsberg/Sivert Urnes veg ble utført i løpet av fem uker i september-oktober 

2010, som følge av omregulering av planområdet til boligformål. Av 12 lokaliteter av varierende 

størrelse som var lagt opp i prosjektplanen, ble kun de to mest funnrike undersøkt, da potensialet her 

ble ansett for størst. Det ble avdekket 239 mulige strukturer med dateringer fra neolitikum til 

folkevandringstid. Strukturene fordelte seg på 86 stolpehull, 26 kokegroper, 92 groper, 8 

grøfter/renner, 2 dyrkningslag og 2 kulturlag, samt 23 strukturer som ble avskrevet. Seks stolpehull 

på lok. 4 er tolket som et hus, mens 16 staurhull på rad er tolket som et gjerde. Et tykt kulturlag med 

groper og renner antas å ha vært en produksjonsområde, men det ble ikke avklart hva slags 

produksjon det er snakk om. De to lokalitetene bør ses i sammenheng, og viste rikelige og varierte 

aktivitetsspor, men ingen tegn på et gårdstun eller liknende. 

 

Det ble til sammen utført 25 radiologiske dateringer. To stolper i huset ble begge datert til 

overgangen førromersk jernalder-eldre romertid, mens gjerdet ble datert til folkevandringstid. Én 

kokegrop på lok. 4 ble datert til folkevandringstid, seks andre på lok. 4 og 5 til førromersk jernalder-

eldre romertid. De øvrige dateringene fordeler seg som følger: neolitikum (tre groper, ett stolpehull, 

ett lag), eldre bronsealder (én grøft, ett stolpehull, to lag), yngre bronsealder (tre groper, ett 

stolpehull), førromersk jernalder (ett stolpehull) og folkevandringstid (én grop). På lok. 4 strekker 

dateringene seg fra tidligneolitikum til sen folkevandringstid, mens de på lok. 5 dekker eldre 

bronsealder-førromersk jernalder. Det ble gjort gjenstandsfunn av en jernspiker/nagle, en stein med 

bruksspor, små fragmenter av keramikk, brent leire, slagg og brent bein. Det ble utført analyser av 14 

makrofossilprøver og én pollenserie à fire prøver. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

BRATSBERG, 63/69, 244, SKIEN KOMMUNE, 
TELEMARK  

AV CAMILLA CECILIE WENN 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsesområdet skal etter reguleringsplan for Bratsberg – Sivert Urnes 

veg omreguleres til boligformål med tilhørende grøntareal og infrastruktur. 

Telemark fylkeskommune påviste under registrering i juni 2008 i alt 15 

lokaliteter med automatisk fredete kulturminner. Det dreier seg om kokegroper 

og diverse andre strukturer relatert til boplasser og kokegropfelt (id 116380, 

116398, 116399, 116400, 116401, 116402, 116500, 116581, 116582, 116583, 

116603, 116604), tre løsfunn av flint (id 116424, 116425, 116426) og en 

helleristning i form av en skålgrop (id 116427) (Yilmaz 2008; Glørstad 2010:1).  

Saken ble oversendt fra Telemark fylkeskommune til Riksantikvaren i brev av 

24.7.2009. Kulturhistorisk museum uttalte seg i brev av 21.9.2009 til 

Riksantikvaren, med anbefaling om dispensasjon med vilkår om arkeologisk 

utgravning for id 116380, 116398, 116399, 116400, 116401, 116402, 116500, 

116581, 116582, 116583, 116603, 116604), mens det ble anbefalt dispensasjon 

uten vilkår for flintfunnene (id 116424, 116425, 116426). Riksantikvaren støttet 

Kulturhistorisk museums vurderinger i brev av 3.11.2009 til Telemark 

fylkeskommune, og gav tillatelse til inngrep i de aktuelle kulturminnene med 

vilkår om en arkeologisk undersøkelse (Glørstad 2010:1). Det ble videre 

utarbeidet en prosjektplan for undersøkelsen av lokalitetene (Glørstad 2010). 

Undersøkelsen ble bekostet av tiltakshaver. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling/oppgave Periode Dagsverk 

Camilla Cecilie Wenn (KHM) Feltleder 14.9.-15.10. 24 

Lotten Haglund (KHM) Feltassistent 14.9.-15.10. 24 

Peter Jönsson (KHM) Feltassistent 14.9.-15.10. 24 

Kjetil Loftsgarden (KHM) Feltleder GIS 24.9., 5.10., 7.10. 2 

Zanette T. Glørstad (KHM) Prosjektleder 15.9., 13.10. 1,5 

Stig Larsen  
(John Kleveland AS) 

Gravemaskinfører 14.9.-29.9.; 4.-5.10. 14 

Jon Bihl  
(John Kleveland AS) 

Gravemaskinfører 30.9.-1.10. 2 

Petter Hernholm  
(John Kleveland AS) 

Dumpersjåfør 20.-24.9. 5 

Jon Olav Bjervamoen  
(Geoingeniørene) 

Utsetting av fastpunkt 17.9. 0,5 

Tabell 1: Oversikt over arbeidsstab og tidsbruk. 

Feltleder Camilla C. Wenn og feltassistentene Lotten Haglund og Peter Jönsson 

(alle fra KHM) arbeidet hele prosjektperioden, 14.9.-15.10. Flateavdekkingen 

foregikk i perioden 14.9.-5.10., primært med Stig Larsen som gravemaskinfører, 

men med Jon Bihl som vikar i to dager. Petter Hernholm kjørte dumper for å 

fjerne masser i perioden 20.-24.9. Alle tre var fra John Kleveland AS. I tillegg 

ble fastpunkt satt ut av Jon Olav Bjervamoen fra Geoingeniørene, mens Kjetil 

Loftsgarden (KHM) målte inn strukturer og felt i løpet av tre dagsbesøk. 

Prosjektleder Zanette T. Glørstad besøkte feltet i oppstarts- og 

avslutningsfasene. 

3. FORMIDLING  

Det ble ikke foretatt organisert formidling under prosjektet. Tiltakshaver og 

enkelte naboer var innom jevnlig og ble orientert om funn og fremdrift. Fra 

Telemark fylkeskommune kom besøk av Unn Yilmaz, Anja Nordvik Sætre, Geir 

Sørum mfl., i tillegg var Nils Ole Sundet fra Aust-Agder fylkeskommune innom.  

 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger øst for Håvundvegen i Skien kommune, og avgrenses av 

bebyggelsen på sørsiden av Løbergvegen i nord, av Håvundvegen i nordvest, av 

Sivert Urnes veg med bebyggelse i sørvest, og av grusvei inn mot gården 

Bratsberg 63/22, 339 i øst-nordøst. Planområdet skråner mot sør og øst. 
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Utgravningene fant sted i dyrket mark/beitemark, samt i en tidligere frukthage, 

mens det også var hageanlegg og skog i andre deler av planområdet. 

Planområdet består av flere terrasser i nord, og av ulendt skogsområde i sør. 

Planområdet har vært del av et sammenhengende jordbrukslandskap, og har 

ligget under Bratsberg gård, som i siste del av middelalderen var et 

administrasjonssentrum (se Glørstad 2010:2 og Yilmaz 2008:7-10).  

Utgravningene ble utført i prioriterte områder innenfor de funnførende delene av 

reguleringsplanen, nærmere bestemt på to av terrassene i planområdets 

nordvestlige del. Begge terrassene skrådde noe mot øst, den østligste kan sies å 

være delt i to nord-sørgående trinn. Det var varierende leire- og siltundergrunn, 

med mye berg, særlig i form av rygger i NNV-SSØ-gående retning på den 

østlige terrassen.  

Grenlandsområdet er rikt på kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder, 

selv om området øst for Skien, der Bratsberg ligger, i liten grad er undersøkt. 

Det er imidlertid flere registrerte forhistoriske kulturminner innenfor en avstand 

på 500 m fra planområdet, bl.a. flere helleristningsfelt (id 88002 og id 4971), 

gravfelt og enkeltliggende gravhauger og gravrøyser (id 52726 og id 32939). 

Det er også gjort gravfunn fra vikingtid og gjenstandsfunn fra eldre jernalder 

(samlet under id 3938). Videre var Bratsberg gård et administrasjonssentrum i 

middelalderen, og ruinen av et privatkapell fra denne perioden ligger ca. 250 m 

øst for planområdet. De omsøkte bosetningssporene på Bratsberg anses å kunne 

være representative for bosetning tilknyttet andre registrerte kulturminner i 

nærområdet (Glørstad 2010).  

 
Figur 1: Oversikt fra feltet mot Gjerpendalen (Cf34353_164, mot Ø). 
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Figur 2: Oversikt over lokalitetene. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NR12000-150408SAS. Produsert 6.1.2011 KL. 
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5. UTGRAVNINGEN 

5.1. PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Det var i utgangspunktet tre sett med problemstillinger i forbindelse med 

utgravningen, relatert til forskjellige fornminnetyper. Dersom de registrerte 

stolpehullene skulle vise seg å tilhøre hus, var det ønskelig å belyse følgende: 

- Hustypologi (konstruksjon) 

- Organisering av hus: funksjon, rominndeling, evt. plassering i forhold til 

andre hus 

- Datering 

- Husenes plassering i forhold til ildsteder og kokegroper, evt. samtidighet 

mellom kulturminnene 

- Organisering av boplassen, aktivitetsområder utenfor husene 

Ved funn av kokegroper var følgende problemstillinger aktuelle: 

- Evt. samtidighet mellom kokegroper og huskonstruksjoner 

- Om kokegropene lå adskilt fra andre strukturer, og om de kunne sies å danne 

kokegropfelt 

- Funksjon og datering 

Dyrkningsspor/fossile åkre ville kunne utfylle bildet av de øvrige 

bosetningssporene, for eksempel ved å gi informasjon om hvilke vekster som ble 

dyrket, om jordbruket var ekstensivt eller intensivt, og når de kan dateres til. I 

tillegg ville det være relevant å vurdere dyrkningsspor/fossile åkre opp mot 

øvrig kulturminnebestand i nærområdene, for å gi et bedre bilde av bosetning og 

virksomhet (Glørstad 2010:8). 

I forkant av utgravningen ble det besluttet å prioritere de øvre terrassene med 

lok. 4 og lok. 5 fra registreringene, da disse syntes å ha tettest konsentrasjon av 

strukturer. Fortrinnsvis skulle det også legges en sjakt i skråningen mellom 

registreringens lok. 4 (område 2) og lok. 2 (område 1), for å spore 

dyrkningslag/fossil åker. I den grad det var tid nok, skulle de lavere terrassene 

med registreringens lok. 1, lok. 2 og lok. 3 undersøkes.  
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Figur 3: Ortofoto med lokaliteter og strukturer lagt over. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 10.1.2011 KL. 
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5.2. UTGRAVNINGSMETODE 

Lokalitetene ble undersøkt ved maskinell flateavdekking, der matjordlaget ble 

fjernet med en gravemaskin med flatt skjær, for å komme ned til undergrunnen 

(se Løken, Pilø & Hemdorff 1996). Parallelt med maskinavdekkingen ble feltene 

grovrenset med krafse. De fjernete massene ble i samlet i hauger langs kantene 

av feltene, i vest, sør og øst for lok. 4 og på østsiden av lok. 5 (se fig. 3).  

På lok. 4 ble det lagt en sjakt gjennom kulturlag S34 og dyrkningslag S42, og en 

profilbalk (profil A) på ca. 23 x 2 m ble etterlatt i Ø-V retning (fig. 6). På lok. 5 

ble dyrkingslag S223 dokumentert i profil B langs feltavgrensingen mot øst (fig. 

6). Utover dette ble lagene sjiktvis fjernet under flateavdekkingen for å kunne 

påvise eventuelle strukturer under lagene. Lagenes eventuelle avgrensning ble 

markert med spiker parallelt med fjerningen, slik at det skulle være mulig å måle 

dem inn. Unntaket var kokegroper som lå i dyrkningslagene S42 og S223, her 

ble det etterlatt noe dyrkningslag omkring kokegropene for å muliggjøre 

dokumentasjon av stratigrafien.  

Strukturene ble merket med fortløpende nummerering under avdekkingen (lok. 

4: S1-S176, S211-S213, S220-S222, S224-S238; lok. 5: S177-S210, S214-S219, 

S223, S239). Et utvalg av strukturene på begge felt ble snittet og dokumentert i 

plan og profil med foto og tegning.  

Nesten alle strukturer samt feltavgrensing og moderne forstyrrelser ble målt inn 

digitalt. Unntaket var S224-S239, som ble tegnet inn på kartene manuelt i felt, 

og lagt til de digitale kartene i ettertid. Til innmålingen ble det benyttet en av 

museets totalstasjoner, en Leica 1100 med RCS fjernstyring. Til databearbeiding 

ble programvarene Leica GeoOffice 2.0 og ESRI ArcGIS 9.3 benyttet. I felt ble 

alle data lagret som enkeltpunkt på et PCMCIA-kort i totalstasjonen. Disse ble 

derettet importert til GeoOffice, og her konvertert til Shape-filer som kan 

bearbeides i ArcGIS. Prosjektfilene ble deretter importert til ArcGIS de de ble 

gjort om til polygoner og linjer, og lagret i geodatabase. ArcGIS ble også brukt i 

ferdigstillelse av kartene til rapporten. Alle kartdata er i UTM/EUREF89, sone 

32N. Alle kartdata og metakart er lagret ved det digitale kartverket ved 

Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. All innmåling og 

kartbearbeiding er utført av Kjetil Loftsgarden (KL), KHM. 
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Det ble tatt ut kullprøver fra et utvalg av kokegropene, med merking KP- 

(fortløpende nummerering). Fra et utvalg av groper/nedgravninger, stolpehull og 

lag ble det tatt ut makrofossilprøver, merket MP- (fortløpende nummerering). 

Fra disse ble kull til kullprøver plukket ut etter flottering. I tillegg ble det tatt ut 

to pollenserier, fra profil A på lok. 4 og profil B på lok. 5. Funnene fra 

lokaliteten har museumsnummer C58179 (lok. 4) og C58180 (lok. 5). 

5.3. UTGRAVNINGENS FORLØP 

Det ble undersøkt to lokaliteter (fig. 3). Avdekkingen av lok. 4 tok ca. 13 dager, 

i begynnelsen med to til tre personer med gravemaskinen. De siste seks dagene 

gikk kun feltleder med gravemaskin, mens de to assistentene snittet og 

dokumenterte strukturer. Lok. 5 ble avdekket i løpet av to dager, med en til to 

personer med gravemaskinen. Etter at avdekkingen var ferdigstilt ble det brukt 

ca. 16 dagsverk på å snitte og dokumentere strukturer på lok. 4, og ca. fem 

dagsverk på lok. 5 (se også tabell 2).  

Oversikt over dagsverk per arbeidsoppgave under utgravningen 

 Lok. 4 Lok. 5 Org Sum 

Gravemaskin 24 3  27 
Snitting/dokumentasjon 37 5  42 
Oppstart/avslutning/transport   3 3 

Sum 61 8 3 72 

Tabell 2: Oversikt over tidsbruk på oppgaver og lokaliteter. 

5.4. KILDEKRITISKE FORHOLD 

Flere faktorer skapte utfordringer under utgravningen. Dårlig lys morgen og 

ettermiddag gjorde det vanskelig å skjelne strukturer og lag mot undergrunnen, 

og lav høstsol skapte skygger som gjorde det vanskelig å få gode fotografier.  

 
Figur 4: Fine farger, men dårlig arbeidslys om morgenen. 
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Store nedbørsmengder oversvømte begge feltene, og kombinasjonen av 

leireundergrunn og bergrygger i nedkant av lok. 4 førte til at vannet ikke ble 

drenert vekk. Ved hjelp av gravemaskinen fikk vi gravd dreneringsrenne fra lok. 

5 og ned langs lok. 4. Det ble også lagt en renne fra lok. 4 ned skråningen i øst, 

og en smal sprekk i bergryggen her muliggjorde drenering, men dette gikk svært 

langsomt. I etterkant av oversvømmelsen var store deler av de mest funnførende 

områdene på begge lokaliteter dekket av slamlag på opptil 10 cm, som måtte 

renses vekk manuelt. Enkelte strukturer ble ikke gjenfunnet. 

  
Figur 5: Regnvær. T.v. lok. 4, med basseng i bakgrunnen (Cf34353_217, mot Ø). T.h. lok. 5 

(Cf34353_214, mot SSV). 

Spesielt på lok. 4 viste det seg å være store mengder jord som måtte fjernes for å 

komme ned til undergrunnen. Matjordlaget var forholdsvis grunt i vest, 15-25 

cm, mens det sentralt og i øst var opptil 70 cm tykt. I kombinasjon med fossil 

åker, som var bevart i 10-20 cm tykkelse over hele lokaliteten, og kulturlaget på 

10-20 cm tykkelse i et område på ca. 37 x 13,5 m, var det stedvis om lag en 

meter med jord som skulle vekk. Dette var tidkrevende i seg selv, i og med at 

jorden måtte fjernes lagvis for ikke å gå glipp av eventuelle strukturer i lagene. I 

tillegg gav det mye masser som måtte flyttes. Det ble brakt inn dumper i en uke 

som kjørte masser kontinuerlig, men dette måtte til slutt oppgis fordi det var så 

vått at dumperen kjørte seg fast. Det var også mangel på steder å frakte massene, 

noe som førte til at deler av lokalitetene måtte brukes til å lagre masser, og det 

var derfor ikke mulig å avgrense lokalitetene fullstendig.  

Kjøring med dumper over feltet påvirket videre leiren under matjorden, ved å 

kompaktere den ujevnt. Da disse områdene senere ble avdekket, brakk leiren seg 
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opp, og undergrunn og strukturer flaket av i opptil 30 cm dybde. Dette skapte en 

ujevn flate der det var vanskelig å definere gjenværende strukturer, samt at 

regnvann samlet seg i fordypningene. Hjulgående dumper var uheldig, og det 

anbefales at det etterstrebes å kun bruke beltegående kjøretøy på utgravningsfelt. 

Over store deler av lok. 4 lå det bergrygger (se fig. 7), som senket tempoet på 

avdekningen. Dette, i kombinasjon med at mye tid gikk med på 

masseforflytning, gjorde at det ikke var mulig å undersøke mer enn lok. 4 og 

lok. 5.  

Under registreringen ble det funnet helleristning i form av en skålgrop i sørlig 

del av planområdet. I og med at det var mange bergrygger i de utgravde 

områdene, er det mulig at det kan ha vært helleristninger også her. Bergryggene 

var imidlertid svært eroderte, noe som tilsa at eventuelle ristninger var fjernet 

eller svært vanskelige å oppdage. På grunn av tidspress ble søk etter 

helleristninger derfor nedprioritert. 

5.5. UTGRAVNINGEN 

Gjennom flateavdekking og profilbenker ble det på de to lokalitetene avmerket 

og innmålt 239 mulige strukturer og lag. Alle ble beskrevet i plan, og et 

representativt utvalg ble snittet og dokumentert i profil. Strukturene fordelte seg 

på to dyrkningslag, to kulturlag, 86 stolpehull, 26 kokegroper, 92 groper/ 

nedgravninger, åtte grøfter eller renner. Videre ble 23 strukturer ble avskrevet. 

Til sammen ble 110 strukturer undersøkt, dvs. om lag 45 % av de avdekkete 

forhistoriske strukturene. Seks stolpehull på lok. 4 er tolket som et hus. 

Lok. 4 og lok. 5 lå på hver sin parsell (hhv. 63/69 [nå egen parsell /813] og 

63/244), og var adskilt av en trerekke. Lok. 4 har vært brukt til beite og 

høyproduksjon, der høyet nylig var skåret, mens lok. 5 har inntil nylig vært en 

frukthage, men var nå overgrodd med ugress og kjerr. Det var en liten 

nivåforskjell mellom lok. 4 og lok. 5.  

Noen generelle kommentarer om strukturene: Skillet mellom groper og 

stolpehull i de følgende presentasjonene er ikke absolutte. De eneste strukturene 

som med sikkerhet kan kalles stolpehull, er de som tilhører større strukturer, 

med andre ord huset og gjerdet, samt stolper som har konstruksjonselementer.  
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Figur 6: Lokalitetene med strukturnumre og moderne forstyrrelser. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 17.1.2011 KL. 

Hva angår andre strukturer, har de blitt definert som stolpehull eller 

grop/nedgravning primært ut i fra størrelse, sekundært på bakgrunn av fyll og 

nærliggende strukturer. Strukturer med maksimalt mål under 60 cm er 

gjennomgående kalt stolpehull, mens strukturer med maksimalt mål over 100 
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cm er kalt grop/nedgravning. Majoriteten av strukturene i intervallet 60-100 cm 

er omtalt som grop/nedgravning. Strukturer som ligger i områder med sikre 

stolpehull og likner på disse stolpehullene har blitt kalt stolpehull, tilsvarende 

med groper.  

I det følgende presenteres et utvalg av strukturene kortfattet, for full oversikt 

over strukturene henvises det til strukturlisten i vedlegg 8.1. Sammen med 

beskrivelsene vises det tegningsutsnitt, mens den fulle tegningsdokumentasjonen 

med målestokk og tegnforklaring finnes i vedlegg 8.3. 

5.5.1. LOK. 4: STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Lok. 4 dekket et område på ca. 3140 m
2
 (fig. 7-9). Det ble dokumentert 197 

mulige strukturer eller lag, hvorav 98 ble snittet. Elleve ble avskrevet ved 

snitting, ytterligere åtte ved vurdering i plan. På lokaliteten ble det funnet et 

dyrkingslag og to mulige kulturlag, videre 76 stolpehull, 77 

groper/nedgravninger, 17 kokegroper og 5 grøfter eller renner.  

Lok. 4 bestod av en øvre flate i vest og en nedre flate i øst, adskilt i den sørlige 

delen av en bergrygg, mens det i nord kun var en knekk i terrenget, som ble 

slakere mot nord. Flaten var avgrenset i øst av en lang bergrygg som reiste seg 

40-70 cm opp over undergrunnen. Fra bergryggen var det en bratt skråning mot 

øst til mot neste terrasse, som lå ca. 5 meter lavere. Det ble funnet en smal renne 

i bergryggen, denne syntes å være en naturlig sprekk. Undergrunnen på den øvre 

flaten bestod av leiret silt, mens den nedre flaten var mer blandet. For det meste 

bestod undergrunnen her av leire, men med noe mer silt og stein helt i sør. Flere 

steder var det tung og “sprø” leire som brakk opp under avdekking, noe som 

forsinket arbeidet og skadet strukturene. Andre steder var leiren seig og svært 

kompakt, slik at det var vanskelig for gravemaskinen å jobbe med den, og svært 

vanskelig å rense med krafse eller graveskje for feltmannskapet. 

Matjordlaget var forholdsvis tynt i vest, 20-30 cm, og stedvis fraværende over 

den midtre bergryggen. I hellingen mellom den øvre og den nedre flaten var det 

derimot svært tykt, opptil 70 cm. Også langs den østre bergryggen hadde det 

samlet seg mye, opptil 60 cm. Denne bergryggen var i sin helhet dekket av 

matjord. Det var opprinnelig planlagt å legge en sjakt ned den østlige 
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skråningen, men ettersom bergryggen hadde forhindret erosjon av dyrkningslag 

S42 ble sjakten oppgitt som unødvendig.  

Den østre flaten hadde langt større funntetthet enn den vestre. Selv om den bare 

var omkring 25 % større i areal, hadde den mer enn fire ganger så mange 

strukturer (se tabell 3). 

 
 

Lok. 4 Lok 5 

Total Ø V Total 

Areal m
2 

3140 1490 1200 690 
Strukturer 178 139 29 38 

Strukturer per m
2 

0,06 0,09 0,02 0,06 

Tabell 3: Avdekket areal og antall strukturer per lokalitet. 

 
Figur 7: Lok. 4, oversikt. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-

150408SAS. Produsert 17.1.2011 KL. 
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Figur 8: Lok. 4 før avdekking (Cf34353_001, mot ØSØ). 

 
Figur 9: Lok. 4 etter avdekking og snitting (Cf34353_449, mot N). 
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Stolpehull 

Alle de 76 stolpehullene på lok. 4 ble beskrevet og målt i plan, mens 30 ble 

snittet og fulldokumentert i plan og profil. Seks stolper er tolket som hus og 21 

som staurhull, hvorav de fleste i et gjerde (se under). Stolpehullene var generelt 

godt avgrenset i plan og profil, men hadde sjelden konstruksjonselementer. Det 

største målet på stolpehullene var sterkt varierende, 15-98 cm, men flertallet lå 

innenfor 15-60 cm, kun seks stykker var større. Mer enn fire av fem var ovale i 

plan, men blant de små stolpene var mange runde. De snittete stolpene viste stor 

variasjon i form i sider (buete/skrå/rette), men om lag halvparten var buete. Hva 

angår bunn var det omtrent like vanlig med rundet, flat, skrå og ujevn bunn. 

Stolpehull som var runde i plan, hadde nesten utelukkende buete sider og rund 

bunn, mens ovale stolpehull kunne ha ulike kombinasjoner av sider og bunn. 

Flere stolpehull var svært grunne, da de var anlagt på berggrunn (se fig. 10 og 

12, S135 og S141). 

Fyllet i stolpehullene kunne ha svært varierende mengde humus og trekull, fra 

nesten fraværende, til rikelig. To stolpehull hadde skoningsstein (S27 og S68), 

mens to andre, begge i hus I, trolig hadde stolpeavtrykk (se under). Over to 

tredjedeler av stolpehullene hadde brent leire i seg, men denne var som oftest 

smuldrete og dårlig bevart.  

To frittstående stolpehull ble datert. S11 lå på den øvre terrassen, og var rund-

ovalt i plan (Ø ca. 35 cm), med buete til skrå sider og flat bunn, og 24 cm dypt 

(fig. 10-12). Fyllet var utvasket, bestående av lys gråbrun siltet leire med litt 

humus og kull. Stolpehullet ble datert til MNB, kal. 2855-2505 f.Kr. S129 lå på 

den nedre terrassen, og har trolig vært ovalt i plan, med maks bevart bredde 30 

cm, rette til steile sider og flat bunn. Stolpehullet var 30 cm dypt, og gravd ned 

til berggrunn. Fyllet bestod av brun, siltig leire med en god del humus, litt kull 

og brent leire (fig. 10-12). Det ble datert til førromersk jernalder, kal. 410-395 

f.Kr. 
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Figur 10: Frittstående stolpehull og groper, lok. 4 (rentegnet av CCW). 

 
Figur 11: Dateringer av stolpehull S11 og S129, lok. 4 . 
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Figur 12: Stolpehull, lok. 4: S11 profil (Cf34353_101, mot N); S129 profil (Cf34353_277, mot 

N), S135 plan og profil (Cf34353_435 og _437, mot NNV). 

Hus I 

De seks stolpehullene S132, S136, S143, S146, S149 og S161 ble tolket som et 

lite hus (sorte stolper på fig. 13, se også fig. 14-15). Huset videt seg noe ut mot 

nord, med grindbredder på ca. 2,5 m, 2,7 m og 2,9 m. Avstanden mellom 

grindparene var hhv. ca. 2,0 m i sør og 2,6 m i nord. Stolpehullene var ovale, 

men var noe ulike i størrelse og nedgravning. Variasjon i undergrunnen kan 

trolig til en viss grad forklare dette, da stolpehullene var anlagt i områder med 

myk siltet leire, tung brekkleire og høyt grunnfjell.  

Fyllet i stolpehullene var imidlertid ensartet, brunt til mørk brunt, bestående av 

silt iblandet leire, med en god del humus, noe trekull og en del brent leire. S132 

og S149 hadde også lys rødbrunt fyll, med langt mindre humus. Det kan 

muligens være snakk om stolpenedgravninger med stolpeavtrykk, eller at 

stolpene er gravd ned i tidligere groper. S136 hadde tydelig stolpeavtrykk. S143 

og S161 ble datert med sammenfallende resultat i overgangen mellom 

førromersk jernalder og romertid, hhv. 2025±30 BP, kal. 45 f.Kr.-15 e.Kr., og 

2035±35 BP, kal. 50 f.Kr.-10 e.Kr. (fig. 16).  
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Figur 13: Lok. 4, hus I og gjerde med omkringliggende strukturer. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 17.1.2011 KL. 
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Figur 14: Stolpehull i hus I (rentegnet av CCW). 

  
Figur 15: Stolpehull S143 i grop S229, profil (Cf34353_415, mot NV) og stolpehull S132 i profil 

(Cf34353_408, mot NNV). 
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Figur 16: Dateringsdiagram for Hus I, S143 og S161 . 

Staurhull – gjerde 

Til sammen 16 små stolpehull som lå jevnt plassert på rad og rekke i NNV-SSØ-

gående retning ble tolket som et gjerde, og definert som staurhull (grønne 

stolper på fig. 13, se også fig. 17-18; S91, S92, S93, S95, S96, S130, S133, 

S142, S144, S147, S155, S156, S225, S231, S232, S235). Diameteren varierte 

innen 15-25 cm. Ytterligere fem strukturer på lok. 4 med diameter under 20 cm 

ble definert som staurhull. Et flertall av staurhullene hadde svært likt fyll, mørk 

brun silt med en del humus, litt kull og fragmentert brent leire. Det var ikke spor 

av stolpeavtrykk eller skoningsstein i noen av disse. S156 ble datert til 

overgangen mellom folkevandringstid og merovingertid, 1535±35 BP, kal. 535-

595 e.Kr. En forhistorisk datering anses som sannsynlig da fyllet var av samme 

type som mange av stolpehullene. Staurhullene ble erkjent etter fjerning av 

dyrkningslag S42, men stratigrafi og datering tyder på at de var yngre enn laget 

og var gravd gjennom dette, selv om dette ikke ble observert under avdekkingen. 

 
Figur 17: Snittete staurhull fra gjerde, S91, S133, S156 (rentegnet av CCW). 

 
Figur 18: Staurhull S156 i profil (Cf34353_197, mot V); dateringsdiagram for S156 . 
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Figur 19: Lok. 4, produksjonsområdet med kulturlag S34. Kun S49 var tydelig gravd ned i laget, 

de øvrige strukturene ble kun registrert under laget. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 18.1.2011 KL. 



63/69, 244, Skien kommune  Saksnr. 2008/16680 

 26 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

«Produksjonsområde» – kulturlag, groper og renner 

Langs terrengknekken i midtre og nordlige del av lok. 4, i en tykkelse på opp til 

30 cm, lå kulturlag S34. Laget bestod av humøs og kullholdig leiret silt med 

sporadiske fragmenter av brent leire. Det skilte seg tydelig fra dyrkingslag S42, 

som lå over S34, ved å være langt mer kullholdig og noe mer humøst. For å 

dokumentere de to lagene ble det lagt en sjakt på tvers av terrengknekken, og en 

profilbalk ble etterlatt (profil A). Lag S34 strakk seg opptil 30 m nord-sør, og 

var bredest i sør, opptil 10 m. Under fremrensing av profil A ble det funnet en 

jernspiker eller nagle som trolig kom fra lag S34, det var også noe brent leire, 

men ellers funntomt. Det ble analysert en pollenserie fra profilet, men dessverre 

uten resultater (Moltsen 2011, vedlegg 8.5.3). 

I og/eller under laget ble det funnet flere groper og renner som ble antatt å 

stamme fra samme aktivitet som laget, da fyllet var forholdsvis likt. Det dreier 

seg i første rekke om to strukturgrupper, gropene S100 og S220, forbundet av 

renne S33, og gropene S101, S39 og S44, forbundet av renne S32. Andre groper 

og renner/grøfter som ble funnet i området var S36, S37, S38, S43, S50, S51, 

S52, S103, S112, S114-S116 og S123-S124. Det var stor variasjon mellom 

groper som så forholdsvis like ut i overflaten. I det følgende vil S100-S33-S220 

bli viet størst oppmerksomhet, ettersom denne strukturgruppen gav mest 

informasjon.  

De to rennene S32 og S33 ble først oppdaget da sjakten gjennom lagene S34 og 

S42 ble anlagt, og de øverste 25 cm av rennene var da allerede fjernet. I profil A 

var det tydelig at renne S33 lå under lag S42, mens relasjonen til lag S34 var 

usikker. S33 syntes å skjære gjennom nedre del av S34, men ikke den øvre. Det 

er derfor mulig at lag S34 egentlig bestod av flere lag eller avsetninger, men 

skillet mellom disse har vært svært utydelig. 

S100, S220 og S33 var tydelig avgrenset mot undergrunnen i plan og profil, 

mens det var problematisk å tolke relasjonen mellom dem. Renne S33 ble i 

utgangspunktet antatt å gå mellom de to gropene, men det viste seg at den var 

anlagt godt inn i begge gropene, og utgjorde deler av fyllet i disse. Den var ca. 3 

m lang, og opptil 50 cm bred, med en svak knekk. S33 var forholdsvis vid i 

toppen, men smalnet kraftig av nedover. Bunnen av rennen med lag 4 helte 
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tydelig nedover mot nord, mens de øvre fyllagene 1, 5 og 10 derimot helte svakt 

mot sør. 

S33, S100 og S220 antas å ha blitt anlagt samtidig (fig. 20-22), ettersom samme 

fyllskifte (lag 4) ble dokumentert i bunnen av alle tre strukturer. Lag 4 bestod av 

seig og kompakt leire med litt humus. Lag 5 finnes i alle tre strukturer, men ikke 

i sammenheng. Laget synes noe utvasket, med humus, grus og litt kull iblandet 

leiren. Også lag 1 i overflaten gikk igjen i alle tre strukturer, med leire iblandet 

mye humus og en del kull, samt noe grus, stein og brent leire. I endene av 

rennen var det bevart et noe fragmentarisk sjikt med brent leire, lag 10. 

Gropene S100 og S220 var begge var ovale, med største mål på i overkant av 1 

m, og de var hhv. 42 og 48 cm dype. Begge var forstyrret av dyreganger. 

Fyllsammensetningen varierte noe. Lag 9 gikk igjen i de to gropene (men ikke i 

rennen). Laget hadde noe likhet med lag 1, men det var mer kompakt og klebrig.  

Videre bestod S100 av leire med noe varierende mengde humus og litt kull, samt 

en del grus (lag 2). Lag 2 og 5 lå over lag 4, og ble skåret av lag 9 og lag 1. Lag 

7 og 8 i øst ble tolket som dyreganger. S220 hadde en rekke forskjellige sjikt. 

Over lag 4 var lag 5, 9 og 1 syntes å være reelle lag i gropen, mens lag 10 

tilhørte renne S33. Lag 8, 11 og 12 var irregulære og noe omrotete, og ble tolket 

som dyreganger. Gropen lå trolig under kulturlag S34, men kan også ha skåret 

dette. S220 lå delvis under profilbenk A, og ble spadd frem for hånd. 

Avgrensingen mot N og NØ ble ikke avklart, da det av praktiske årsaker ikke 

var ønskelig å fjerne mer av profilbenken. 

Det ble analysert til sammen fem makrofossilprøver fra de tre strukturene, med 

varierende innhold (Moltsen 2011 – se vedlegg 8.5.3). Fra S100 fremkom to 

klumper med noe som liknet brent fett e.l. og ett hvitbrent bein, men disse antas 

å ha fulgt med jorden og ikke reflektere gropens bruk, ettersom det dreide seg 

om svært små mengder. I S220 ble det funnet litt trekull og én knopp fra piletre, 

mens S33 inneholdt forkullet strå og kvist som ikke kunne artsbestemmes, samt 

noe gulbrun leire som kan ha vært ildpåvirket. På grunn av stråene kan lintørring 

være et mulig forslag til aktivitet i strukturene, men ettersom det ikke foreligger 
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frø eller pollen fra lin kan det ikke fastslås med sikkerhet. Hvordan de to 

gropene og rennen har fungert sammen er også usikkert.  

S34 og S220 ble datert til hhv. eldre bronsealder, kal. 1305-1170 f.Kr. og 

senneolitikum, kal. 1885-1765 f.Kr. (fig. 23; NB: den sistnevnte prøven ble 

feilaktig merket med anleggsnummer S33, og står oppført under dette 

strukturnummeret i enkelte lister, prøveresultater mm.). Dateringene vil bli 

diskutert nærmere i kap. 5.6. 

 
Figur 20: Gropene S220 og S100 med renne S33 i mellom, plan etter opprensing (Cf34353_328, 

mot Ø). 

 
Figur 21: Dateringsdiagrammer for lag S34 og grop S220 . 
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Figur 22: Plantegning over S100, S33 og S220, samt S221 og S222 (rentegnet av CCW). 
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Figur 23: Profiltegninger av S100, S33, S220, S221 (rentegnet av CCW). 

Ved snitting viste det seg at strukturgruppen med S101, S32 og S39 var 

vesentlig forskjellig fra foregående gruppe. Det var ikke mulig å avgjøre om 

strukturene var gravd gjennom eller lå under lag S34, men de lå tydelig under 

S42. Anleggene var noe utflytende i plan, og forholdsvis grunne og ujevne. Det 

var ikke mulig å avklare om det faktisk var flere anlegg som skar hverandre, 

eller om det kun var en stor og ujevn struktur, men i det følgende kommer de til 

å omtales som separate strukturer. Lag C fantes i større eller mindre grad i alle 

strukturene, med klebrig leire inkludert en del humus og trekull, samt litt brent 

leire og enkelte varmepåvirkete stein – ganske likt lag 1 og 9 i foregående 
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strukturgruppe. Lag A ble utelukkende funnet i toppen av S101, og var langt 

mer humøst og kullholdig enn de andre lagene, og inneholdt dessuten brent leire.  

 
Figur 24: Plan og profil av S101, S32, S39 og S44 (rentegnet av CCW). 
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Lag D og E opptrådte i uregelmessigheter i bunnen av strukturene, og var trolig 

ikke strukturfyll, men resultatet av markganger som har dratt fyll fra strukturene 

ned i undergrunnen og blandet dette sammen.  

Begge gropene var ovale og ujevne, S39 var om lag 190 cm på det største, og 16 

cm dyp, mens S101 var omkring 100 cm bred, og bare 7 cm dyp. Dersom disse 

gropene var gravd gjennom lag S34, vil det i så fall bety at de har vært en god 

del dypere, trolig 30-50 cm. Grop S101 ble datert til yngre bronsealder (kal. 

920-840 f.Kr). 

 
Figur 25: Grop S101 foran, renne S32 og gropene S39 og S44 bak (Cf34353_339, mot NV). 
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Figur 26: Dateringsdiagrammer for gropene S101 og S50 . 

De to gropene S50 og S51 lå noe lenger nord i kulturlagsområdet, og syntes å 

ligge under lag S34. Grop S50 var tydelig definert i plan og profil, og ble skåret 

av grop S51, som var noe mer utflytende. S50 var oval, med skrå sider og rund 

til spiss bunn, 135 cm på det bredeste og 36 cm dyp, mens S51 var rundoval 

med skrå sider og ujevn bunn, 80 cm bred og opptil 23 cm dyp. Fet og kladdete 

leire med en del humus gikk igjen i begge gropene, men særlig i S50. Denne 

hadde også tydelige lag med rødbrun, trolig brent leire, som var svært smulete. 

Det var mulig å skille ut ni lag i S50, men det er uklart om de er samtidige eller 

fra forskjellige faser eller bruksområder. Bruken av gropen er usikker. På 

bakgrunn av kullet og brent leire kan det dreie seg om en type ovn, men dette er 

usikkert. Det er likeledes et åpent spørsmål om S51 og S50 skal knyttes til 

samme aktivitet eller handling, eller om det er snakk om groper med to 

forskjellige bruksområder, som heller tilfeldig har forholdsvis lik 

sammensetning og ligger ved siden av hverandre. Grop S50 ble datert til 

tidligneolitikum (kal. 3780-3670 f.Kr.) 

Dateringer gjort på lag og strukturer spriker mellom tidligneolitikum og 

folkevandringstid; en nærmere diskusjon av dateringene og konsekvenser for 

tolkninger av strukturene presenteres i 5.6, men foreløpig kan det påpekes at 

tolkningen som ett ensartet produksjonsområde har liten støtte, på tross av at 

mange av strukturene liknet på hverandre. 
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Figur 27: Plan og profil av gropene S50 og S51, samt kokegrop S49 i lag S34 (rentegnet av 

CCW). 

Andre groper og grøfter 

Utover de gropene som antas å ha sammenheng med kulturlaget, ble det 

avdekket ytterligere 65 groper og 4 grøfter. Disse varierte mye i form, størrelse 

og innhold, men noen varianter var mulige å skille ut. 

I og nord for hus I lå sju forholdsvis store, avlange groper. Formen var noe 

ujevn, men helte mot oval til rektangulær, lengde 118-285 cm, bredde 47-110 

cm. De hadde alle brunt til mørk brunt fyll, med humus, litt brent leire og litt 

kull. Fyllet var forholdsvis likt stolpene i huset. Én av gropene ble snittet (S160), 

og viste seg å være 22 cm dyp, med buete sider og flat bunn. Den inneholdt ikke 

konstruksjonselementer eller funn som kunne si noe om funksjon. 
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Figur 28: Grop S160, lok. 4 (rentegnet av CCW). 

Under og øst for kulturlag S34 lå to tilnærmet sirkulære groper (S108 og S111) 

med brunt, humøst fyll, svært tydelig definert. Gropene ble ikke videre 

undersøkt. Det må bemerkes at dersom de ikke tydelig hadde ligget under 

kulturlag og dyrkingslag, ville de blitt antatt å være moderne forstyrrelser, da det 

humøse fyllet og den svært tydelige avgrensingen erfaringsmessig fra andre 

prosjekter minnet sterkt om strukturer som har vist seg å inneholde moderne 

materiale. 

S15 lå på den øvre terrassen, og var tydelig avgrenset i plan og profil, rund i 

plan (Ø 82 cm), med buete sider og flat bunn, 21 cm dyp. Fyllet var gråbrunt, 

leiret silt med en god del humus, litt trekull og brent leire, og store mengder 

stein i varierende størrelse, hvorav det meste varmepåvirket. Innholdet minnet 

på mange måter om en kokegrop, men manglet større kullmengder. En mulig 

tolkning er en avfallsgrop for en kokegrop. Gropen ble datert til yngre 

bronsealder, kal. 1120-1010 f.Kr.  

 
Figur 29: Grop S15, lok. 4 (rentegnet av CCW). 
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Noen groper var interessante på grunn av sin relasjon med andre strukturer. 

Eksempelvis ble det oppdaget et stolpehull S211 i bunnen av grop S61 ved 

snitting (fig. 30-31). Ettersom det mørke, forholdsvis humøse fyllet gikk igjen 

både i grop og stolpehull ble ikke stolpehullet erkjent før i bunnen, og det er 

uavklart om stolpehullet ble gravd gjennom gropen, eller om gropen ble anlagt 

over stolpehullet. I makrofossilprøven fra S61 kom det frem fragmenter av brent 

bein, og det ble funnet et lite skår av keramikk. Gropens funksjon er ukjent, og 

stolpehullet kunne ikke knyttes til huskonstruksjoner. Gropen ble datert til 

folkevandringstid-merovingertid (kal. 540-600 e.Kr.). 

 
Figur 30: T.v.S61, S211, grop og stolpehull. T.h. S12, mulig kokegrop gravd ned i grop S18,  

lok. 4 (rentegnet av CCW) 

 
Figur 31: Grop S61 med stolpehull S211 under (Cf34353_241, mot S). 

I sørvest lå en stor og utvasket grop, S18, med en tynn, kullholdig grop S12 

nedskåret i nordvest (fig. 30). Det var ingenting som tydet på at de hørte 

sammen. S12 kan ha vært bunnen av et ildsted eller kokegrop, men var for dårlig 

bevart til at dette kunne avklares. 



63/69, 244, Skien kommune  Saksnr. 2008/16680 

 37 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

I sørkanten av feltet lå grop S80, som skar grøft S81 (fig. 32). Gropen var 

tydelig definert og inneholdt mer stein og humus enn grøften, som var 

utflytende. Det syntes ikke å være noen sammenheng eller samtidighet mellom 

de to strukturene. S80 var særlig humøs, og det er mulig at den ikke var 

forhistorisk, alternativt at matjord har blandet seg med fyllet som følge av at 

steinene har blitt dratt løs under pløying. 

S28 og S29 lå på den øvre terrassen (fig. 33). De var tydelig avgrenset mot 

undergrunnen i plan og profil, og i profilet synes det som S28 ble skåret av S29, 

men på den annen side var det nederste fyllet i S28 svært likt det øvre fyllet i 

S29. Muligens har de vært samtidige og utgjort deler av en større konstruksjon. 

Mens S29 var oval, ca. 140 x 90 cm, og 36 cm dyp, var S28 smalere og mer 

avlang, ca. 140 x 40 cm, og 10 cm grunnere. Gropene hadde flere fyllskifter, 

men samtlige var lyse, med forholdsvis lite humus og kull. Unntaket var bunnen 

av S29, der det var betydelige mengder kull. Gropenes relasjon og funksjon er 

ikke avklart, men kullet tyder på bruk av ild. S29 ble datert til tidligneolitikum 

(kal. 3640-3530 f.Kr.). 

S140 har allerede blitt nevnt i forbindelse med stolpehull S161 (fig. 15). Den går 

inn blant de mangfoldige gropene med ukjent funksjon. Fyllet skilte seg tydelig 

fra S161, og var noe lysere og mer utvasket, samt med mindre brent leire. 

Dateringen til yngre bronsealder (kal. 810-795 f.Kr.), støtter relasjonen med 

stolpehullet, strukturen med yngst datering er også den stratigrafisk yngste.  

Blant gropene utenfor det mulige produksjonsområdet var det altså stor 

variasjon. Drøyt tre av fem var ovale, det fantes enkelte runde, resten var ujevne 

i form. Lengden lå innenfor 60-320 cm, bredden 36-148 cm. Det var mest vanlig 

med buete sider og ujevn bunn, men det var stor variasjon på begge parametre, 

og det ble ikke funnet klare sammenhenger mellom form i flate, sider og bunn. 

Fra fire av gropene ble det tatt inn brent leire (S15, S26, S61 og S233), mens det 

i tre groper ble funnet hhv. en stein med slipespor (S6), et keramikkfragment og 

brente bein (S61) og en bit slagg (S140). Noen groper hadde varierende 

mengder stein i fyllet, men dette kunne ikke knyttes opp mot funksjon eller 

konstruksjon.  
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Figur 32: Gropene S28 og S29, lok. 4 (rentegnet av CCW). 

 
Figur 33: Grop S80 og grøft S81, lok. 4 (rentegnet av CCW). 
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Figur 34 Lok. 4, sørlig del. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-

150408SAS. Produsert 18.1.2011 KL. 
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Figur 35: Dateringsdiagram for gropene S15, S29, S61 og S140, lok. 4 . 

Utenfor «produksjonsområdet» ble ytterligere to grøfter undersøkt. S121 var 

hesteskoformet i plan med åpning mot øst, maksimal utstrekning 3,9 x 2,7 m, 

med ujevne sider og bunn. Bredden varierte mellom 30 og 75 cm, og dybden 

mellom 5 cm og 32 cm. Fyllet var svært lyst og syntes utvasket, men inneholdt 

noe humus, samt litt trekull og brent leire. Funksjonen er ukjent, men den synes 

å være for liten til å kunne ha vært for eksempel en teltring eller gapahuk. En 

mulighet er at det dreier seg om et rotvelt, men det anses ikke som sannsynlig, 

da fyllet samsvarte med andre strukturer som anses som sikre. Den ble datert til 

eldre bronsealder (kal. 1620-1520 f.Kr.), og ligger således innenfor dateringene 

fra «produksjonsområdet» rett nordvest for grøften. Det er mulig at den bør 

forstås i sammenheng med lag S34 og/eller tilhørende strukturer, men fyllet 

skiller seg markant fra strukturene i produksjonsområdet (som for øvrig heller 

ikke var ensartete i type eller datering). 
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Figur 36: Grøft S121 i plan (Cf34353_282, mot NØ); dateringsdiagram for grøft S121 . 

 
Figur 37: Plan og profil av grøft S121 (rentegnet av CCW). 
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Grøft S154 målte ca. 320 x 36 cm, og var på det meste 18 cm dyp. Den hadde en 

knekk omtrent på midten, og to strukturer var skåret ned i den (S233 og S234), i 

østenden og i knekken. Den ble i første omgang antatt å være en veggrøft, men 

den kunne ikke relateres til hus eller stolpehull, og funksjonen er derfor ukjent. 

 
Figur 38: Grøft S154, samt gropene S233 og S234, lok. 4 (rentegnet av CCW). 

Kokegroper 

Kokegropene var spredt over store deler av lokaliteten, men med flest i sørøstlig 

del. Én kokegrop (S49) var gravd ned i lag S34, men lå under lag S42. Seks 

kokegroper (S66, S75, S84, S88, S89, S90), utelukkende i sørøst, var gravd ned i 

dyrkingslag S42. Kokegropene var klart avgrenset i plan og profil, men 

forholdsvis dårlig bevart, grunne og med begrensete mengder varmepåvirket 

stein (0,5-5 liter). Enkelte hadde små mengder brent leire. 

I plan var de oftest ovale, alternativt runde. Elleve av de sytten kokegropene ble 

snittet, hvorav omtrent halvparten var 5-6 cm dype, de resterende 11-15 cm. De 

hadde vanligvis buete sider, alternativt skrå, mens bunnen varierte. Skrå eller 

rund bunn var sjeldnere enn flat eller ujevn bunn, men uten store forskjeller. 

Kun to av kokegropene hadde bevart kullrand, men på grunn av gropenes 

generelle innhold, varmepåvirket stein og mye kull, synes det ikke å være grunn 

til å betvile deres funksjon. Manglende kullrand reflekterer trolig til dels at 

kokegropene har vært tømt og omrotet etter bruk, men særlig hvor dårlig bevart 

de var. Antallet kokegroper var for lite til å kunne generalisere, men det kunne 
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synes som om kokegropene under dyrkingslaget var bedre bevart enn de som 

skar laget. 

Fire av fem daterte kokegroper var fra førromersk jernalder, mens én, som var 

den eneste datert fra «produksjonsområdet», var fra folkevandringstid. Det kan 

synes som det var mest aktivitet i siste halvdel av førromersk jernalder, særlig 

dersom dateringen av S88 kan antas å gjelde ytterligere fem kokegroper i 

nærheten som skjærer lag S42. Dateringer og samlokalisering gjør at 

kokegropene i sørøstlig del av feltet kan defineres som et kokegropfelt. 

 
Figur 39: T.v. kokegrop S49 i lag S34 (rentegnet av CCW). T.h. dateringsdiagram for kokegrop 

S49 . 

 

 
Figur 40: Dateringsdiagrammer for kokegropene S13, S54, S76 og S88, lok. 4 . 
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Figur 41: Kokegroper, lok. 4 (rentegnet av CCW). 
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Figur 42: Kokegroper, lok. 4 (rentegnet av CCW). 
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Figur 43: Kokegroper S88 og S89 i dyrkningslag S42, profil (Cf34353_182, mot SSV). 

Andre lag  

Med unntak av det nordvestre hjørnet var hele lok. 4 dekket av et 5-15 cm tykt 

lag, S42 (fig. 44). Laget var brunt til gråbrunt, bestod av siltig leire med en del 

humus, noe kull og litt brent leire, samt stedvis noe sand. Laget inneholdt ingen 

tydelige sjikt som tydet på separate avsetninger, og syntes forholdsvis godt 

sortert. Laget ble skåret av seks kokegroper i sørøstlig del, mens andre 

kokegroper lå tydelig under dyrkingslaget. Hva angår groper og stolpehull som 

ble avdekket i plan, ble ingen av dem observert i dyrkingslaget, men det er 

sannsynlig at noen har vært yngre enn laget og har blitt gravd ned gjennom 

dette. I profil A (fig. 45-46) ble det dokumentert to strukturer (S105, S107) som 

skar gjennom lag S42.  

Som beskrevet under produksjonsområdet tidligere, lå S42 over og forseglet det 

mørkere kulturlaget S34 langs den nordlige delen av knekken i terrenget. Begge 

lag ble observert i profil A, hvorfra det også ble tatt ut en pollenserie og 

makrofossilprøver. Dessverre inneholdt ikke pollenserien noe analyserbart 

materiale, noe som tillegges kraftig nedbrytning i tørre og eksponerte lag. De to 

lagenes funksjon er derfor fremdeles uavklart. Lag S42 ble datert til 

tidligneolitikum, kal. 3665-3635 f.Kr., mens det stratigrafisk eldre laget S34 ble 

datert til yngre bronsealder, kal. 1305-1170 f.Kr. (fig. 47). I tillegg ligger S42 

også over kokegroper som er datert til å være yngre enn laget. 

Dateringsresultatene er med andre ord problematiske, og vil bli nærmere 

diskutert i kapittel 5.6. 

Fyllemassen i kulturlag S82 i utgravningsfeltets sørøstre hjørne minnet om S34. 

Forslagsvis kan dette begrensete flaket ha hatt samme opprinnelse som S34, men 

dette er uavklart. Laget ble ikke videre undersøkt.  
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Figur 44: Lagene S42 og S223, samt kokegroper som er yngre enn lagene. Kartgrunnlag: 

Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 18.1.2011 KL. 

 
Figur 45: Detalj av profil A; S33 til høyre. 
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Figur 46: Profil A med lagene S42 og S34, samt strukturene S33, S32, S105, S106, S107 

(rentegnet av CCW). 

 
Figur 47: Dateringsdiagram for lagene S34 og S42 . 
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5.5.2. LOK. 5: STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Lok. 5 dekket et område på ca. 690 m
2 

med 42 mulige strukturer eller lag, 

hvorav tolv ble snittet (fig. 48-50). Fire ble avskrevet som natur. Det ble 

dokumentert ti stolpehull, ni kokegroper, 15 groper/nedgravninger og tre grøfter. 

Hele flaten var dekket av et lag, muligens fossil åker (fig. 44).  

Matjordlaget på lok. 5 var 30-50 cm tykt, mens det mulige dyrkingslaget under 

var 5-15 cm tykt, og dekket hele den avdekkete flaten. Terrenget skrånet svakt 

mot nord og øst. Undergrunnen bestod av silt med noe leire, stedvis noe mer 

sandet. Deler av lokaliteten var gjennomskåret av tykke murer, ca. 70-80 cm 

brede, som antas å være grunnmurer til en større gårdsbygning av relativt ny 

dato, basert på funn av tegl og porselen blant steinene. To steinfylte 

dreneringsgrøfter, ca. 40 cm brede, krysset midtre del av lokaliteten i NØ-SV-

retning. Flesteparten av strukturene ble funnet i østlig del av terrassen, og 

lokaliteten fortsatte øst for det avdekkete området. En kombinasjon av lite tid, 

masseforflytningsproblemer og en telefonkabel gjorde at det ikke ble prioritert å 

gå videre østover. 

Stolpehull  

På lok. 5 ble tre av ti stolpehull snittet (S179, S181, S239). Størrelsen varierte 

mellom 25 og 60 cm, med ett unntak med maksimal lengde 80 cm. Det var 

forholdvis jevn fordeling mellom ovale og runde stolper. De tre snittete stolpene 

hadde alle buete sider og flat eller ujevn bunn, og var 10-15 cm dype (fig. 51-52, 

54).  

Stolpehullene var godt avgrenset i plan og profil, men hadde ikke bevarte 

konstruksjonselementer. Fyllet var stort sett gråbrunt, siltbasert, med varierende 

mengder humus og litt kull. I motsetning til lok. 4 inneholdt ingen av 

stolpehullene på lok. 5 brent leire. Det var ikke mulig å identifisere 

husstrukturer, gjerder eller liknende. Stolpehullene var ikke samtidige, ettersom 

de to som ble datert stammet fra hhv. eldre bronsealder, kal. 1420-1325 f.Kr. 

(S179), og yngre bronsealder, kal. 765-525 f.Kr. (S181; se fig. S53). 



63/69, 244, Skien kommune  Saksnr. 2008/16680 

 50 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 
Figur 48: Lok. 5, oversiktskart. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-

150408SAS. Produsert 17.1.2011 KL. 
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Figur 49: Lok. 5 før avdekking (Cf34353_002, mot SSV). 

 
Figur 50: Lok. 5 etter avdekking (Cf34353_422, mot NNV). 
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Figur 51: Stolpehull S179, plan (Cf34353_359, motSV). 

 
Figur 52: Grop S180, profil (Cf34353_367, mot S). 

 
Figur 53: Dateringsdiagram for stolpehull S179 og S181. 
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Figur 54: Stolper/groper og dyrkningsprofil på lok. 5 (rentegnet av CCW). 
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Groper og grøfter 

Det ble ikke prioritert å undersøke groper og grøfter på lok. 5, og som følge av 

dette ble det kun to snittet to groper. De fleste gropene var ovale i plan, de 

resterende ujevne, mens største mål lå mellom 70 og 200 cm. Grøftene var 

avlange, og 1,1-3,0 m lang, og 40-50 cm brede. 

De to snittete gropene (S180 og S193; fig. 54) hadde buete sider og hhv. ujevn 

og flat bunn. Begge var 17 cm dype. Fyllet var silt- eller leirebasert, med 

varierende mengde humus, og vanligvis små mengder trekull. Ingen av gropene 

inneholdt funn eller andre elementer som kunne gi indikasjoner om bruk.  

Kokegroper 

I likhet med lok. 4 var det også på lok. 5 et skille mellom fem kokegroper (S177, 

S206, S207, S209, S210) som lå under dyrkingslag S223, og fire stykker som 

var skåret ned i dyrkingslaget (S189, S194, S205, S208). En kokegrop var rund, 

resten ovale. Det kan antydes tre størrelsestyper, ca. 60 cm, ca. 80-90 cm og ca. 

120 cm, hvorav den mellomste var noe mer vanlig enn de to andre.  

Fire kokegroper ble snittet, disse var ikke ensartete (fig. 55-56). Sidene var 

buete eller ujevne sider, mens bunnen kunne være flat, rund eller ujevn. Dybden 

varierte innen 10-18 cm. Med ett unntak hadde de snittete kokegropene rikelig 

med varmepåvirket stein, 10-16 liter. Det varierte om de hadde tydelig kullrand 

eller ikke. En av kokegropene inneholdt noe brent leire (S208), mens det i to ble 

funnet små fragmenter av brent bein (S205, S208). Kokegrop S177 ble 

radiologisk datert til førromersk jernalder, kal. 360-195 f.Kr., mens kokegrop 

S205 ble datert til overgangen førromersk jernalder-eldre romertid, kal. 45 f.Kr.-

15 e.Kr. (fig. 57). Alle kokegropene på lok. 5 anses for å utgjøre et kokegropfelt 

med brukstid førromersk jernalder-eldre romertid. 

 
Figur 55: Kokegrop S205 i lag S223, profil (Cf34353_294, mot NNV) 
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Figur 56: Kokegroper i og under dyrkningslag på lok. 5 (rentegnet av CCW). 

 
Figur 57: Dateringsdiagram for kokegroper S177 og S205 . 
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Lag 

Lag S223 var bevart over hele lok. 5 (fig. 54, 58), og er forslagsvis tolket som 

dyrkningslag (men se også diskusjon i 5.6). Dybden varierte opp til 15 cm. 

Laget var brungrått, og bestod av silt med noe leire, en del humus, og varierende 

mengder kull. Under dyrkingslaget ble det stedvis observert et tynt, lysere sjikt, 

bestående av en blanding av dyrkingslaget og den gule leirholdige silt-

undergrunnen, trolig dannet ved utvasking og markganger. Det ble ikke 

analysert makrofossil- eller pollenprøver fra laget. Det ble C14-datert til eldre 

bronsealder (kal. 1400-1270 f.Kr.). Dateringen vil bli diskutert i kap. 5.6.1. 

 
Figur 58: Profil B med lag S223 (Cf34353_421, mot ØNØ); dateringsdiagram for S223 . 

5.5.3. FUNNMATERIALE 

Det fremkom begrenset med gjenstandsfunn fra lokalitetene, og om lag 

halvparten ble funnet under vasking av makrofossilprøver. Det ble funnet to små 

fragmenter med grov keramikk, fra grop S61 (C58179/4) og i dyrkingslag S42 

(C58179/3). En jernspiker eller -nagle (C58179/1) ble funnet under opprensing 

av profilet gjennom kulturlag S34, mens det i grop S140 ble funnet en bit mulig 

slagg (C58179/16), og i grop S6 en rund stein med bruksspor (C58179/2). Det 

ble tatt inn brent leire fra fem stolpehull (S129, S135, S143, S146 og S161), fire 

groper (S15, S26, S39, S233), én kokegrop (S49) og en renne/grøft (S33), alle 

på lok. 4 (C58179/5-15). Betydelig flere strukturer hadde islag av brent leire, 

men den var imidlertid for smuldrete til å kunne tas inn. I kokegropene S88, 
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S205 og S208, og grop S61 ble det funnet små fragmenter av brent bein 

(C58179/17-18; C58180/1-2).  

Utover dette er katalogisert 46 kullprøver (C58179/19-/64), 33 makrofossil-

prøver (C58179/65-/97) og en pollenserie på fire prøver (C58179/98-/101) fra 

lok. 4, og 11 kullprøver (C58180/3-/13), 6 makrofossilprøver (C58180/14-/18) 

og en pollenserie på fire prøver (C58180/19-/22) fra lok. 5. 

5.5.4. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble tatt ut 56 kullprøver som inneholdt kull, hvorav 30 ble sendt til 

vedartbestemmelse ved Helge I. Høeg. Av disse ble 25 prøver C14-datert ved 

Laboratoriet for radiologisk datering, NTNU (rapporter, se 8.5.1 og 8.5.2). 

Videre ble det tatt ut 38 makrofossilprøver, og fra profil A og profil B ble det i 

tillegg tatt ut pollenserier. Fjorten makrofossilprøver samt en pollenserie ble 

analysert ved Natur og Kultur (rapport, se 8.5.3). 

5.5.5. DATERING 

Det ble utført 25 radiologiske dateringer fra utgravningen (tabell 5), i tillegg ble 

det utført fire dateringer fra Telemark fylkeskommunes registreringer (tabell 4; 

hentet fra Yilmaz 2008). 

Det var stor variasjon mellom dateringene, for lok. 4 mellom tidligneolitikum og 

folkevandringstid, en periode på over 4300 år (fig. 60), og for lok. 5 mellom 

eldre bronsealder og eldre romertid, drøyt 1400 år (fig 61). To av de fire 

dateringene på kokegroper fra Telemark fylkeskommunes registrering var tatt på 

lok. 5, begge falt i førromersk jernalder, og overlapper dateringen av kokegrop 

S177 fra utgravningen. De to resterende dateringene fra registreringene var fra 

lokaliteter som ikke ble undersøkt under utgravningen (fig. 59). 

Generelt kan det sies at de fleste kokegropene er fra førromersk jernalder, 

eventuelt i overgangen til eldre romertid. Groper og stolpehull varierer svært 

mye i datering, mens lagene er datert til eldre bronsealder eller tidligneolitikum. 

De to stolpehullene som ble datert i hus I har ensartet datering til overgangen 

førromersk jernalder-eldre romertid. Stratigrafisk sett er flere av dateringene 

imidlertid problematiske, dette vil bli diskutert i kapittel 5.6. 
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Kontekst 

(registrering) 
Prøvenr. C14-dat. 

(Beta Analytic Inc.) 
Periode 

S26, kokegrop, lok. 3 KP5 (C56721/10) 1980±40, kal. 50 f.Kr.-90 e.Kr. (FJA)-ERT 

S47, kokegrop, lok. 5 KP8 (C56721/11) 2220±40, kal. 390-180 f.Kr. FJA 

S57, kokegrop, lok. 5 KP9 (C56721/12) 2200±50, kal. 400-170 f.Kr. FJA 

S62, kokegrop?, lok. 6 KP10 (C56721/13) 1980±40, kal. 50 f.Kr.-90 e.Kr. (FJA)-ERT 

Tabell 4: Oversikt over radiologiske dateringer fra Telemark fylkeskommunes registrering. 

Kontekst 
(utgravning) 

Prøvenr. C14-dat. 
(NTNU) 

Periode 

S011, stolpehull KP28 4090±45, kal. 2855-2505 f.Kr. MNB 

S013, kokegrop KP26 2145±35, kal. 195-115 f.Kr. FJA 

S015, grop KP29 2900±30, kal. 1120-1010 f. Kr. (EBA-)YBA 

S029, grop KP30 4800±40, kal. 3640-3530 f.Kr. TN 

S034 (Profil A, L2), lag KP33 3015±35, kal. 1305-1170 f.Kr. EBA 

S042 (profil A, L1), lag KP35 4850±40, kal. 3665-3635 f.Kr. TN 

S049, kokegrop KP23 1535±30, kal. 535-595 e.Kr.  FVT(-MT) 

S050, LH, grop KP3 4950±50, kal. 3780-3670 f.Kr. TN 

S054, kokegrop KP22 2095 f.Kr.30, kal. 165-50 f.Kr. FJA 

S061, grop KP36 1525±30, kal. 540-600 e.Kr. FVT(-MT) 

S076, kokegrop KP1 2220±30, kal. 365-200 f.Kr. FJA 

S088, kokegrop KP18 2050±35, kal. 60 f.Kr.-0  FJA 

S101, LA, grop KP40 2765±35, kal. 920-840 f.Kr. YBA 

S121, snitt 3A, grøft KP41 3305±35, kal. 1620-1520 f.Kr. EBA 

S129, stolpehull KP42 2370±35, kal. 410-395 f.Kr. FJA 

S140, grop KP46 2625±35, kal. 810-795 f.Kr. YBA 

S143, stolpehull KP48 2025±30, kal. 45 f.Kr.-15 e.Kr. FJA(-ERT) 

S156, stolpehull KP52 1535±35, kal. 535-595 e.Kr. FVT(-MT) 

S161, stolpehull KP54 2035±35, kal. 50 f.Kr.-10 e.Kr. FJA(-ERT) 

S177, kokegrop KP10 2200±30, kal. 360-195 f.Kr. FJA 

S179, stolpehull KP14 3125±35, kal. 1420-1325 f.Kr. EBA 

S181, stolpehull KP13 2490±30, kal. 765-525 f.Kr. YBA 

S205, kokegrop KP5 2025±30, kal. 45 f.Kr.-15 e.Kr. FJA(-ERT) 

S223, lag KP59 3080±35, kal. 1400-1270 f.Kr. EBA 

S33, L9n, grop KP56 3520±35, kal. 1885-1765 f.Kr. SN 

Tabell 5: Oversikt over radiologiske dateringer fra KHMs utgravning, lok. 4 og 5.  

 
Figur 59: Kalibrerte dateringer fra Telemark fylkeskommunes registrering (OxCal v4. 1.5 

Bronk Ramsey (2010); r:5 Atmospheric data from Reimer et al. (2009)). 
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Figur 60: Kalibrerte dateringer fra lok. 4 (OxCal v4. 1.5 Bronk Ramsey (2010); r:5 

Atmospheric data from Reimer et al. (2009)). 
 

 
Figur 61: Kalibrerte dateringer fra lok. 5 (OxCal v4. 1.5 Bronk Ramsey (2010); r:5 

Atmospheric data from Reimer et al. (2009)). 
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5.5.6. ANALYSERESULTATER 

Bjørk var gjennomgående den mest vanlige vedarten, og stod for 80 % av det 

analyserte materialet. I to tredjedeler av prøvene utgjorde bjørk 80-100 %. Kun i 

to av de tredve kullprøvene ble det ikke funnet bjørk overhodet, og i to prøver 

utgjorde bjørk mindre enn halvparten av kullet. Bjørk ble fulgt av furu i 

hyppighet, med ca. 9 %, og eik med ca. 6 % av kullet. Strukturer som skilte seg 

ut med store mengder furu var kokegrop S13, med kun furu, og stolpehullene 

S129 (57 %), S143 (40 %) og S146 (40 %).  

Verdt å merke seg er at de to dyrkningslagene hadde forskjellig sammensetning. 

Vedartanalysen av S42 viste en tydelig overvekt av bjørk, og noe furu og eik, 

mens S223 inneholdt halvparten bjørk og nesten like mye eik, samt litt 

selje/vier/osp. Kulturlag S34 ligger omtrent mellom disse, med 63 % bjørk, 25 

% eik, og litt ask og selje/vier/osp. Andre strukturer med uvanlige 

vedartskombinasjoner var renne S33 (36 % eik, 45 % selje/vier/osp og 18 % 

furu) og kokegrop S189, som i tillegg til bjørk har 33 % furu og 13 % 

selje/vier/osp. I mindre grad kan det samme sies for grop S140 (16 % hegg, 12 

% furu og 4 % eik i tillegg til bjørk) og gropene S39 (20 % ask i tillegg til bjørk) 

og S101 (27 % furu i tillegg til bjørk) som er del av produksjonsområdet. 

Utbyttet fra makrofossil- og pollenanalysene var dessverre begrenset. I den 

analyserte pollenserien fra profil A ble det ikke funnet sporer eller pollen, noe 

som tilskrives kraftig nedbrytning. I makrofossilprøvene ble det funnet noe 

forkullet materiale i de fleste prøvene, i renne S33 bestod dette for det meste av 

kvist og strå. Grop S100 inneholdt to fettliknende klumper og et fragment 

hvitbrent bein. Brent leire ble funnet i stolpehull S146, grop S39 og renne S33. 

Små mengder korn ble funnet i de to gropene S15 og S61, hhv. ubestemt, og 

naken bygg og vanlig bygg, samt ubestemt korn. I grop S220 ble det funnet en 

knopp, mens det i S146 ble funnet tre typer ugress; vassarve, vikke og 

meldestokk. 
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5.6. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Hovedinntrykket av lokalitetene er at det har vært mye aktivitet på de to flatene, 

men ikke nødvendigvis intenst og samtidig. Stratigrafien, med kokegroper i 

dyrkningslag, mellom dyrkningslag og kulturlag, og under dyrkningslag, 

tilsvarende også groper under kulturlaget, tyder på at det har vært flere 

aktivitetsfaser. Kun lok. 4 fra registreringen ble omfattende utgravd, mens det på 

lok. 5 ble undersøkt i det området der var blitt registrert tettest med strukturer. 

Hverken lok. 4 eller lok. 5 ble avgrenset; på lok. 4 har aktiviteten trolig fortsatt 

nordover og sørover fra undersøkelsesområdet, mens den på lok. 5 trolig strakk 

seg noe østover og nordover. De øvrige lokalitene ble av tidshensyn 

nedprioritert, og ikke undersøkt. Sjakten som var planlagt i skråningen mellom 

lok. 4 og lok. 2 ble ansett som unødvendig, ettersom bergryggen langs østsiden 

av lok. 4 vil ha forhindret erosjon av dyrkningslag ned skråningen.  

Når området skal tolkes, er det viktig å ta de geografiske forhold med i 

betraktningen, særlig for lok. 4. Denne ligger på en terrasse med utsikt over 

Gjerpendalen, der det finnes en rekke kulturminner, blant annet gravhauger og 

helleristninger, hvorav en del er synlige fra lokaliteten. Terrassen er skarpt 

avgrenset mot dalen, ikke bare på grunn av den bratte skråningen ned mot neste 

terrasse, men også ved bergryggen som hever seg 30-60 cm over undergrunnen 

langs terrassekanten. Denne har blant annet effektivt hindret erosjon av masser 

fra terrassen, og kan også ha hatt en viss le-funksjon.  

De to lokalitetene skal trolig ses på som deler av samme aktivitetsområde. I dag 

er lok. 4 og 5 adskilt av en trerekke og et gjerde, men høydeforskjellen mellom 

de to er ikke betydelig, i likhet med den øvre vestlige og nedre østlige del av lok. 

4, og det må ha vært naturlig å bevege seg på kryss og tvers over hele flaten. 

Dateringene på de to lokalitetene er sammenfallende, selv om lok. 4 hadde en 

langt videre brukstid enn lok. 5. Den stratigrafiske situasjonen med kokegroper 

fra førromersk jernalder både under og over et heldekkende mulig dyrkningslag 

var den samme på begge lokaliteter. På den annen side var det et 

gjennomgående trekk på lok. 4, og særlig den østlige delen, at både strukturer og 

lag inneholdt en del brent leire, mens dette ikke ble observert på lok. 5 



63/69, 244, Skien kommune  Saksnr. 2008/16680 

 62 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

I lys av våre erfaringer under utgravningen, er det på den annen side påfallende 

at det har vært mest aktivitet i nordøst. Dette er det laveste punktet på flaten, 

med lite eller ingen drenering i undergrunnen, og kun en smal sprekk i 

bergryggen i øst som tok av for regnvann. På mange måter er det et naturlig 

basseng. Det faller seg naturlig å anta at dette var situasjonen også i fortiden. 

Aktivitetsnivået i dette området tyder på to ting; at området var særlig attraktivt 

på tross av vannproblemene, og at man kan, eller til og med bør, ha hatt et 

system for drenering av regnvann som ikke ble funnet under utgravningen. 

Sett opp mot problemstillingene som ble fremsatt i prosjektplanen, kunne 

enkelte forhold undersøkes grundig mens andre kom i bakgrunnen. Det ble 

undersøkt ett antatt hus, men det viste seg ikke å være mulig å avklare husets 

typologi, dets funksjon eller indre organisering. Husets datering synes å være 

overgangen mellom førromersk jernalder og eldre romertid. Til en viss grad ble 

organiseringen av nærområdet ble avklart. Hva angår kokegroper fremkom det 

klare bruksfaser gjennom radiologiske dateringer og stratigrafi, og det ble 

definert ett kokegropfelt på hver av lokalitetene. 

Begge lokaliteter var varierte hva angår strukturer og dateringer. Til en viss grad 

var strukturer av visse typer samlet i visse områder. De viktigste trendene er: 

 Mest intens aktivitet i nordøst, der hovedandelen av stolpehull, staur, og 

groper befant seg, mange av dem med brent leire 

 Et lite hus med tre grindpar i nordøst  

 16 staur som utgjorde et N-S-gående gjerde langs terrassekanten på lok. 

4 

 To kokegropfelt, ett i sørøstlig del av lok. 4, og ett i sørøstlig del av lok. 

5.  

 Et mulig produksjonsområde i midtre-nordlige del av lok. 4 med groper, 

hvorav noen var forbundet med renner.  

5.6.1. DATERINGER OG STRATIGRAFI 

De radiologiske dateringene var problematiske, da de i flere tilfeller divergerte 

fra stratigrafien. Det beste eksempelet er de antatte dyrkingslagene datert til 

tidligneolitikum og eldre bronsealder, S42 på lok. 4 (kal. 3665-3635 f.Kr.), og 

S223 på lok. 5 (kal. 1400-1270 f.Kr.). På begge lokaliteter lå kokegroper fra 

førromersk jernalder både over og under lagene. Kokegropene som var gravd 

ned i laget var fra siste del av perioden, i overgangen mot eldre romertid (S88: 
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kal. 60 f.Kr.-0; S205: kal. 45 f.Kr.-15 e.Kr), mens kokegropene under laget var 

noe eldre (S13: kal. 195-115 f.Kr.; S54: kal. 165-50 f.Kr.; S76: kal. 365-200 

f.Kr.; S177: kal. 360-195 f.Kr.). Dette må nødvendigvis bety at lagene ble 

dannet i siste del av førromersk jernalder, og at de ble dannet forholdsvis raskt. 

Lagenes dateringer til tidligneolitikum og eldre bronsealder reflekterer trolig at 

dateringene har blitt gjort på eldre kull som var blandet inn i lagene, og ikke på 

kull fra lagenes bruksfaser. En følge av at lagenes antatte datering på grunn av 

kokegropstratigrafien, er at stolper og staurhull datert til overgangen førromersk 

jernalder-romertid (S143, S161) og folkevandringstid (S156, S61) trolig har 

vært yngre enn lag S42, og gravd gjennom dette, selv om det ikke var mulig å 

observere stolpehullene og gropen i lagets overflate. 

Det er også et annet problem knyttet til S42. Laget dekker kokegrop S49, datert 

til folkevandringstid-merovingertid (kal. 535-595 e.Kr.), men på bakgrunn av 

kokegropene som skjærer S42, kan laget vanskelig argumenteres for å være 

yngre enn førromersk jernalder. Det er mulig at forklaringen kan ligge i 

topografien – S49 ligger i skråningen mellom vestlig og østlig del på lok. 4, og 

slik sett kan lag S42 i sin opprinnelige utstrekning har erodert vekk i skråningen 

før S49 ble anlagt, mens rester av laget fra den øvre vestlige flaten senere har 

erodert eller blitt vasket over kokegropen. 

Også dateringen på lag S34 og tilhørende strukturer kan diskuteres. Laget ble 

datert til eldre bronsealder, mens grop S220, som syntes å være stratigrafisk 

yngre, ble datert til senneolitikum. Grop S101 ble i utgangspunktet antatt å være 

tilnærmet samtidig med S220 på grunn av strukturtype, men det var ikke mulig å 

se om den var gravd gjennom eller lå under lag S34. Denne gropen ble datert til 

yngre bronsealder. Det er således opptil 1000 år i forskjell mellom dateringene, 

noe som indikerer at det enten er feil med dateringene, eller at strukturer og lag 

ikke har noe med hverandre å gjøre, og stammer fra forskjellige aktiviteter i 

forskjellige perioder. Analyseresultatene fra strukturene gav ikke indikasjoner 

på samme aktivitet – men det var generelt lite innhold i det analyserte materiale, 

så dette er ikke noen absolutt avkreftelse av at strukturenes funksjon henger 

sammen. Ettersom fyllet i lag og groper hadde mye felles, synes det sannsynlig 

at de, på tross av sprikende dateringer, tilhører samme aktivitet. Variasjonen i 
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dateringer kan skyldes forurensing, med andre ord at kull fra tidligere aktiviteter 

har blitt iblandet fyllet.  

 
Figur 62: Harrismatrise over daterte og stratigrafisk relaterte strukturer, lok. 4. 
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Figur 63: Harrismatrise over daterte og stratigrafisk relaterte strukturer, lok. 5. 

5.6.2. PERIODER OG AKTIVITETER 

Mange av de eldste dateringene fra utgravningen ser ut til å datere forstyrrelser, i 

stedet for strukturen som prøvematerialet er tatt fra. Det forholdsvis høye 

antallet tidlige dateringer tyder allikevel på at det har vært aktivitet i området 

allerede fra tidligneolitikum selv om det er begrenset med sikre strukturer fra 

denne aktiviteten. 

Et stolpehull datert til mellomneolitikum periode B (kal. 2855-2505 f.Kr.) er en 

mulig kandidat til tidlig aktivitet, i likhet med grop S29 fra tidligneolitikum (kal. 

3640-3530 f.Kr.). Felles for disse to er at de er svært utvaskete og lyse i fargen, 

og inneholdt lite kull og humus, noe som støtter opp om at de er særlig tidlige. I 

tillegg til stolpehullet og gropen, var det enkelte andre strukturer på den øvre 

flaten på lok. 4 som hadde liknende sammensetning, men det er uansett snakk 

om svært begrenset aktivitet i neolitikum. Det ble gjort tre flintfunn under 

registreringen, inkludert en skraper, men disse har ikke blitt nærmere studert. 

Flintfunnene tyder på aktivitet i steinalder, men kan ikke settes i direkte 

sammenheng med de radiologiske dateringene og dermed strukturene på 

utgravningen. 

Grop S50 ble også datert til tidligneolitikum (kal. 3780-3670 f.Kr.), men har 

ganske annet fyll; langt mer kullholdig, og med noe brent leire. Alt i alt synes 

den nærmere de andre mulige produksjonsstrukturene, men den ble altså datert 

langt tidligere. Det er mulig at det dreier seg om en særlig tidlig 
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produksjonsgrop, men det anses som mer sannsynlig at den er datert på kull som 

er eldre enn strukturens bruksfase.  

Variasjonen i dateringer for produksjonsområdet gjør det vanskelig å gi 

antydning om når aktiviteten foregikk. Dersom man går ut i fra at variasjonen 

skyldes at eldre kull har blitt blandet inn i yngre strukturers fyll, vil den yngste 

dateringen gi best indikasjon om aktivitetsperiode, som i så fall vil ligge i yngre 

bronsealder (jf. S101, kal. 920-840 f.Kr.). Tatt i betraktning at antatte 

forstyrrelser har gitt dateringer på lagene S42 og S223 som trolig er hhv. 3600 

og 1200 år for gamle, slik det er beskrevet over, er det mulig at også 

produksjonsområdet er yngre enn dets yngste datering.  

Den forholdsvis høye andelen trekull samt brent leire fra strukturene i 

produksjonsområdet, tyder på at ild har vært nødvendig for aktiviteten. Rennene 

mellom groper kan ha hatt en ventilasjonsfunksjon, alternativt kan de ha ført noe 

fra en grop over i en annen. På grunnlag av makrofossilanalysen har det blitt 

foreslått at det kan dreie seg om en type tørkeovn for lin – men dette er usikkert. 

Noen av strukturene i området, særlig de som tydelig lå under lag S34 (S108, 

S111), må antas å være tidligere enn aktiviteten i produksjonsområdet, og 

representere annen aktivitet. 

Ytterligere fem strukturer ble datert til bronsealder, tre på lok. 4 og to på lok. 5. 

Disse varierer mye i type og datering, fra den hesteskoformete grøften S121 

(EBA kal. 1620-1520 f.Kr.), stolpehull S179 (EBA kal. 1420-1325 f.Kr.) grop 

S15 (EBA-YBA kal. 1120-1010 f.Kr.), grop S140 (kal. 810-795 f.Kr.) og 

stolpehull S181 (kal. 765-525 f.Kr.). Mens S121 og S140 var forholdsvis lyse og 

utvaskete, i likhet med de neolittisk daterte strukturene S11 og S29, var S15 mer 

kullholdig og humøs. Dette kan ha med strukturens bruk å gjøre. Fyllet i S15 

hadde mye til felles med kokegroper, og det er derfor mulig at fyllet i 

utgangspunktet har inneholdt mer kull og humus enn S121 og S140, slik at den 

ikke har blitt like utvasket. Undergrunnen på lok. 5 var mer siltig enn på lok. 4, 

og bidrar til å forklare at stolpehullene her var annerledes enn gropene på lok. 4. 

De var utvasket, men med langt mer gråbrun farge.  
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Hvilke aktiviteter som har foregått i bronsealder er usikkert – trolig en form for 

produksjon, kanskje en kortere eller lengre bosetning, men uten mer 

monumentale husstrukturer. Spredningen av dateringer gjennom bronsealder 

tyder på jevn aktivitet, uten at enkelte tidsrom skiller seg ut.  

På grunnlag av dateringene bør det være mulig å slå fast en endring og 

intensivering i bruken av området i neolitikum, trolig i form av gårdsvirksomhet, 

og likeledes en intensivering i bronsealder. Liknende tendenser fra overgangen 

mellom neolitikum og eldre bronsealder ble observert under Svinesundprosjektet 

i Østfold (Glørstad 2004:70). 

Videre er det liten overgang til førromersk jernalder, med ett stolpehull og fire 

daterte kokegroper i jevn rekkefølge, S129 (kal. 410-395 f.Kr.), S76 (kal. 365-

200 f.Kr.), S177 (kal. 360-195 f.Kr.), S13 (kal. 195-115 f.Kr.) og S54 (kal. 165-

50 f.Kr.), før det oppstår en fortetting av aktivitet i overgangen mellom 

førromersk jernalder og eldre romertid. Kokegroper har således vært benyttet 

regelmessig over tid, men selv med de udaterte kokegropene som tilhører 

samme fase (før lag S42) har det ikke vært snakk om hyppig bruk av 

kokegroper. 

Sent i førromersk jernalder har noe skjedd – i løpet av en forholdsvis kort 

periode blir begge lokaliteter dekket av lag som antas å ha sammenheng med 

intensivering av jordbruksdrift. En mulig tolkning er dyrkningslag, men det at 

forholdsvis tykke lag har oppstått over forholdsvis kort tid er ikke i samsvar med 

dyrkning. Et alternativ kan være avsviing/rydning med påfølgende beite. Stadige 

omroting gjennom at dyrene har beveget seg over området, samt tilførsel av 

møkk kan i så fall ha skapt lagene, og de kan ha blitt omfattende over 

forholdsvis kort tid, avhengig av aktiviteten. Muligheten for at det skulle dreie 

seg om et naturlig avsatt lag synes liten, da de to lokalitetene heller mot øst, og 

det i vest ikke er betydningsfulle høydedrag som skulle kunne forårsake gradvis 

erosjon, jordskred eller liknende. Det synes heller ikke trolig at det dreier seg 

om avsetninger i forbindelse med en oversvømmelse eller flom, ettersom lagene 

ikke viste tegn på vannavsatte sjikt. Det må allikevel bemerkes at lagene S42 og 

S223 har manifestert seg på så kort tid at det vanskelig kan skyldes dyrkning 

alene. 
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Fra overgangen mellom førromersk jernalder og eldre romertid, og etter lagene 

S42 og S223, tok altså aktiviteten seg opp. På lok. 4 har et hus med tre grindpar 

og en kokegrop som skjærer lag S42 så å si sammenfallende dateringer 

(kokegrop S88, kal. 60 f.Kr.-0; stolpehull S161, kal. 50 f.Kr.-10 e.Kr.; stolpehull 

S143, kal. 45 f.Kr.-15 e.Kr.), og tolkes å tilhører til samme aktivitetsfase. På lok. 

5 er kokegrop S205 tilsvarende samtidig (kal. 45 f.Kr.-15 e.Kr.). Det ble ikke 

funnet tydelige bolighus på lokalitetene – hus I synes noe lite til å være bolig, 

men kan forslagsvis ha vært en slags driftsbygning. Det er allikevel mulig at det 

var bolighus i nærheten, eksempelvis på toppen av åssiden, noe vest for 

lokalitetene, under dagens sveitservillaer, eller på platåene nord eller sør for 

lokalitetene, der det i dag er boligfelt.  

Ytterligere åtte kokegroper fordelt på de to lokalitetene var yngre enn lag S42 og 

lag S223, og beliggenheten rett ved hhv. kokegrop S88 og S205 tyder på at de 

kan ha vært samtidige med disse, og indikerer dermed at det i perioden var mer 

omfattende bruk av kokegroper enn tidligere. Det er imidlertid også mulig at 

disse kokegropene stammer fra en lengre tidsperiode, frem til eller til og med 

senere enn kokegrop S49, lenger nord på lok. 4. 

Dateringene tyder på at kokegropfeltene var spesialiserte til en viss grad (jf. 

Gjerpe 2008:47-48), ettersom kokegropene synes å være konsentrert til visse 

områder, og de fleste synes å stamme fra førromersk jernalder. Det er imidlertid 

så pass få av dem, fordelt på en periode på flere århundrer, og det er derfor lite 

trolig at de representerer en gjentatt, dagligdags aktivitet. Kokegropene er ikke 

plassert på rekke eller i annet mønster, og man kan derfor si at kokegropfeltet er 

uregulert. Det at kokegropene ikke overlapper hverandre, tyder på en bevissthet 

om området som kokegropfelt i bruksperioden. To av kokegropene som ligger 

separat er gravd ned i tidligere groper, men disse er ikke representative for 

kokegropene generelt.  

Det er et åpent spørsmål hva slags aktiviteter kokegropene skal settes i 

forbindelse med, og om de representerer samme type aktivitet (se e.g. Diinhoff 

2005:137 om temaet). Mens kokegroper tradisjonelt ble sett på som spor etter 

fortidig matlagning, har man i nyere tid satt spørsmål ved alminneligheten i 

matlagingen – både på grunn av at kokegropene er for sjeldne til å ha vært den 
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vanlige matlagingsformen, og på grunn av at den påkrevde mengden med stein 

ville vært enorm. I stedet har kokegropfelt blant annet blitt satt i sammenheng 

med kultisk aktivitet (Narmo 1996) og med samlingssteder av politisk og sosial 

karakter i et egalitært samfunn (Gjerpe 2001). Lil Gustafson (2005:106) 

oppsummerer mulige bruksområder for kokegropene med oppvarming i bolig, 

tørr- eller våtkoking av mat, tørking av kjøtt/fisk og badstue.  

Kokegropfeltene som ble undersøkt på lok. 4 og lok. 5 er for langt unna kjente 

gravminner og helleristninger til å kunne knyttes direkte til disse. Det er mer 

sannsynlig at kokegropene skal ses i sammenheng med samtidig bosetning i 

området, hvis plassering foreløpig er ukjent. En mulig tolkning kan være at de 

ble brukt som et forsamlingssted for omkringliggende bosetning (jf. Gjerpe 2001 

og 2008:57, om enn ikke av samme omfang). Det virker sannsynlig at i det 

minste noen av kokegropene ble brukt til matlagning i en eller annen form, 

ettersom det ble funnet brente bein i tre av gropene. Det ble ikke funnet andre 

strukturer som kunne knyttes direkte til kokegropene, så det er lite trolig at de 

har vært tilknyttet bygninger som ildsted, ei heller at de har vært brukt til 

badstuaktivitet eller liknende.  

Det ble undersøkt lag på begge lokaliteter som forslagsvis tolkes som fossile 

åkre, men tolkningen er ikke sikker. De radiologiske dateringene synes å være 

feilaktige med hensyn til lagenes alder, og stratigrafien tilsier at de ble dannet i 

sen førromersk jernalder. Korn funnet i makrofossilprøver fra to av gropene 

bekrefter bruk av korn på lokaliteten i folkevandringstid. Det er imidlertid ikke 

mulig å si noe om det ble drevet jordbruk på stedet, eller om man spiste korn 

tidligere enn folkevandringstid. 

Gjerdet og grop S61 på nedre halvdel av lok. 4 fikk tilnærmet samtidige 

dateringer i folkevandringstid, i likhet med kokegrop S49 i skråningen. Kornet 

som ble påvist i makrofossilprøven fra S61, kan kanskje gi en pekepinn of 

hvordan gjerdet skal tolkes, for eksempel som del av en innhegning for å holde 

husdyr ute fra dyrket mark, selv om plasseringen langs bergryggen synes lite 

hensiktsmessig i så måte. En annen mulighet kan være at det dreier seg om 

hesjestaur for tørking av høy. 
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5.6.3. FUNNENE I EN STØRRE SAMMENHENG 

Det er få daterte kulturminner nær Bratsberg, men det må antas at både 

helleristninger og gravminner (se kap. 4 og Glørstad 2010) anslås å tilhøre 

perioden bronsealder-jernalder. Særlig kan trekkes frem skålgropen som ble 

funnet under Telemark fylkeskommunes registrering, i sørlig del av planområdet 

(id116427, se Yilmaz 2008 og Glørstad 2010). Undersøkelsene har paralleller 

ellers i Skien kommune. Kokegroper som tidsmessig overlapper med de daterte 

kokegropene på Bratsberg kjennes blant annet fra Nordre Grini, hvor det også 

ble funnet kulturlag fra yngre bronsealder, med andre ord overlappende med 

aktiviteten i produksjonsområdet (Skogsfjord og Glørstad 2009). Undersøkelser 

på Gimsøy (Bukkemoen 2006) avdekket kokegroper som i noen grad overlappet 

med resultatene fra Bratsberg. Likeledes er det flere dateringer av kokegroper til 

eldre jernalder fra Kongerød, om enn med et videre spenn enn på Bratsberg. Her 

ble det dessuten påvist forskjellig aktivitet fra senneolitikum til middelalder, 

blant annet husområder fra sen førromersk jernalder-eldre romertid, og et ildsted 

fra overgangen neolitikum-bronsealder (Skogsfjord og Glørstad 2010). Sammen 

gir disse undersøkelsene et inntrykk av en intensivering eller ekspansjon av 

bosetning og gårdsdrift i slutten av førromersk jernalder. 
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6. KONKLUSJON 

Undersøkelsene i Sivert Urnes veg ble utført i løpet av fem uker i september-

oktober 2010. Mens prosjektplanen la opp til å undersøke fire lokaliteter av 

varierende størrelse, ble kun de to mest funnrike lokalitetene undersøkt, da 

potensialet her ble ansett for størst.  

Det var i noen grad mulig å svare på problemstillingene (presentert i 5.1). En 

bosetning med bolighus ble ikke identifisert, og det er derfor kun deler av 

boplassens organisering som er kjent. Det påvist et hus, som var forholdsvis lite 

og tolkes som en type driftsbygning, snarere enn et bolighus. Huset var samtidig 

med kokegroper nærliggende kokegroper, og må antas å være del av samme 

aktivitetsområde i sen førromersk jernalder-eldre romertid. Det ble også 

undersøkt eldre og yngre kokegroper fra eldre jernalder, noe som gir grunnlag 

for å anta at området har vært en type samlingssted med spesifikt formål over 

lengre tid. Funn av brente bein i enkelte kokegroper tyder på noen form for 

matlagning, men det har ikke vært mulig å komme med videre konklusjoner om 

kokegropenes funksjon. Funn av bl.a. bygg tyder på bruk av korn, kanskje også 

dyrking, i folkevandringstid, mens et mulig dyrkningslag antyder mulig 

dyrkning tilbake til førromersk jernalder. Det ble også funnet groper, stolpehull 

og produksjonsspor som ble datert fra neolitikum til folkevandringstid, men 

aktiviteten ser ut til å ha vært størst i overgangen førromersk jernalder-eldre 

romertid. 

Dateringene, i kombinasjon med gjenstandsfunn fra registreringene, viser to 

perioder med endringer i bruken av området, først en mindre intensivering i 

neolitikum-bronsealder, deretter en sterk økning i sen førromersk jernalder. 

Undersøkelsene har påvist førreformatoriske kulturminner som føyer seg inn 

blant og utfyller andre kjente kulturminner i Skiensområdet. Det har ikke vært 

mulig å trekke funnene inn i en sikker sammenheng med andre kulturminner i 

Gjerpendalen, hovedsakelig fordi disse kulturminnene ikke er videre undersøkt 

eller daterte. Det antas allikevel at funnene fra Bratsberg har nær sammenheng 

med annen aktivitet i området. 
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Dateringene fra undersøkelsene var ikke entydige, og tydeliggjør 

problematikken med datering av lag, der det er vanskelig å få daterbart materiale 

fra sikker kontekst. Stratigrafien har imidlertid i dette tilfellet bidratt til å gi 

ganske gode indikasjoner på dateringen av lagene. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

S-nr. Lok. Struktur Kontekst 
Form i 
flate 

Mål plan 
(cm) 

D 
(cm) 

Beskrivelse 

S1 Lok. 4 Avskrevet      

S2 Lok. 4 Stolpehull  Oval 32 x 26 18 
Stolpehull, ovalt i plan, skrå til rette sider, flat bunn; L 32 cm, B 26 cm, D 18 cm. Fyllet var brungrått, 
bestående av siltet leire med noe humus. 

S3 Lok. 4 Stolpehull  Oval 36 x 35 24 
Stolpehull, ovalt i plan, buete til skrå sider, flat bunn; L 36 cm, B 35 cm, D 24 cm. Fyllet var brungrått, 
bestående av siltet leire med noe humus. 

S4 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 98 x 86 16 

Grop med ukjent funksjon. Ujevn i plan, skrå sider og rundet bunn; L 98 cm, B 86 cm, D 16 cm. S4 ser ut til 
å skjære S53, men relasjonen mellom disse er ikke klar. I plan synes de to strukturene å være like store, 
men i profil fortsetter fyllet i S53 under fyllet i S4, og det er derfor mulig at S4 ikke bare skjærer S53, men er 
gravd ned i den tidligere gropen. Hovedfyllet (1) i S4 var gråbrunt, bestående av leiret silt med noe humus 
og en del stein i nevestørrelse. Fyllet (2) under, som kan være del av S4 eller av en større S53, var 
gulbrunt, mindre humøst og mer leireholdig og klumpete enn fyll 1, og synes å ha vært mer oppblandet med 
undergrunnen. 

S5 Lok. 4 Stolpehull  Oval 35 x 33  Ovalt stolpehull, 35 x 33 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S6 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 143 x 118 12 
Grop med ukjent funksjon. Ujevn til oval i plan, rette til skrå sider og flat bunn; L 143 cm, B 118 cm, D 12 
cm. Fyllet var lys brunt, bestående av leiret silt med litt humus og enkelte stein av varierende størrelse, 
samt litt trekull og brent leire. 

S7 Lok. 4 Avskrevet      

S8 Lok. 4 Stolpehull  Oval 28 x 25  Ovalt stolpehull, 28 x 25 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S9 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 94 x 88 15 
Grop med ukjent funksjon. Oval i plan, buete til skrå sider og skrå til ujevn bunn; L 94 cm, B 88 cm, D 15 
cm. Fyllet var gråbrunt, bestående av svært finkornet leiret silt med litt humus, enkelte små varmepåvirkete 
stein, samt litt trekull og brent leire. 

S10 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Rund 68 x 66 11 
Grop med ukjent funksjon. Tilnærmet rund i plan, buete sider og ujevn bunn; L 68 cm, B 66 cm, D 11 cm. 
Fyllet var gråbrunt, bestående av leiret silt med litt humus, samt litt trekull og brent leire. 

S11 Lok. 4 Stolpehull  Oval 35 x 32 18 
Stolpehull, ovalt i plan, buete til skrå sider, flat bunn; L 36 cm, B 35 cm, D 24 cm. Fyllet var gråbrunt, 
bestående av siltet leire med litt humus og pletter av lys undergrunn. 

S12 Lok. 4 Kokegrop  Oval 70 x 40 5 
Bunn av kokegrop, svært dårlig bevart. Oval i plan, buete sider og rundet bunn; L 70 cm, B 40 cm, D 5 cm. 
Fyllet var gråbrunt, bestående av humøs leire med litt trekull og brent leire, og med enkelte nevestore 
varmepåvirkete stein i overflaten. S12 er gravd ned i den langt større gropen S18. 

S13 Lok. 4 Kokegrop  Oval 98 x 94 13 
Bunn av kokegrop. Lett oval i plan, buete sider og rundet til ujevn bunn; L 98 cm, B 94 cm, D 13 cm. Fyllet 
var gråbrunt, bestående av humøs leire med litt trekull og brent leire, og med enkelte nevestore 
varmepåvirkete stein i overflaten. 
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S-nr. Lok. Struktur Kontekst 
Form i 
flate 

Mål plan 
(cm) 

D 
(cm) 

Beskrivelse 

S14 Lok. 4 Stolpehull  Oval 52 x 48 9 
Stolpehull, ovalt i plan, buete sider, flat til ujevn bunn; L 52 cm, B 48 cm, D 9 cm. Fyllet varv lys gråbrunt, 
bestående av siltet leire med litt humus, trekull og brent leire. 

S15 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Rund Ø 82 21 

Grop med ukjent funksjon, tydelig avgrenset i plan og profil. Tilnærmet rund i plan, buete sider og flat bunn; 
diameter 82 cm, D 21 cm. Fyllet var gråbrunt, bestående av leiret silt med en god del humus, forholdsvis 
mye stein i varierende størrelse, det meste varmepåvirket, samt litt trekull og brent leire. Innholdet minner 
på mange måter om en kokegrop, men det er er ingen kullrand, og generelt for lite kull til å kunne kalle 
gropen en kokegrop. 

S16 Lok. 4 Kokegrop  Oval 70 x 52  
Oval kokegrop, 70 x 52 cm. Fyllet består av leire med noe humus, en god del kull og noe varmepåvirket 
stein. 

S17 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 70 x 50  Grop, ujevn i plan, 70 x 50 cm. Fyllet består av leire med noe humus. 

S18 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 223 x 134 26 
Grop med ukjent funksjon. Oval i plan, med svært varierende sider, sterkt skrå til rette, og ujevn bunn; L 
223 cm, B 134 cm, D 26 cm. Fyllet var lys grått, bestående av siltig og humøs leire med noe brent leire og 
litt trekull. S12 var gravd ned i S18. 

S19 Lok. 4 Stolpehull  Oval 31 x 23  Mulig ovalt stolpehull, 31 x 23 cm. Fyllet består av leire med noe humus, litt kull og brent leire. 

S20 Lok. 4 Stolpehull  Oval 30 x 27  Mulig ovalt stolpehull, 31 x 23 cm. Fyllet består av leire med noe humus, litt kull og brent leire. 

S21 Lok. 4 Stolpehull  Oval 38 x 36 15 
Stolpehull, tydelig avgrenset i plan og profil. Ovalt i plan, steilt skrå sider, skrå bunn; L 38 cm, B 36 cm, D 
15 cm. Fyllet var mørk brunt, bestående av leiret og humøs silt med fragmenter av stein/berg (?) som virket 
varmepåvirket. 

S22 Lok. 4 Avskrevet      

S23 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 70 x 49  Mulig ovalt grop, 70 x 49 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S24 Lok. 4 Avskrevet      

S25 Lok. 4 Stolpehull  Rund Ø 45  Rundt stolpehull, diameter 45 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S26 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 92 x 84 22 
Grop med ukjent funksjon, tydelig avgrenset i plan og profil. Oval i plan, skrå til buete sider, flat til lett skrå 
bunn; L 92 cm, B 84 cm, D 22 cm. Fyllet var mørk brunt, bestående av leiret fin silt med noe grus og 
humus, litt trekull og brent leire, samt mye biter av forvitret berg. 

S27 Lok. 4 Stolpehull  Oval 54 x 46 22 

Stolpehull, tydelig definert i plan og profil. Ovalt i plan, rette sider, ujevn bunn; L 54 cm, B 46 cm, D 22 cm. 
Fyllet var lys gråbrunt, bestående av grusholdig leire med noe humus. Fyllet var noe mørkere i overflaten 
enn i bunnen av stolpehullet, men det var ikke noe tydelig stolpeavtrykk. To nevestore stein, en i bunnen og 
en langs NØ-siden, kan ha fungert som skoningsstein. 

S28 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Annen 138 x 40 26 

Grop med ukjent funksjon, tydelig avgrenset i plan og profil. Avlang, men noe ujevn i plan, steilt skrå sider, 
rundet til ujevn bunn; L 138 cm, B 40 cm, D 26 cm. Øverst et gråbrungult lag (A) bestående av leiret silt 
iblandet biter av den lyse undergrunnen. I bunnet et grå- til rødbrunt fyll (B) bestående av leiret silt med 
innslag av trekull. I profilet synes det som S28 skjæres av S29, men relasjonen mellom disse er noe uklar, 
ettersom det nederste fyllet i S28 er svært lik det øvre fyllaget i S29. 
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S-nr. Lok. Struktur Kontekst 
Form i 
flate 

Mål plan 
(cm) 

D 
(cm) 

Beskrivelse 

S29 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 140 x 91 36 

Grop med ukjent funksjon, tydelig avgrenset i plan og profil. Oval i plan, skrå til buete sider, ujevn skrå 
bunn; L 140 cm, B 91 cm, D 36 cm. Øverst et grå- til rødbrunt fyll (B) bestående av leiret silt med innslag av 
trekull. Under dette i V del et mørkt rødbrunt fyll (C), bestående av ganske løspakket leiret silt, forholdsvis 
humøst og rikt på kull, med noe brent leire. I bunnen i Ø et gråbrunt fyll bestående av leiret silt med innslag 
av lys undergrunnsleire og en del kull. I profilet synes det som S29 skjærer S28, men relasjonen mellom 
disse er noe uklar, ettersom det nederste fyllet i S28 er svært lik det øvre fyllaget i S29. 

S30 Lok. 4 Kokegrop  Oval 77 x 34  
Mulig oval kokegrop anlagt i forsenkning i berget, 77 x 34 cm. Fyllet består av noe humus samt mye 
kullstøv og kullbiter, litt varmepåvirket stein. 

S31 Lok. 4 Avskrevet      

S32 Lok. 4 Annet  Ujevn 500 x 112 12 

Grøft el. renne mellom S101 og S39, rel. tydelig avgrenset i plan/profil, men relasjonen til S39 og S101 er 
ikke tydelig - de tre kan i praksis være én stor og ujevn struktur. S32 er avlang, med ujevne kanter, ujevne 
sider, og svært ujevn bunn. Den er stort sett fylt med fyll C, som er mørkebrunt, bestående av klebrig leire 
med en del humus og trekull, samt litt brent leire. Enkelte steder ligger lag C over lag D, gråbrun siltig leire 
med litt humus og trekull, som er seig, og E, som likner på D, men mer spettet. Fyll E, og kanskje fyll D, er 
trolig resultat av markganger som har blandet undergrunnen og fyll C. Store deler av S32 lå under 
profilbenk A, og ble spadd ut for hånd. Trolig har S32 ligget under S34, men den kan også ha skåret laget. 

S33 Lok. 4 Annet  Annen 300 x 50 38 

Renne som skjærer gropene S100 i S og S220 i N, og trolig anlagt samtidig som disse. Tydelig avgrenset i 
plan og profil. Rennen ble i utgangspunktet antatt å gå mellom de to gropene, men det viste seg at den er 
anlagt godt inn i begge gropene, og utgjør store deler av fyllet i disse. I profilet mot NV, gjennom S33 og 
S220, har rennen (fyll 9) sterkt skrå sider og smal, spiss men lett rundet bunn. I profilet mot SSØ gjennom 
S33 og S100 er sidene steilt skrå, men bunnen er langt bredere (og dypere), og flat til lett rundet. Fyll 9 ble 
formgravd i rennen mellom de to gropene, og syntes stort sett å ha skrå til konkav nedgravning. Mens 
bunnen av rennen (fyll 4) heller ganske mye nedover mot N, er det motsatte tilfellet med hovedfyllet 1/9, 
som har en svak helling nedover mot S. Hovedfyllet i S33 (1) er mørk brunt, og består av leire med mye 
humus og en god del kull, samt noe grus og stein, og løs brent leire. I endene (m.a.o. i gropene) er dette 
mer massivt og registrert som eget fyll 9, selv om det likner 1. Fyll 9 synes mer klebrig og fuktig enn fyll 1, 
men er ellers likt. I endene er det også bevart sjikt med brent leire, fyll 10. Fargen er dus rødbrun, og leiren 
er oppblandet med noe humus. Den er ikke hardt brent, og smuldrer ved press og i kontakt med vann. I 
bunnen av gropene og rennen er fyllt 4, et lyst brunt lag bestående av leire med litt humus, veldig seigt og 
kompakt. S33 ble funnet under anleggingen av en profilbenk (A) for å dokumentere dyrkningslag S42 og 
kulturlag S34. S33 ligger under lag S42, og trolig under S34, men dette er mer usikkert, den kan også ha 
skåret gjennom kulturlaget, men fyllet var så vidt likt at det ville være vanskelig å skille de to. I grøften som 
derfor ble anlagt S for profilbenken ble derfor de øverste ca. 25 cm av strukturene fjernet før de ble erkjent, 
og S33 syntes derfor langt smalere enn den senere ble erkjent å være. Det er imidlertid tydelig at S33 
smalner kraftig nedover. 
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Form i 
flate 
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D 
(cm) 
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S34 Lok. 4 Annet  Ujevn 
3700 x 
1350 

20 

Lag som strekker seg ca. 37 m i SSØ-NNV retning, maks. bredde ca. 13,5 m. Laget befinner seg i en knekk 
i terrenget, på grensen mellom den øvre, V-terrassen, og den nedre Ø-terrassen. Laget har allikevel 
forholdsvis jevn tykkelse, 15-20 cm. Laget er brunsort, og består av siltig leire med en god del humus og 
kull, samt små fragmenter med brent leire. En rekke strukturer er tolket å ligge under S34, men det er mulig 
at noen av disse kan ha skåret laget. Fyllet er imidlertid såpass likt at det ikke var mulig å skille ut strukturer 
under avdekning av laget, de kom først frem når laget var fjernet. Det er mulig at enkelte av de nummererte 
strukturene ikke er egentlige nedgravninger, men lommer av S34 som ligger igjen i en ujevn undergrunn. 
S34 ligger selv under dyrkningslag S42. Det ble ikke gjort funn i S34 som kan gi indikasjoner på hva laget 
stammer fra, men kullet tyder på kulturpåvirkning. Laget er innmålt og dokumentert i profilbenk A. 

S35 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval ? x 66 14 

Grop med ukjent funksjon, tydelig definert i plan og profil. Den avdekkete halvparten antyder en oval form, 
avdekket L 30 cm, B 66 cm, D 14 cm. Fyllet var mørk brunt, bestående av klebrig leire med noe sand og 
silt, litt kull. Gropens S del ligger under profilbalken til Profil A, og ble derfor ikke undersøkt. Strukturen lå 
under lag 34, og det kan synes som om gropen har stått åpen i noe tid før S34 akkumulerte over, ettersom 
den lyse undergrunnen har rast ut over overflaten på gropen, og altså delvis ligger mellom S34 og S35. 

S36 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 198 x 80 18 

Grop med ukjent funksjon, utydelig i plan, men forholdsvis godt definert i profil. Ujevn til oval i plan, buete 
sider, lett skrånende ujevn bunn; L 198 cm, B 80 cm, D 18 cm. Fyllet var gråbrunt, bestående av forholdsvis 
myk leire med noe silt og litt humus og trekull; noe grus og stein mot bunnen. I overflaten lå rødlig leire, 
trolig varmepåvirket, men ikke brent tilstrekkelig til å hardne materialet. Etter rensing i plan var gropen 
antatt å være langt mindre enn den viste seg å være i profil. Strukturen ble avdekket under lag 34. 

S37 Lok. 4 Annet  Ujevn 380 x 63  
Ujevn, krokformet grøft, total lengde ca. 380 cm, maks bredde 63 cm. Fyllet består av leire med en del 
humus og til dels mye kull, samt noe brent leire. Uklar relasjon til S36 og S38. Kan alternativt være rester 
av lag S34 som ligger igjen i naturlige fordypninger i terrenget. 

S38 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 127 x 95  
Oval grop, 127 x 95 cm. Fyllet består av leire med en del humus og til dels mye kull, samt noe brent leire. 
Uklar relasjon til S37. Kan alternativt være rester av lag S34 som ligger igjen i naturlige fordypninger i 
terrenget. 

S39 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 190 x 182 16 

Grop med ukjent funksjon, tydelig definert i plan og profil. Oval til ujevn i plan, med ujevne sider og grunn, 
ujevn bunn med forsenkninger; L 190 cm, B 182 cm, D 16 cm. Fyllet © var brunsvart, bestående av kladdet 
siltig leire med noe humus, litt brent leire og kull, i tillegg til enkelte varmepåvirkete stein i nevestørrelse. 
Gropen skjæres i Ø av S44, men avgrensingen er ikke tydelig. Likeledes er den i S forbundet med S32, 
men den eksakte relasjonen mellom disse to er ikke avklart, da fyllet er tilnærmet identisk. Det er til dels 
mye rødbrent leire i strukturen, men den er stort sett ikke fast. Ligger trolig under S34, men kan også være 
helt eller delvis skåret gjennom dette, alternativt kan det dreie seg om rester av lag S34 som ligger i lommer 
i terrenget, men dette anslås å være mindre sannsynlig. 
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S40 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 200 x 114 22 

Grop med ukjent funksjon, tydelig definert i plan og profil. Svært ujevn i plan, buete kanter og rundet til 
ujevn bunn; L 200 cm, B 114 cm, D 22 cm. Hovedfyllet (1) var brunt, bestående av siltet og humøs leire 
med litt kull. I N var det et fyllskifte, med en lomme 2 under 1 som var lysere og mindre humøs enn denne. 
Det kan dreie seg om en separat struktur, eller bare et lag i den samme gropen. Strukturen lå under lag 34, 
og det kan synes som om gropen har stått åpen i noe tid før S34 akkumulerte over, ettersom den lyse 
undergrunnen har rast ut over overflaten på gropen, og altså delvis ligger mellom S34 og S35. 

S41 Lok. 4 Kokegrop  Oval 90 x 72 5 

Bunn av kokegrop, noe utydelig i plan og profil. Oval i plan, buete sider, ujevn bunn, da strukturen ligger i 
en knekk i terrenget. Fyllet var mørk gråbrunt, bestående av leire med noe humus, en del kull, og enkelte 
varmepåvirkete stein. S41 var antatt å være større enn den viste seg ved snitting, i stedet tolkes 
kokegropen å være gravd ned i en tidligere grop, S238. 

S42 Lok. 4 Annet Fossil åker Annen  10 

Dyrkningslag som dekket nesten hele lok. 4, med unntak av i det NV hjørnet. Fargen er brun til gråbrun, og 
laget består av siltig leire med en del humus, noe kull og litt brent leire, samt stedvis noe sand. agets dybde 
varierer, 5-15 cm, men er vanligvis rundt 10 cm tykt. Dyrkningslaget skjæres av en rekke kokegroper i SØ-
delen av feltet, mens det ligger over og forsegler det antatte kulturlaget S34. De fleste strukturene ble 
funnet under laget, men det er allikevel mulig at flere av dem har skåret gjennom laget. Det var imidlertid 
ikke mulig å skille ut strukturer på grunn av like fyllmasser, kun kokegropene med mye kull og brent stein. 
Laget er dokumentert i profilbenk A, samt i forbindelse med kokegroper som skjærer det. 

S43 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 86 x 45  Oval grop, 86 x45 cm. Fyllet består av leire med en del humus, litt kull og litt brent leire. 

S44 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 70 x 53 12 

Grop med ukjent funksjon, vanskelig definerbar i plan, tydelig i profil. Ujevn i plan, og trolig ikke fullt 
avdekket, buete sider og tilnærmet rund bunn. Fyllet var rød-, grå- til gulbrunt, bestående av siltet leire 
spettet med lysere undergrunnsmasser (B). I flaten rødbrun siltig leire (A), trolig brent, men ikke hardt brent, 
blandet med gråbrun leiret silt. I plan var ikke relasjonen mellom S39 og S44 tydelig, da fyllet synes svært 
likt, men i profil synes det som om S44 skjærer S39. Trolig fortsetter S44 under profilbalken i Ø. I bunnen 
av S44 var det en del større stein, opp til skallestor, som imidlertid ikke var mulig å definere som en 
konstruksjon. 

S45 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 90 x 70  Ujevn grop, 90 x 70 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kullbiter. 

S46 Lok. 4 Stolpehull  Oval 66 x 48 5 
Mulig stolpehull, tydelig avgrenset i plan og profil. Ovalt i plan, skrå sider og skrå bunn; L 66 cm, B 48 cm, D 
5 cm.Fyllet var brungrått, bestående av let humøs siltet leire, litt kull. Var antatt å skjære S238, men 
strukturene viste seg i profil å ligge side ved side. 

S47 Lok. 4 Avskrevet      

S48 Lok. 4 Stolpehull  Rund Ø 23  Rundt stolpehull, diameter 23 cm. Fyllet består av leire med noe humus og lit kull. 

S49 Lok. 4 Kokegrop  Oval 68 x 56 6 

Bunn av kokegrop, relativt godt definert i plan og profil. Oval i plan, med buete sider og forholdsvis flat 
bunn; L 68 cm, B 56 cm, D 6 cm. Fyllet var mørk brunt, bestående av leire med en del humus og kull, samt 
en del varmepåvirket stein, stort sett nevestor. Det var særlig mye trekull i overflaten. S49 er gravd ned i 
kulturlag S34. 
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S50 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 135 x 132 36 

Grop - mulig ovn? Tydelig definert i plan og profil. I plan er gropen oval med en utvekst mot N, sidene er 
skrå til konkave, bunnen er rund til spiss; L 135 cm, B 132 cm, D 36 cm. Det var mulig å skille ut ni lag i 
gropen, men det er uklart om de er kontemporære eller fra forskjellige faser e.l. (A) Grågul siltig leire, tørr 
og kompakt - synes å være undergrunn blandet med kull. (B) Fett og kladdet rødbrunt siltig leirelag med 
brent leire, men ikke i fast form. © Fet mørk rødbrun siltig leire med trekullfragmenter. (D) Linse med 
rødbrun siltig leire, mørkere enn B, lysere enn C. € samme som A, men inneholder mer trekull. (F) Gul leire 
med noen flekker brun siltig leire. (G) Gråbrun tørr siltig leire, med noe kull. (H) Gråsvart tørr siltig leire med 
kull. (I) Gulgrå leire med innslag av trekull og grå silt, med iblandet undergrunnsleire. Trolig skal gropen 
tolkes som en type ovn, men ukjent til hva, ettersom det ikke er funnet materiale som kan gi indikasjoner 
om bruken. Gropen lå under kulturlag S34, og skjæres av grop S51. 

S51 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 80 x 60 23 

Grop med ukjent funksjon, forholdsvis tydelig definert i plan og profil. Trolig opprinnelig oval eller rund i 
plan, med skrå sider og ujevn bunn; L 80 cm, B 60 cm, D 23 cm. Fyllet bestod øverst av brungrå fet, 
ganske løs, siltig leire med en del humus (A), med en lomme i bunnen i V delen med fet gråbrun leiret silt 
med trekull (B), dessuten en liten lomme helt i V, med lys gulbrun siltig leire ©, noe mørkere enn 
undergrunnen, som imidlertid ikke nødvendigvis er del av selve strukturen. Fyll A likner på fyll G i S50, som 
S51 også skjærer, men fyllet i S51 holder bedre på fuktigheten enn G. Gropen ligger også under kulturlag 
S34. 

S52 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 151 x 87  
Mulig grop, oval til ujevn i plan, 151 x 87 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kullbiter. Kan 
alternativt være rester av lag S34 som ligger i en fordypning i terrenget. 

S53 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 76 x 72 20 

Grop med ukjent funksjon. Oval i plan, buete sider og rundet til ujevn bunn; L 76 cm, B 72 cm, D 20 cm. 
S53 ser ut til å skjæres av S4, men relasjonen mellom disse er ikke klar. I plan synes de to strukturene å 
være like store, men i profil fortsetter fyllet i S53 under fyllet i S4, og det er derfor mulig at S4 ikke bare 
skjærer S53, men er gravd ned i den tidligere gropen. Fyllet (2) i S53, var gulbrunt, mindre humøst og mer 
leireholdig og klumpete enn hovedfyllet (1) i S4, og synes å ha vært mer oppblandet med undergrunnen. 

S54 Lok. 4 Kokegrop  Oval 116 x 90 12 

Bunn av kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Oval i plan, buete sider, relativt flat bunn. Fyllet var 
gråbrunt til rødbrunt, bestående av leire med silt og humus, litt trekull og brent leire. I bunnen en svak 
kullrand, mens det spesielt i overflaten var en del varmepåvirket stein, stort sett nevestor. Strukturen var 
delvis gjennomboret av dyreganger, og det ble funnet moderne glass i en av disse. 

S55 Lok. 4 Avskrevet      

S56 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 106 x 80  Oval grop, 106 x 80 cm. Fyllet består av leire med noe humus, enkelte stein, litt kull og brent leire. 

S57 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 128 x 56 30 

Grop med ukjent funksjon, forholdsvis tydelig i plan og profil. Svært ujevn i plan, mens sidene er skrå, flater 
ut og forsetter deretter skrått nedover. Formen på bunnen er ukjent. L 128 cm, B 56 cm, H ca. 30 cm. 
Øverst i gropen lå et lag med gråbrun, fin leiret silt med litt humus og små fragmenter av brent leire. Bunnen 
av gropen var fylt med gulbrun sandig og leiret silt, med grus og småstein i bunnen. Den NV siden var 
delvis ødelagt av en dyregang med lys brun humøs silt. Gropen var svært vanskelig å dokumentere i profil 
pga høyt vanninnhold i grunnen og regn, som gjorde at gropen fyltes med vann fortløpende. 
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S58 Lok. 4 Avskrevet      

S59 Lok. 4 Stolpehull  Oval 75 x 60  Ovalt stolpehull, 75 x 60 cm. Fyllet består av leire med noe humus, litt kull og brent leire. 

S60 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Rund 108 x 88 18 

Grop med ukjent funksjon, tydelig definert i plan og profil. Tilnærmet rund i plan, men med utstikker mot 
NØ; L 108 cm, B 88 cm, D 18 cm. Fyllet var gråbrunt, bestående av leiret silt med noe humus, en del 
trekull, små fragmenter av brent leire, og små biter av varmepåvirket stein. Mot bunnen synes den ganske 
oppblandet med den lyse undergrunnen. Tilstedeværelse av kull og varmepåvirket stein gjør at det kan 
dreie seg om en kokegrop, men mengdene er så små at det virker mindre sannsynlig. 

S61 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 189 x 148 16 

Grop med ukjent funksjon, tydelig avgrenset i plan og profil. Tilnærmet oval i plan, buete sider, ujevn bunn, 
stedvis flat; L 189 cm, B 148 cm, D 16 cm. Fyllet var mørk brunt, bestående av leire med en del silt, en god 
del humus, litt kull og litt brent leire, samt et skår av svært dårlig keramikk. I makrofossilprøven kom det 
frem fragmenter av brent bein. Under gropens N del ble det funnet et stolpehull, S211, men det er uklart om 
gropen er anlagt over stolpehullet og således skjærer dette, eller om stolpehullet skar gjennom S61, men 
ikke ble erkjent under gravning. 

S62 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 90 x 40 18 

Grop med ukjent funksjon, forholdsvis tydelig avgrenset i plan og profil. Tilnærmet oval i plan, buete til skrå 
sider, rund bunn. Fyllet var gråbrunt, bestående av et øvre lag med leiret silt med noe sand, litt humus, 
enkelte biter kull og brent leire, og et lysere lag i bunnen, som synes å være en blanding av det øverste 
laget og den lyse undergrunnen. Likner på flere andre strukturer i nærheten, for eksempel S57. Noe 
irregulær form, men tilstedeværelse av kull og brent leire tyder på at det ikke er snakk om natur. En 
mulighet er at dyreganger har påvirket den opprinnelige strukturen. 

S63 Lok. 4 Stolpehull  Oval 49 x 45  Ovalt stolpehull, 49 x 45 cm. Fyllet består av leire med noe humus, litt brent leire. 

S64 Lok. 4 Kokegrop  Rund  Ø 85  
Rund kokegrop, diameter 85 cm. Fyllet består av leire med humus, en god del kull og noe varmepåvirket 
stein. Strukturen ligger i og skjærer dyrkningslag S42. 

S65 Lok. 4 Stolpehull  Oval 68 x 60  Ovalt stolpehull, 68 x 60 cm. Fyllet består av leire med noe humus. 

S66 Lok. 4 Kokegrop  Oval 98 x 78 5 

Bunn av kokegrop, dårlig bevart, men tydelig avgrenset i plan og profil. Oval i plan, lett buete sider, flat 
bunn, men med en fordypning i Ø del; L 98 cm, B 78 cm, D 5 cm. Fyllet var brunsvart, bestående av siltig 
leire med en del humus og trekull, samt enkelte varmepåvirkete stein. Kokegropen er gravd ned i og 
skjærer således dyrkningslag S42. 

S67 Lok. 4 Avskrevet      

S68 Lok. 4 Stolpehull  Oval 98 x 94 22 

Mulig stolpehull eller grop, tydelig avgrenset i plan og profil. Oval i profil, skrå til lett buete sider, skrå bunn 
med en betydelig forsenkning i midten; L 98 cm, B 94 cm, D 22 cm. Fyllet var brungrått, bestående av 
grusholdig leire med noe humus, litt trekull og brent leire. Det er en god del stein i strukturen, og det kan 
virke som om de danner skoning for en stolpe. I så fall samsvarer fordypningen i bunnen også plasseringen 
for stolpen. S68 skjæres av S74, og det kan dreie seg om en dobbeltstolpe eller utskiftning. 

S69 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 88 x 76 13 

Grop med ukjent funksjon, forholdsvis tydelig avgrenset i plan og profil. Svært ujevn i plan, med buete sider 
og tilnærmet flat bunn; L 88 cm, B 76 cm, D 13 cm. Fyllet var brungrått, bestående av leire med en del grus 
og noe humus. Ut i fra formen i plan, ble strukturen antatt å være to groper, men ingenting i snittet tyder på 
at det dreier seg om to enheter. 
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S70 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 120 x 90  
Oval grop, 120 x 90 cm. Fyllet består av leire med mye humus, noe stein, både varmepåvirket og ikke-
varmepåvirket. 

S71 Lok. 4 Stolpehull  Oval 60 x 60  
Trolig ovalt stolpehull, snittet av Telemark fylkeskommune. Bredde 60 cm, bevart lengde minst 60 cm. Fyllet 
består av leire med noe humus. 

S72 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 98 x 66 13 
Grop med ukjent funksjon, forholdsvis tydelig avgrenset i plan og profil. Tilnærmet oval i plan, buete sider, 
flat med ujevn bunn; L 98 cm, B 66 cm, D 13 cm. Fyllet var gråbrunt, bestående av leire med en del silt og 
og humus. 

S73 Lok. 4 Stolpehull  Oval 36 x 29 12 
Stolpehull, forholdsvis tydelig avgrenset i plan og profil. Oval i plan, buete sider og rund bunn; L 36 cm, B 
29 cm, D 12 cm. Fyllet var lys brunt, noe mørkere enn undergrunnen, og bestod av siltig leire med litt 
humus. 

S74 Lok. 4 Stolpehull  Oval 62 x 48 18 
Mulig ovalt stolpehull, forholdsvis tydelig avgrenset i plan og profil. Oval i plan, skrå til lett buete sider, 
avrundet bunn. Fyllet var gråbrunt, bestående av leire med noe grus, en del humus, og enkelte stein. S74 
skjærer S68, og det kan dreie seg om en dobbeltstolpe eller utskiftning. 

S75 Lok. 4 Kokegrop  Oval 56 x 50 6 

Bunn av kokegrop, dårlig bevart og utydelig avgrensning. Trolig oval i plan, med buete til skrå sider, og 
ujevn bunn; L 56 cm, B 50 cm, D 6 cm. Fyllet var mørk brunt, bestående av lett humøs og sandig silt med 
en del kull og enkelte nevestore varmepåvirkete stein. Det var forholdsvis mer stein i den NV del som ikke 
ble gravd vekk, enn i den snittete delen. Kokegropen er gravd ned i dyrkningslag S42, og fyllet var svært likt 
dyrkingslaget. Det var derfor vanskelig å definere strukturen, avgrensningene er anslått på bakgrunn av 
kullinnhold og varmepåvirket stein, men dette reflekterer ikke nødvendigvis kokegropens utstrekning og 
dybde nøyaktig. 

S76 Lok. 4 Kokegrop  Rund 84 x 82 15 

Kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Tilnærmet rund i plan, buete til skrå sider, flat og lett ujevn 
bunn; L 84 cm, B 82 cm, D 15 cm. Fyllet var mørk brunt, bestående av silt med noe leire og humus, en del 
trekull og varmepåvirket stein, nevestor og litt større. I bunnen en tydelig kullrand, som var langt fetere enn 
resten av fyllet, fremdeles med silt, men med mye kull, og en del varmepåvirket stein. 

S77 Lok. 4 Kokegrop  Oval 84 x 76 14 

Trolig bunn av kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Oval i plan, buete sider og rundet bunn; L 84 cm, 
B 76 cm, D 14 cm. Øverst var et gråbrunt fyll bestående av fin silt med noe humus og enkelte kullbiter, 
nederst et rødbrunt fyll, litt fetere enn laget over, bestående av fin silt med litt humus, noe trekull og enkelte 
varmepåvirkete stein, samt enkelte små biter brent leire. Trolig en tømt kokegrop - innholdet var typisk for 
kokegrop, med tydelig varmepåvirket stein og kull. Fargen i det nedre laget tyder på sterk varme. 

S78 Lok. 4 Avskrevet      

S79 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 170 x 80  Ujevn til oval grop, 170 x 80 cm. Fyllet består av leire med noe humus, enkelte stein og litt kull. 

S80 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 83 x 72 20 

Grop med ukjent funksjon, tydelig avgrenset i plan og profil. Oval i plan, skrå sider og rundet til ujevn bunn; 
L 83 cm, B 72 cm, D 20 cm. Fyllet var brunt, og bestod av silt med en god del humus,noe brent leire, samt 
en blanding av varmepåvirket stein og vanlig stein. Fyllet er forholdsvis likt matjorden, og det er derfor 
usikkert om strukturen er forhistorisk. På den annen side kan det hende at matjord har blandet seg med 
fyllet som følge av at steinene har blitt løsnet under pløying. Gropen skjærer S81. 
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S81 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 206 x 82 14 

Avlang nedgravning (grop/grøft?), ukjent funksjon. Noe uklar avgrensning i plan og profil. Avlang og ujevn i 
plan, skrå til rette sider og ujevn bunn; L 206 cm, B 82, D 14 cm. Fyllet var gulbrunt, bestående av litt 
klebrig leiret silt med litt humus. I NØ var det en ansamling av trekull, som muligens kan være en egen 
struktur. I profilet kan det se ut som et staurhull i denne delen. S81 skjæres i S av S80, det synes ikke som 
det er noen samtidighet eller sammenheng mellom de to strukturene. 

S82 Lok. 4 Annet  Ujevn 270 x 130 15 

Trolig rest av kulturlag, beliggende mellom to rygger av grunnfjell. Ujevn i form, både i plan og profil, 
strekker seg over 270 x 130 cm, i opptil 15 cm dybde. Ingen funn som klargjør hva slags lag det er snakk 
om. Fyllet var mørk brunt, bestående av leire med noe humus og en god del kull, samt en del grus og stein 
som trolig stammer fra det istykkersprengte (frost?) grunnfjellet. I SV ble S212 skilt ut som mulig stolpehull. 

S83 Lok. 4 Avskrevet      

S84 Lok. 4 Kokegrop  Oval 130 x 90  
Oval kokegrop, 130 x 90 cm. Fyllet består av leire med noe humus, til dels mye kull og varmepåvirket stein. 
Kokegropen ligger i og skjærer dyrkningslag S42. 

S85 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 80 x 70  Oval grop, 80 x 70 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S86 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 95 x 76  Uklar, men trolig oval grop, ca. 95 x 76 cm. Fyllet består av leire med litt humus. 

S87 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 130 x 90  Uklar, men trolig oval grop, ca. 130 x 90 cm. Fyllet består av leire med litt humus. 

S88 Lok. 4 Kokegrop  Rund 81 x 78 15 

Bunn av kokegrop, dårlig bevart, men forholdsvis godt avgrenset i plan og profil. Tilnærmet rund i plan, lett 
skrå sider og bunn, L 81 cm, B 78 cm, D 15 cm. Kokegropen hadde flere lag. I bunnen fyll A, gråbrunt til 
gulbrunt i farge, bestående av silt med humus og litt trekull, trolig bunnen av kokegropen, som har blitt 
forstyrret av markganger som har blandet inn undergrunn. Over dette fyll C, svart til gråbrunt, bestående av 
fin silt med mye kull, og en god del varmepåvirket stein særlig i toppen, men også en del nede i laget. S88 
skjærer gjennom dyrkningslag S42. 

S89 Lok. 4 Kokegrop  Oval 78 x 70 11 

Bunn av kokegrop, dårlig bevart, men forholdsvis godt avgrenset i plan og profil. Oval i plan, steilt skrå til 
rette sider og flat til lett skrånende bunn, L 78 cm, B 70 cm, D 11 cm. Kokegropen hadde to lag. I bunnen 
fyll E, gråbrunt til gulhvitt i farge, bestående av silt med humus og litt trekull, trolig bunnen av kokegropen, 
som har blitt forstyrret av markganger som har blandet inn undergrunn. Over dette fyll F, svart til gråbrunt, 
bestående av fet silt med mye kull, samt islag av dyrkningslag S42, og en god del varmepåvirket stein. S89 
skjærer gjennom dyrkningslag S42. 

S90 Lok. 4 Kokegrop  Oval 60 x 55  
Oval kokegrop, 60 x 55 cm. Fyllet består av leire med noe humus, til dels mye kull og varmepåvirket stein, 
og litt brent leire. Kokegropen ligger i og skjærer dyrkningslag S42. 

S91 Lok. 4 Staurhull Gjerde Rund  Ø 22 6 
Staurhull, tydelig avgrenset i plan og profil. Rundt i plan, buete sider og rundet bunn; diameter 22 cm, 
dybde 6 cm. Fyllet består av siltet leire med en del humus og litt brent leire. Trolig del av et gjerde e.l.. 

S92 Lok. 4 Staurhull Gjerde Oval 24 x 22 4 
Staurhull, tydelig avgrenset i plan og profil. Rundt i plan, buete sider og rundet bunn; L 24 cm, B 22 cm, 
dybde 4 cm. Fyllet består av siltet leire med en del humus og litt brent leire. Trolig del av et gjerde e.l.. 
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S93 Lok. 4 Staurhull Gjerde Oval 24 x 21  
Oval staur, 24 x 21 cm. Fyllet består av leire med en del humus og noe brent leire. Trolig del av et gjerde 
e.l. 

S94 Lok. 4 Staurhull  Oval 21 x 19  Oval staur, 21 x 19 cm. Fyllet består av leire med en del humus og noe brent leire. 

S95 Lok. 4 Staurhull Gjerde Oval 24 x 22  
Oval staur, 24 x 22 cm. Fyllet består av leire med en del humus og noe brent leire. Trolig del av et gjerde 
e.l. 

S96 Lok. 4 Staurhull Gjerde Oval 18 x 15  
Oval staur, 18 x 15 cm. Fyllet består av leire med en del humus og noe brent leire. Trolig del av et gjerde 
e.l.. Snittet av Telemark fylkeskommune. 

S97 Lok. 4 Stolpehull  Oval 30 x 28  Ovalt stolpehull, 30 x 28 cm. Fyllet består av leire med en del humus og noe brent leire. 

S98 Lok. 4 Stolpehull  Oval 30 x 24  Ovalt stolpehull, 30 x 24 cm. Fyllet består av leire med en del humus og noe brent leire. 

S99 Lok. 4 Kokegrop  Oval 50 x 40  Bunn av oval kokegrop, 50 x 40 cm. Fyllet består av leire med noe humus, noe kull og varmepåvirket stein. 

S100 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 130 x 90 42 

Grop som skjæres av renne S33 i N, og trolig anlagt samtidig som denne og grop S220. Tydelig avgrenset i 
plan og profil. Rennen ble i utgangspunktet antatt å gå mellom de to gropene, men det viste seg at den er 
anlagt godt inn i begge gropene, og utgjør store deler av fyllet i disse. S100 er fylt med to forholdsvis like 
fyll. Fyll 2 er brunt til brungrått, og består av leire med en del humus og litt kull, samt en del grus. Fyll 5 er 
noe lysere og litt mindre humøst, ellers likt. I likhet med i S33 og S220 har også S100 fyll 4 i bunnen, et lyst 
brunt lag bestående av leire med litt humus, veldig seigt og kompakt. S100 er ødelagt i Ø på grunn av 
dyreganger og mulig -bol, representert ved fyll 7 og 8. Fyll 7 består av gulbrun leire, litt smuldrete, med litt 
humus, trolig en blanding av undergrunnen og fyll 2/5. Fyll 8 består av brun og svært humøs og løs leire. 
Fyll 2 og fyll 5 er skåret av fyll 9, og i toppen fyll 1, i rennen S33. S100 lå i eller under kulturlag S34, og 
dokumentasjonen av denne samt S33 ble påvirket av at det ble anlagt en grøft i forkant av profilbenk A, 
som kom til å skjære gjennom strukturene. 

S101 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 100 x 92 7 

Grop som er forbundet med S32 i N, forholdsvis tydelig avgrenset i plan og profil, men relasjonen til S32 er 
uklar. Gropen er oval til ujevn i plan, med buete til slakt skrå sider og flat til rundet bunn, ikke spesielt dyp; L 
100 cm, B 92 cm, D 7 cm. I bunnen ligger fyll C, som er mørkebrunt, bestående av klebrig leire med en del 
humus og trekull, samt litt brent leire - dette kan være S33, slik at S101 skjærer S33, men det er også mulig 
at de to strukturene har samme fyll. Øverst er fyll A, mørk gråbrun siltig leire med noe humus og kull. S101 
ble delvis skåret av sjakten i forkant av profilbenk A, og var derfor delvis ødelagt. Trolig lå S101 under S34, 
men gropen kan alternativt ha skåret laget. 

S102 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 88 x 51  Oval grop, 88 x 51 cm. Fyllet består av leire med noe humus. 

S103 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 320 x 50  Ujevn grop eller grøft, ca. 320 x 50 cm. Fyllet består av leire med noe humus og enkelte stein. 

S104 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 75 x 50  Oval grop, 75 x 50 cm. Fyllet består av leire med noe humus og enkelte stein. 

S105 Lok. 4 Stolpehull   Min. 65  25 
Mulig stolpehull, kun dokumentert i profil A, ikke i plan. Buete sider og flat bunn; B 65 cm, D 25 cm. Fyllet 
var gråbrunt, bestående av siltig leire med en del humus, litt trekull og brent leire. Stolpehullet skjærer 
dyrkningslag S42. 
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S106 Lok. 4 Stolpehull   Min. 35 20 
Mulig stolpehull, kun dokumentert i profil A, ikke i plan. Buete sider og rundet bunn; B 35 cm, D 20 cm. 
Fyllet var gråbrunt, bestående av siltig leire med en del humus og litt brent leire. Stolpehullet ligger under 
dyrkningslag S42. 

S107 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

  Min. 155 35 
Grop, ukjent funksjon, kun dokumentert i profil A, ikke i plan. Buete sider og flat bunn; B 155 cm, D 35 cm. 
Fyllet var mørk gråbrunt, bestående av siltig leire med en god del humus, noe trekull og brent leire. Gropen 
skjærer dyrkningslag S42. 

S108 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 122 x 112  Oval grop, 122 x 112 cm. Fyllet består av leire med en god del humus. 

S109 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 87 x 65  Oval grop, 87 x 65 cm. Fyllet består av leire med noe humus, enkelte stein og litt brent leire. 

S110 Lok. 4 Avskrevet      

S111 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Rund Ø 116  Rund grop, diameter 116 cm. Fyllet består av leire med en god del humus og enkelte stein. 

S112 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 97 x 55  Oval grop, 97 x 55 cm. Fyllet består av leire med en god del humus og enkelte stein. 

S113 Lok. 4 Avskrevet      

S114 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 210 x 80  Ujevn grop, ca. 210 x 80. Fyllet består av leire med en del humus, enkelte stein, til dels mye kull. 

S115 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 236 x 210 24 

Grop med ukjent funksjon, tydelig avgrenset i plan og profil. Ujevn i plan, med buete sider og lett skrånende 
ujevn bunn; L 236 cm, B 210 cm, D 24 cm. Øverst er fyllet (2) mørk brunt, bestående av humøs leire med 
en god del kull. I bunnen og siden i V er en lett humøs grå leire. I lag 2 er dessuten en linse med rødbrent, 
løs leire (1). 

S116 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 120 x 70  Ujevn grop, ca. 210 x 80. Fyllet består av leire med en del humus, enkelte stein, til dels mye kull. 

S117 Lok. 4 Stolpehull  Oval 60 x 50  Ovalt stolpehull, 60 x 50 cm. Fyllet består av leire med noe humus. 

S118 Lok. 4 Stolpehull  Oval 44 x 45  
Mulig ovalt stolpehull, svært lyst og utydelig, bevart lengde 44 cm, bredde 45 cm. Fyllet består av leire med 
litt humus. Strukturen har blitt snittet av Telemark fylkeskommune. 

S119 Lok. 4 Stolpehull  Oval 50 x 40  Mulig ovalt stolpehull, svært lyst og utydelig, ca. 50 x 40 cm. Fyllet består av leire med litt humus. 

S120 Lok. 4 Avskrevet      

S121 Lok. 4 Annet  Annen 560 x 75 32 

Tilnærmet U-formet grøft med åpning mot Ø; tydelig avgrenset i plan og profil. Sidene er buete, bunnen er 
svært ujevn; maks. L 560 cm, B 75 cm, D 5-32 cm; strukturen dekker et område på ca. 3,9 x 2,7 m. Fyllet 
var lys brungrått, og bestod av leiret silt med noe humus, litt trekull, og små mengder brent leire, særlig i 
midtre-sørlige del. Enkelte lommer med gulere leiret silt, trolig dyreganger, som det også finnes flere av i 
undergrunnen. Det ble ikke gjort funn utover kull og brent leire som kan si noe om funksjon. Synes for 
eksempel noe liten til å være teltring/gapahuk. Ligger rett øst for kulturlag 34 og de mulige ovnene etc. 
(S32, S33, S100, S101, S220 mm.), mulig sammenheng med disse? 

S122 Lok. 4 Avskrevet      
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S123 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 170 x 100  Ujevn grop, ca. 170 x 100. Fyllet består av leire med en del humus, enkelte stein, til dels mye kull. 

S124 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 130 x 90  Ujevn grop, ca. 130 x 90. Fyllet består av leire med en del humus, enkelte stein, til dels mye kull. 

S125 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 75 x 62  Oval grop, 75 x 62 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S126 Lok. 4 Stolpehull  Oval 38 x 28  Ovalt stolpehull, 38 x 28 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S127 Lok. 4 Stolpehull  Oval 55 x 40 9 

Stolpehull, forholdsvis tydelig avgrenset i plan og profil. Ovalt-rektangulært i plan, med steilt skrå sider og 
flat bunn; L 55 cm, B 40 cm, D 9 cm. Fyllet var brunt til mørk brunt, bestående av leire med en god del 
humus, litt brent leire og trekull. Strukturen var dårlig bevart da deler av den ble "brukket av" under 
avdekkingen. 

S128 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 135 x 70 10 

Grop med ukjent funksjon, uklar avgrensing i plan pga. oppbrekking under avdekking. Trolig oval i plan, 
med buete sider og flat til ujevn bunn; L 135 cm?, B 70 cm?, D 10 cm. Fyllet var brunt til lys brunt, 
bestående av leire med noe silt og litt humus og kull, samt litt brent leire. Gropen ble opprinnelig antatt å 
være større, samt at den ble skåret av S127, dette viste seg ikke å stemme. 

S129 Lok. 4 Stolpehull  Oval Min. 30 30 

Stolpehull, tydelig definert i plan og profil. Har trolig vært oval i plan, med rette til steilt skrå sider og flat 
bunn; bevart bredde i profilet 30 cm, D 30 cm. Fyllet var brunt, bestående av siltig leire med en god del 
humus, litt kull og brent leire. Stolpen ble gravd ned til berget i Ø. Stolpehullet ble brukket opp, i praksis 
snittet, av gravemaskinen under avdekking, slik at noe under halvparten var bevart. 

S130 Lok. 4 Staurhull Gjerde Rund Ø 15 6 
Staurhull, tydelig avgrenset i plan og profil. Rundt i plan, buete til skrå sider og ujevn bunn; diameter 15 cm, 
dybde 6 cm. Fyllet består av siltet leire med en del humus og litt brent leire. Trolig del av et gjerde e.l.. 

S131 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 67 x 65  Mulig oval grop, 67 x 65 cm. Fyllet består av leire med noe humus. 

S132 Lok. 4 Stolpehull 
Hus I, 
takbærende 

Oval 56 x 48 30 

Stolpehull, tydelig avgrenset i plan og profil. Ovalt i plan, med skrånende sider og flat smal bunn; L 56 cm, 
B 48 cm, D 30 cm. Gropen hadde to fyll: øverst (A) mørk brunt, bestående av siltig leire med en del humus 
og litt kull; nederst (B) gulbrun til rødbrun siltig leire med litt humus, nærmere undergrunnen i farge og 
sammensetning. Det er mulig at fyll B representerer stolpeavtrykket mens fyll A er nedgravningen. 

S133 Lok. 4 Staurhull Gjerde Rund Ø 23 12 
Staurhull, tydelig avgrenset i plan og profil. Rundt i plan, buete sider og rundet bunn; diameter 23 cm, 
dybde 12 cm. Fyllet består av gruset leire med en del humus og litt brent leire. Trolig del av et gjerde e.l.. 

S134 Lok. 4 Stolpehull  Oval 31 x 28  Ovalt stolpehull, 31 x 28 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S135 Lok. 4 Stolpehull  Oval 33 x 33 4 

Stolpehull, tydelig avgrenset i plan og profil. Ovalt i plan, med buete sider og flat bunn; L 33 cm, B 33 cm, D 
4 cm. Fyllet var mørk brunt, bestående av silt iblandet sand og leire, med en del humus og litt brent leire. 
Stolpehullet var svært grunt, da det var gravd inn mot en sprekk i berget, og ned til berget som lå høyt i 
området. Stolpehullet ligger innenfor husområde I, og har samme fyll som andre stolper i dette huset, men 
passer ikke inn i stolpemønsteret. 
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S136 Lok. 4 Stolpehull 
Hus I, 
takbærende 

Oval 52 x 40 9 

Stolpehull, tydelig avgrenset i plan og profil. Ovalt i plan, med buete til skrå sider og ujevn bunn; L 52 cm, B 
40 cm, D 9 cm. Fyll 1 var mørkt brungrått, bestående av leire iblandet sand med en god del humus, litt 
brent leire og kull. Fyll 2 liknet 1, men var lysere og mindre humøst, mer spettet med undergrunn. Fyll 3 var 
lys brunt og inneholdt lite humus. Trolig representerer fyll 1 stolpeavtrykket, mens fyll 2 og 3 er 
stolpenedgravningen. Stolpehullet var forholdsvis grunt. Stolpen tolkes som takbærende i hus I. 

S137 Lok. 4 Stolpehull  Oval 27 x 24  
Ovalt stolpehull, 27 x 24 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. Skjærer stolpehull 
S138. 

S138 Lok. 4 Stolpehull  Oval 50 x 40  
Ovalt stolpehull, 50 x 40 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. Skjæres av stolpehull 
S137. 

S139 Lok. 4 Stolpehull  Oval 44 x 33  Ovalt stolpehull, 44 x 33 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. Skjæres av grop S140. 

S140 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 149 x 76 12 
Grop med ukjent funksjon, tydelig avgrenset i plan og profil. Oval i plan, buete sider og ujevn til rundet 
bunn; L 149 cm, B 76 cm, D 12 cm. Fyllet var spettet grått til brungrått, bestående av leire med noe silt og 
humus, samt små mengder kull og brent leire. Gropen skjæres av stolpehull S161. 

S141 Lok. 4 Stolpehull  Oval 56 x 37 7 

Stolpehull, tydelig avgrenset i plan og profil. Ovalt i plan, med buete sider og flat bunn; L 56 cm, B 37 cm, D 
7 cm. Fyllet var gråbrunt, bestående av myk silt iblandet leire, med en del humus, enkelte kullbiter og litt 
brent leire. Stolpehullet var svært grunt, da det var anlagt rett over berget, som lå høyt i området. 
Stolpehullet ligger innenfor husområde I, og har samme fyll som andre stolper i dette huset, men passer 
ikke inn i stolpemønsteret. 

S142 Lok. 4 Staurhull Gjerde Oval 23 x 21  
Ovalt staurhull, 23 x 21 cm. Fyllet består av leire med en del humus og noe brent leire. Trolig del av et 
gjerde e.l.. 

S143 Lok. 4 Stolpehull 
Hus I, 
takbærende 

Oval 38 x 28 11 

Stolpehull, tydelig avgrenset i plan og profil. Ovalt i plan, med buete sider og flat bunn; L 33 cm, B 33 cm, D 
4 cm. Fyllet var mørk brunt, bestående av silt iblandet leire, med en god del humus, noe trekull og en del 
brent leire. Stolpehullet tolkes som takbærende stolpe i hus I. Relasjonen til S229 er usikker - enten er 
S229 en grop, og S143 et stolpehull som skjærer gropen, eller S229 kan være stolpehullet, mens S143 kun 
er stolpeavtrykket. Trolig er det første alternativet korrekt, da S143 har større likhet med de andre 
stolpehullene i området. 

S144 Lok. 4 Staurhull Gjerde Rund Ø 19 9 
Staurhull, tydelig avgrenset i plan og profil. Rundt i plan, buete sider og rundet bunn; diameter 19 cm, 
dybde 9 cm. Fyllet består av siltet leire med en del humus og litt kull. Trolig del av et gjerde e.l.. 

S145 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 80 x 72 12 
Grop med ukjent funksjon, tydelig avgrenset i plan og profil. Oval i plan, buete sider og flat bunn; L 80 cm, B 
72 cm, D 12 cm. Fyllet var gråbrunt, bestående av leire med noe silt og humus. Gropen skjæres av 
stolpehull S146 i hus I. 

S146 Lok. 4 Stolpehull 
Hus I, 
takbærende 

Oval 30 x 28 12 

Stolpehull, tydelig avgrenset i plan og profil. Rund-ovalt i plan, med skrå sider og konkav bunn; L 30 cm, B 
28 cm, D 12 cm. Fyllet var mørk brunt, bestående av silt iblandet leire med en god del humus, noe trekull 
og brent leire. I vest en lomme med gulrødbrun tørr, leiret silt. Stolpehullet tolkes som takbærende stolpe i 
hus I. S146 skjærer i øst grop S145. Ujevnhetene i bunnen av stolpehullet kan skyldes markganger eller 
røtter. 
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S147 Lok. 4 Staurhull Gjerde Oval 20 x 16  
Ovalt staurhull, 20 x 16 cm. Fyllet består av leire med en del humus og litt brent leire. Trolig del av et gjerde 
e.l.. 

S148 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 200 x 100  Oval grop, ca. 200 x 100 cm. Fyllet består av leire med en del humus og noe brent leire. 

S149 Lok. 4 Stolpehull 
Hus I, 
takbærende 

Oval 84 x 56 16 

Stolpehull, tydelig avgrenset i plan og profil. Ovalt i plan, med buete sider og rund bunn; L 84 cm, B 56 cm, 
D 16 cm. Stolpehullets fyll 1 var lys rødbrunt, bestående av leire med noe humus og silt. Stolpeavtrykkets 
fyll 2 var gråbrunt, bestående av siltet leire med en god del humus, samt noe brent leire.Stolpehullet tolkes 
som takbærende stolpe i hus I. 

S150 Lok. 4 Staurhull  Rund Ø 20  Rundt staurhull, diameter 20 cm. Fyllet består av leire med en del humus og litt brent leire. 

S151 Lok. 4 Staurhull  Rund Ø 20  Rundt staurhull, diameter 20 cm. Fyllet består av leire med en del humus og litt brent leire. 

S152 Lok. 4 Staurhull  Oval 25 x 18  Ovalt staurhull, 25 x 18 cm. Fyllet består av leire med en del humus og litt brent leire. 

S153 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 125 x 110  Oval grop, ca. 125 x 100 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S154 Lok. 4 Annet  Annen 320 x 36 18 

Grop, tilsynelatende tydelig avgrenset i plan og profil, men inntrykket av fyllet i plan og profil stemte ikke 
overens. Lang og smal, S-delen går ca. SØ-NV, deretter bøyer den seg mot N, N-delen går ca. SSØ-NNV, 
sidene er stort sett buete, bunnen varierende rundet og ujevn. Fyllet var gråbrunt, bestående av leire 
iblandet en del silt og litt humus, litt kull og brent leire. Fyllet var lysere enn i S233 og S234, som skjærer 
S154 hhv. i S-enden og på midten. S233 og S234 kan være stolpehull i grøften, men da grøften ikke kan 
relateres til andre strukturer, for eksempel i et hus, er det uklart hva slags funksjon grøften, evt. Med 
gropene/stolpene, kan ha hatt. 

S155 Lok. 4 Staurhull Gjerde Rund Ø 17  
Rundt staurhull, diameter 17 cm. Fyllet består av leire med en del humus og litt brent leire. Trolig del av et 
gjerde e.l.. 

S156 Lok. 4 Staurhull Gjerde Oval 24 x 20 12 
Staurhull, tydelig avgrenset i plan og profil. Rundt i plan, buete sider og rundet bunn; L 24 cm, B 20 cm, D 9 
cm. Fyllet består av siltet leire med en del humus og litt kull. Trolig del av et gjerde e.l.. 

S157 Lok. 4 Stolpehull  Oval 30 x 27  Ovalt stolpehull, 30 x 27 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S158 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 220 x 80  Oval grop, ca. 220 x 80 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S159 Lok. 4 Stolpehull  Oval 47 x 35  Ovalt stolpehull, 47 x 35 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S160 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 230 x 67 22 

Grop med ukjent funksjon, tydelig avgrenset i plan og profil. Ujevn og avlang i plan, buete sider og 
forholdsvis flat bunn, men med en forsenkning i Ø. I overflaten et mørk brunt fyll 1, bestående av siltig leire 
med en god del humus, en del kull og litt brent leire. I profilet fantes dette fyllet kun i en forsenkning i Ø del, 
resten hadde et noe lysere fyll 2, som liknet 1, men var mindre humøst, og med mindre kull og brent leire. 

S161 Lok. 4 Stolpehull 
Hus I, 
takbærende 

Oval 30 x 24 10 
Stolpehull, tydelig avgrenset i plan og profil. Oval i plan, buete sider, rund bunn; L 30 cm, B 24 cm, D 10 
cm. Fyllet var mørk grått, bestående av leire med silt og en god del humus, samt noe brent leire og litt kull. 
Stolpen er tolket som takbærende i hus I. Den skjærer grop S140. 

S162 Lok. 4 Stolpehull  Oval 45 x 40  Ovalt stolpehull, 45 x 40 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 
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S163 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 118 x 47  Oval grop, 118 x 47 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S164 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Annen 285 x 86  Avlang til ujevn grop, 285 x 86 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S165 Lok. 4 Stolpehull  Oval 65 x 49  Ovalt stolpehull, 65 x 49 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S166 Lok. 4 Stolpehull  Oval 42 x 38  Ovalt stolpehull, 42 x 38 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S167 Lok. 4 Stolpehull  Oval 28 x 21  Ovalt stolpehull, 28 x 21 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S168 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 91 x 40  
Grop, trolig oval i plan, lengde 91 cm, bevart bredde 40 cm, da strukturen ble delvis snittet med maskin ved 
et uhell. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S169 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 95 x 85  Oval grop, 95 x 85 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S170 Lok. 4 Stolpehull  Oval 39 x 26  Ovalt stolpehull, 39 x 26 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S171 Lok. 4 Stolpehull  Oval 38 x 35  Ovalt stolpehull, 38 x 35 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S172 Lok. 4 Stolpehull  Oval 35 x 31  Mulig ovalt stolpehull, 35 x 31 cm. Fyllet består av leire med noe humus. 

S173 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 200 x 73  Oval til avlang grop, ca. 200 x 73 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S174 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 75 x 61  Oval grop eller mulig stolpehull, 75 x 61 cm. Fyllet består av leire med litt humus. 

S175 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 60 x 45  Oval grop eller mulig stolpehull, 60 x 45 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S176 Lok. 4 Avskrevet      

S177 Lok. 5 Kokegrop  Oval 122 x 90 16 
Kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Oval i plan, buete sider og felativt flat bunn med en forsenkning 
i V-delen; L 122 cm, B 90 cm, D 16 cm. Fyllet var grålig, bestående av leire med en del sand og silt, noe 
humus, en del kull, og stedvis en del nevestor varmepåvirket stein. 

S178 Lok. 5 Stolpehull  Oval 60 x 50  
Ovalt stolpehull, 60 x 50 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. Snittet av Telemark 
fylkeskommune. 

S179 Lok. 5 Stolpehull  Oval 80 x 66 10 
Mulig stolpehull, tydelig avgrenset i plan, noe mer uklart i profil. Oval i plan, buete sider, flat til konkav bunn; 
L 80 cm, B 66 cm, D 10 cm. Fyllet var gråbrunt, bestående av leire med en del silt og sand, en del humus 
og litt kull. I SV har en rot eller dyregang, lysere og brunere enn strukturens fyll, ødelagt avgrensningen. 

S180 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 100 x 50 17 
Usikker grop, forholdsvis tydelig avgrenset i plan og profil. Ujevn i plan, buete til skrå sider, rundet til ujevn 
bunn. Fyllet var lys gråbrunt, bestående av leire og silt med litt humus. Strukturen virker holdbar i profil, 
men mer usikker i plan. 

S181 Lok. 5 Stolpehull  Oval 59 x 54 16 
SØ-del av dobbeltstolpe (NV=S239), forholdsvis tydelig avgrenset i profil, ikke like tydelig i plan. Trolig oval i 
plan, med buete sider og ujevn bunn; L 59 cm, B 54 cm, D 16 cm. Fyllet var gråbrunt, bestående av siltet 
leire med noe humus og litt brent leire. S181 skjærer nabostolpen S239. 

S182 Lok. 5 Avskrevet      

S183 Lok. 5 Avskrevet      
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S184 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 95 x 80  Oval grop, 95 x 80 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S185 Lok. 5 Stolpehull  Rund Ø 25  Rundt stolpehull, diameter 25 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S186 Lok. 5 Annet  Annen 300 x 50  
Avlang og ujevn grøft, minst 300 cm lang, 50 cm bred. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 
Snittet av Telemark fylkeskommune. 

S187 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 95 x 70  Oval grop, 95 x 70 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S188 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 84 x 53  Oval grop, 84 x 53 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S189 Lok. 5 Kokegrop  Oval 88 x 82 10 

Kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Oval i plan, buete sider og flat bunn; L 88 cm, B 82 cm, D 10 
cm. Fyllet var brunt, bestående av leiret silt med en god del humus og litt kull, særlig i bunnen. Forholdsvis 
mye varmepåvirket stein, for det meste nevestor. Ingen tydelig kullrand, men det er betydelig mer kull langs 
strukturens ØNØ side, og i bunnen, enn ellers. Kokegropen skjærer gjennom dyrkningslag S223. 

S190 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 100 x 40  Ujevn grop, ca. 100 x 40 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S191 Lok. 5 Annet  Ujevn 110 x 40  Ujevn grøft, 110 x 40 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S192 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 80 x 70  Oval grop, 80 x 70 cm. Fyllet består av leire med noe humus, litt kull. 

S193 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 120 x 90 17 

Grop, evt. Mulig kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Ujevn til oval i plan, buete sider og forholdsvis 
flat bunn; L 120 cm, B 90 cm, D 17 cm. Fyllet var brunt, bestående av leiret silt med en del humus, litt kull 
og brent leire, samt noe varmepåvirket stein, for det meste nevestor. Ingen kullrand verken i plan eller profil, 
og på tross av at fyllelementene kan antyde kokegrop, er det for lite av alt, så S193 tolkes som grop med 
ukjent funksjon. 

S194 Lok. 5 Kokegrop  Oval 80 x 50  
Oval kokegrop, 80 x 50 cm. Fyllet består av leire med noe humus, en god del kull og noe varmepåvirket 
stein. Kokegropen ligger i og skjærer dyrkningslag S223. 

S195 Lok. 5 Stolpehull  Rund Ø 35  Rundt stolpehull, diameter 35 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S196 Lok. 5 Annet  Ujevn 250 x 40  Ujevn grøft, 250 x 40 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S197 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 80 x 70  Oval grop, 80 x 70 cm. Fyllet består av leire med noe humus, litt kull. 

S198 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 105 x 60  Ujevn grop, 105 x 60 cm. Fyllet består av leire med noe humus, litt kull. 

S199 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 80 x 70  Oval grop, 80 x 70 cm. Fyllet består av leire med noe humus, litt kull. 

S200 Lok. 5 Stolpehull  Rund Ø 25  Rundt stolpehull, diameter 25 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S201 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 200 x 130  Oval grop, 200 x 130 cm. Fyllet består av leire med noe humus, litt kull. 
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S202 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 80 x 70  Oval grop, 80 x 70 cm. Fyllet består av leire med noe humus, litt kull. 

S203 Lok. 5 Avskrevet      

S204 Lok. 5 Stolpehull  Rund Ø 45  Rundt stolpehull, diameter 45 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S205 Lok. 5 Kokegrop  Rund 92 x 90 12 

Kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Rund i plan, buete sider og lett rundet til ujevn bunn; L 92 cm, B 
90 cm, D 12 cm. Fyllet var brunt, bestående av leiret silt med en god del humus og en del kull, særlig i 
bunnen. Forholdsvis mye varmepåvirket stein, for det meste nevestor.Tydelig kullrand i profil, delvis også i 
plan. Kokegropen skjærer gjennom dyrkningslag S223. 

S206 Lok. 5 Kokegrop  Oval 60 x 55  
Oval kokegrop, 60 x 55 cm. Fyllet består av leire med en del humus, en god del kull og noe varmepåvirket 
stein. 

S207 Lok. 5 Kokegrop  Oval 57 x 50  
Oval kokegrop, 57 x 50 cm. Fyllet består av leire med en del humus, en god del kull og noe varmepåvirket 
stein. 

S208 Lok. 5 Kokegrop  Oval 120 x 115 18 

Kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Rund i plan, buete sider og lett rundet til ujevn bunn; L 120 cm, 
B 115 cm, D 18 cm. Fyllet var brunt, bestående av leiret silt med en god del humus og en del kull, samt noe 
brent leire. Forholdsvis mye varmepåvirket stein, for det meste nevestor.Tydelig kullrand i profil. 
Kokegropen skjærer gjennom dyrkningslag S223. 

S209 Lok. 5 Kokegrop  Oval 85 x 77  
Oval kokegrop, 85 x 77 cm. Fyllet består av leire med en del humus, en god del kull og noe varmepåvirket 
stein. 

S210 Lok. 5 Kokegrop  Oval 65 x 80  
Oval kokegrop, minst 65 cm lang, 80 cm bred. Fyllet består av leire med en del humus, en god del kull og 
noe varmepåvirket stein. Skjæres av moderne mur. 

S211 Lok. 4 Stolpehull  Rund 42 x 40 14 

Stolpehull, tydelig avgrenset i plan og profil. Tilnærmet rundt i plan, buete til skrå sider, rund bunn; L 42 cm, 
B 40 cm, D 14 cm. Fyllet var brunt, bestående av siltet leire med en del humus, litt trekull og brent leire. 
Stolpehullet ble påvist under utgravning av S61, men det er uklart om det lå under denne gropen, og 
således var skåret av den, eller om stolpehullet var yngre enn gropen og skar denne, men ikke ble erkjent 
under utgravning, 

S212 Lok. 4 Stolpehull  Oval 54 x 51 17 
Stolpehull, tydelig avgrenset i plan og profil. Ovalt i plan, buete til skrå sider, flat bunn; L 54 cm, B 51 cm, D 
17 cm. Fyllet var mørk brunt, bestående av gruset leire med en del humus og en del trekull. 

S213 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 175 x 96  Ujevn grop, ca. 175 x 95. Fyllet består av leire med en del humus, enkelte stein, til dels mye kull. 

S214 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 80 x 70  Oval grop, 80 x 70 cm. Fyllet består av leire med noe humus, litt kull. 

S215 Lok. 5 Stolpehull  Oval 60 x 50  Mulig ovalt stolpehull, 60 x 50 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S216 Lok. 5 Avskrevet      

S217 Lok. 5 Stolpehull  Oval 60 x 50  Mulig ovalt stolpehull, 60 x 50 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S218 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 70 x 60  Mulig oval grop, 70 x 60 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 
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S219 Lok. 5 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 70 x 60  Mulig oval grop, 70 x 60 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt kull. 

S220 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 120 x 100 48 

Grop som skjæres av renne S33 i S, og trolig anlagt samtidig som denne og grop S100. Tydelig avgrenset i 
plan og profil. Rennen ble i utgangspunktet antatt å gå mellom de to gropene, men det viste seg at den er 
anlagt godt inn i begge gropene, og utgjør store deler av fyllet i disse. S220 har en rekke fyll, og synes 
stedvis omrotet, særlig i N. I likhet med i S33 og S100 har også S220 fyll 4 i bunnen, et lyst brunt lag 
bestående av leire med litt humus, veldig seigt og kompakt. Over dette ligger fyll 11, brunt, bestående av 
leire med en del humus og grus, litt kull, synes på sett og vis som en blanding av fyll 4 og fyll 9 (se S33). I 
profilet mot N ses en blanding av fyllene 11, 12 (gul silt og leire), 2 (gråbrun leire med humus og litt kull, se 
S100). I profilet mot NV er derimot den skrå nedgravningen til renne S33 tydelig, der den skjærer gjennom 
fyll 2 og 5. I likhet med S100 synes også S220 å være gjennomskåret av dyreganger,særlig i N (fyll 12). 
Gropen lå trolig under kulturlag S34, men kan også ha skåret dette. S220 lå delvis under profilbenk A, og 
ble spadd frem for hånd. Avgrensingen mot N og NØ ble ikke avklart, da det av praktiske årsaker ikke var 
ønskelig å fjerne mer av profilbenken. 

S221 Lok. 4 Stolpehull  Rund Ø 23 5 
Stolpehull, tydelig avgrenset i plan og profil. Rundt i plan, skrå sider, flat bunn; diameter 23 cm, D 5 cm. 
Fyllet var gråbrunt, bestående av siltet leire med en del humus og litt trekull. Stolpehullet var veldig grunt, 
men kan ha skåret gjennom laget S34 som ble fjernet over stolpehullet. 

S222 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 100 x 50  
Trolig oval grop, minst 100 x 50 cm. Gropen fortsetter østover inn i profilbalken. Fyllet består av leire med 
en del humus, litt sand, til dels mye kullstøv og kullbiter. Ligger i eller under S34. 

S223 Lok. 5 Annet Fossil åker Annen  15 

Fossil åker, bevart over hele det avdekkete området på lok. 5. Varierende dybde, men registrert i opptil 15 
cm dybde. Dokumentert i profil B, ca. 50 cm bredt langs feltavgrensningen mot Ø. Dyrkningslaget (3) var 
brungrått i farge, og bestod av silt iblandet litt leire, en del humus, og varierende mengder kull. Under selve 
dyrkingslaget er et tynt, lysere sjikt som består av en blanding av dyrkingslaget og den gule leirholdige silt-
undergrunnen, trolig dannet ved utvasking og markganger. 

S224 Lok. 4 Avskrevet      

S225 Lok. 4 Staurhull Gjerde Oval 18 x 15  
Ovalt staurhull, 18 x 15 cm. Fyllet består av leire med en del humus og noe brent leire. Trolig del av et 
gjerde e.l.. 

S226 Lok. 4 Avskrevet      

S227 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 66 x 36  Oval grop, 66 x 36 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S228 Lok. 4 Stolpehull  Oval 32 x 24  Ovalt stolpehull, 32 x 24 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S229 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 106 x 40 15 

Grop med ukjent funksjon, uklar i plan, men tydelig i profil. Ujevn i plan, med buete sider og rundet til ujevn 
bunn; L 106 cm, B 40 cm, D 15 cm. Fyllet varierte i farge mellom rødbrunt og grågult, og bestod av leire 
med silt og litt humus, samt litt trekull. I bunnen lå en liten linse mm. sandet silt, noe mørkere enn resten. 
Dette kan stamme fra en nærliggende stein i oppløsning. I plan så gropen ut til å skjære stolpehull S143, 
men sistnevnte viste seg å være yngre, samt at S229 var langt større enn antatt, og strakk seg på begge 
sider av S143 (S230 slått sammen med S229). 
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S230 Lok. 4 Avskrevet     Slått sammen med S229 

S231 Lok. 4 Staurhull Gjerde Oval 18 x 16  
Ovalt staurhull, 18 x 16 cm. Fyllet består av leire med en del humus og noe brent leire. Trolig del av et 
gjerde e.l.. 

S232 Lok. 4 Staurhull Gjerde Rund Ø 15  
Rundt staurhull, diameter 15 cm. Fyllet består av leire med en del humus og noe brent leire. Trolig del av et 
gjerde e.l.. 

S233 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 104 x 64 14 

Grop eller stolpehull, tilsynelatende tydelig avgrenset i plan og profil, men inntrykket av fyllet i plan og profil 
stemte ikke overens; strukturen er langt større i plan enn den viste seg å være i profil. Trolig oval i plan, 
med buete sider og rundet til ujevn bunn. Fyllet var mørk brunt, bestående av leire iblandet en del silt og 
humus, litt kull og brent leire. S233 skjærer den sørlige enden av grøft S154, men ligger trolig innenfor 
grøftens S avgrensning, selv om det ikke syntes slik opprinnelig. 

S234 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 32 x 26 24 

Grop eller stolpehull, tilsynelatende tydelig avgrenset i plan og profil, men inntrykket av fyllet i plan og profil 
stemte ikke overens; strukturen er langt større i plan enn den viste seg å være i profil. Trolig oval i plan, 
med buete sider og rundet til ujevn bunn. Fyllet var mørk brunt, bestående av leire iblandet en del silt og 
humus, litt kull og brent leire. S233 skjærer grøften S154 noe nord for S233. Den var antatt å være 
beskjeden i størrelse, men viste seg å dekke store deler av "bøyen" i S154. 

S235 Lok. 4 Staurhull Gjerde Oval 15 x 14  
Ovalt staurhull, 15 x 14 cm. Fyllet består av leire med en del humus og noe brent leire. Trolig del av et 
gjerde e.l.. 

S236 Lok. 4 Stolpehull  Oval 40 x 38  Ovalt stolpehull, 40 x 38 cm. Fyllet består av leire med noe humus og litt brent leire. 

S237 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Oval 62 x 42  Oval grop, 62 x 42 cm. Fyllet består av leire med litt humus, og litt brent leire. 

S238 Lok. 4 
Grop / 
nedgravning 

 Ujevn 150 x 125 35 

Grop med ukjent funksjon, forholdsvis tydelig avgrenset i plan profil. Ujevn i plan og sider, spiss bunn; L 
150 cm, B 125 cm, D 35 cm. Fyllet var lys gråbrunt, bestående av siltet leire med litt humus, litt kullstøv og 
brent leire. Gropen var antatt å skjæres av S46, men disse viste seg å ligge side ved side. Imidlertid 
skjæres gropen av kokegropbunnen S41. 

S239 Lok. 5 Stolpehull  Oval 43 x 40 14 

NV-del av dobbeltstolpe (SØ=S181), forholdsvis tydelig avgrenset i profil, ikke erkjent i plan. Trolig oval i 
plan, med buete sider og ujevn bunn; L 43 cm, B 40 cm, D 14 cm. Fyllet var lys gråbrunt, bestående av 
siltet leire med litt humus; mindre humøs og lysere enn S181. S239 skjæres av nabostolpen S181. S239 er 
på prøver etc. registrert som S181 NV. 
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8.2. FUNN OG PRØVER 

8.2.1. FUNNLISTE C58179-C58180  

C-nr. Funn-nr. 
(felt) 

Kontekst/
struktur 

Gjenstand(er)  St. mål Material
e 

Kommentar  Sign.  

C58179/1 F6 S34? Spiker, stor  Jern Funnet v/opprensing LH 

C58179/2 F2 S6 Stein m/slitespor  Stein Funnet v/opprensing PJ 

C58179/3 F5 S42 Keramikk  Leire Funnet v/snitting PJ 

C58179/4 F4 S61 Keramikk  Leire Funnet v/snitting PJ 

C58179/5 F14 S15 Brent leire  Leire Fra MP17  

C58179/6 F3 S26 Brent leire  Leire Funnet v/snitting LH 

C58179/7 F10 S33, L10 Brent leire  Leire Funnet v/snitting CCW 

C58179/8 F9, F18 S39 Brent leire  Leire Funnet v/snitting og i 
makro 

LH 

C58179/9 F22 S49 Brent leire  Leire Fra KP23  

C58179/10 F19 S129 Brent leire  Leire Fra MP3  

C58179/11 F15 S135 Brent leire  Leire Fra MP34  

C58179/12 F11, F21 S143 Brent leire  Leire Funnet v/snitting og i 
makro 

LH 

C58179/13 F20 S146 Brent leire  Leire Fra MP28  

C58179/14 F23 S161 Brent leire  Leire Fra MP25  

C58179/15 F12 S233 Brent leire  Leire Fra MP30  

C58179/16 F16 S140 Slagg?  Slagg? Fra MP24  

C58179/17 F13 S61 Brent bein  Bein Fra MP18  

C58179/18 F17 S88 Brent bein  Bein Fra KP18  

C58180/1 F7 S205, L1 Brent bein  Bein Funnet v/rensing CCW 

C58180/2 F8 S208, L1 Brent bein  Bein Funnet v/rensing CCW 
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8.2.2. KULLPRØVER 

Analysert ved Nasjonallaboratoriet for C14-datering, NTNU, med referansenr. 

DF-4451. Datert vedart står kursivert. 

Prøv
enr. 

Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Gra
m 

Treslag Kommentar C14-dat. 

KP1 S76, kokegrop C58179/37 TRa-2487 1,2 40 bjørk  2220±30 
kal. 365-200 f.Kr. 

KP2 S50, LC, grop C58179/31  <0,1 Ikke analysert   

KP3 S50, LH, grop C58179/32 TRa-2488 0,3 25 bjørk 
5 selje, vier/osp 

 4950±50 
kal. 3780-3670 f.Kr. 

KP4 S115, grop C58179/44  0,1 Ikke analysert   

KP5 S205, kokegrop C58180/9 TRa-2489 3,9 34 bjørk 
6 hassel 

Kullrand 2025±30 
kal. 45 f.Kr.-15 e.Kr. 

KP6 S208, kokegrop C58180/10  0,4 Ikke analysert Kullrand  

KP7 S223, dyrkn.lag C58180/11  0,2 Ikke analysert Under S205  

KP8 S189, L1, 
kokegrop 

C58180/7  0,3 8 bjørk 
5 furu 
2 selje, vier/osp 

Bunn av lag  

KP9 S44, LA, grop C58179/29  0,1 Ikke analysert   

KP10 S177, kokegrop C58180/3 TRa-2490 2,1 39 bjørk 
1 hassel 

 2200±30 
kal. 360-195 f.Kr. 

KP11 S180, grop C58180/5  1,3 Ikke analysert Fra MP35  

KP12 S239, stolpehull C58180/13  0,4 Ikke analysert NV. Fra MP36  

KP13 S181, stolpehull C58180/6 TRa-2491 1,3 15 bjørk 
2 eik 

SØ. Fra MP37 2490±30 
kal. 765-525 f.Kr. 

KP14 S179, stolpehull C58180/4 TRa-2492 0,4 18 bjørk 
2 annet 

Fra MP38 3125±35 
kal. 1420-1325 f.Kr. 

KP17 S89, kokegrop C58179/40  0,1 Ikke analysert   

KP18 S88, kokegrop C58179/39 TRa-2493 0,4 28 bjørk 
1 furu 

 2050±35 
kal. 60 f.Kr.-0  

KP19 S77, kokegrop C58179/38  0,1 Ikke analysert   

KP20 S75, kokegrop C58179/36  0,2 Ikke analysert   

KP21 S66, kokegrop C58179/35  0,4 Ikke analysert I dyrk.lag S42  

KP22 S54, kokegrop C58179/33 TRa-2494 0,2 8 bjørk  2095 f.Kr.30 
kal. 165-50 f.Kr. 

KP23 S49, kokegrop C58179/30 TRa-2495 1,5 40 bjørk I dyrk.lag S42 1535±30 
kal. 535-595 e.Kr.  

KP26 S13, kokegrop C58179/20 TRa-2496 0,6 20 furu  2145±35 
kal. 195-115 f.Kr. 

KP27 S193, kokegrop C58180/8  0,1 Ikke analysert   

KP28 S11, stolpehull C58179/19 TRa-2497 0,1 5 bjørk Fra MP20 4090±45 
kal. 2855-2505 f.Kr. 

KP29 S15, grop C58179/21 TRa-2498 0,1 10 bjørk Fra MP17 2900±30 
kal. 1120-1010 f. 
Kr. 

KP30 S29, grop C58179/22 TRa-2499 0,6 15 bjørk 

4 eik 
Fra MP19 4800±40 

kal. 3640-3530 f.Kr. 

KP31 S32, LC, renne C58179/23  0,1 14 bjørk 
1 hassel 

Fra MP12  

KP32 S33, L1, renne C58179/24  <0,1 Ikke analysert Fra MP5  

KP33 S34 (Profil A, 
L2), kulturlag 

C58179/26 TRa-2500 0,2 10 bjørk 

1 ask 
4 eik 
1 selje, vier/osp 

Fra MP1 3015±35 
kal. 1305-1170 f.Kr. 

KP34 S39, LC, grop C58179/27  0,1 4 bjørk 
1 ask 

Fra MP13  

KP35 S42 (profil A, 
L1), dyrkn.lag 

C58179/28 TRa-2501 0,3 16 bjørk 

1 furu 
2 eik 

Fra MP2 4850±40 
kal. 3665-3635 f.Kr. 
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Prøv
enr. 

Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Gra
m 

Treslag Kommentar C14-dat. 

KP36 S61, grop C58179/34 TRa-2502 0,6 17 bjørk Fra MP18 1525±30 
kal. 540-600 e.Kr. 

KP37 S91, staurhull C58179/41  0,1 Ikke analysert Fra MP15  

KP38 S100, L2, grop C58179/42  0,1 Ikke analysert Fra MP6  

KP39 S100, L9, grop C58179/25  0,1 Ikke analysert Fra MP8 tidl. 
feilmerket 
S33, L9n 
s 

 

KP40 S101, LA, grop C58179/43 TRa-2503 0,2 8 bjørk 
3 furu 

Fra MP11 2765±35 
kal. 920-840 f.Kr. 

KP41 S121, snitt 3A, 
grøft 

C58179/45 TRa-2504 0,3 18 bjørk 
2 eik 

Fra MP4 3305±35 
kal. 1620-1520 f.Kr. 

KP42 S129, stolpehull C58179/46 TRa-2505 0,1 2 bjørk 
1 ask 
4 furu 

Fra MP3 2370±35 
kal. 410-395 f.Kr. 

KP43 S132, LA, 
stolpehull 

C58179/47  <0,1 Ikke analysert Fra MP21  

KP44 S135, stolpehull C58179/48  0,1 0 Fra MP34  

KP45 S136, stolpehull C58179/49  <0,1 Ikke analysert Fra MP22  

KP46 S140, grop C58179/50 TRa-2506 0,4 17 bjørk 
3 furu 
4 rogn 
1 eik 

Fra MP24 2625±35 
kal. 810-795 f.Kr. 

KP47 S141, stolpehull C58179/51  <0,1 Ikke analysert Fra MP33  

KP48 S143, stolpehull C58179/52 TRa-2507 0,1 3 bjørk 
2 furu 

Fra MP23 2025±30  
kal. 45 f.Kr.-15 e.Kr. 

KP49 S145, grop C58179/53  0,1 Ikke analysert Fra MP27  

KP50 S146, stolpehull C58179/54  0,1 3 bjørk 
4 furu 
3 eik 

Fra MP28  

KP51 S149, stolpehull C58179/55  <0,1 Ikke analysert Fra MP29  

KP52 S156, stolpehull C58179/56 TRa-2508 0,1 10 bjørk 
1 furu 

Fra MP14 1535±35 
kal. 535-595 e.Kr. 

KP53 S160, grop C58179/57  0,1 Ikke analysert Fra MP32  

KP54 S161, stolpehull C58179/58 TRa-2509 0,5 7 bjørk Fra MP25 2035±35 
kal. 50 f.Kr.-10 e.Kr. 

KP55 S220, L4, grop C58179/61  0,1 Ikke analysert Fra MP7  

KP56 S220, L9, grop C58179/64 TRa-2510 0,2 2 furu 
4 eik 
5 selje, vier/osp 

Fra MP9; tidl. 
feilmerket 
S33, L9n 

3520±35 
kal. 1885-1765 f.Kr. 

KP57 S220, L11, grop C58179/60  0,1 Ikke analysert Fra MP10  

KP58 S211, stolpehull C58179/59  0,9 Ikke analysert Fra MP16  

KP59 S223, 
dyrkningslag 

C58180/12 TRa-2511 0,3 10 bjørk 
8 eik 
2 selje, vier/osp 

Fra MP26 3080±35 
kal. 1400-1270 f.Kr. 

KP60 S233, grop C58179/62  0,1 Ikke analysert Fra MP30  

KP61 S234, stolpehull C58179/63  0,1 Ikke analysert Fra MP31  
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8.2.3. MAKROFOSSILPRØVER  

Prøve-
nr. 

Kontekstnr C-nr. Konteksttype Liter Kommentar 

MP1 S34 C58179/72 Lag (produksjon?) 1,2 Profil A, lag 2; uttatt KP33 

MP2 S42 C58179/74 Dyrkningslag 1,5 Profil A, lag 1; uttatt KP35 

MP3 S129 C58179/80 Stolpehull 1,3 10-25 cm; uttatt KP42 

MP4 S121 C58179/79 U-formet grøft 1,6 Snitt 3A; uttatt KP41 

MP5 S33, L1 C58179/69 Renne 0,7 Uttatt KP32 

MP6 S100, L2 C58179/77 Grop 0,7 Uttatt KP38 

MP7 S220, L4 C58179/95 Grop 0,4 Uttatt KP55 

MP8 S100, L9 C58179/71 Renne 1,4 Uttatt KP39; tidl. feilmerket 
S33, L9s 

MP9 S220, L9 C58179/70 Renne 1,0 Uttatt KP56; tidl. feilmerket 
S33, L9n 

MP10 S220, L11 C58179/94 Grop 0,95 Uttatt KP57 

MP11 S101, LA C58179/78 Grop 0,2 Uttatt KP40 

MP12 S32, LC C58179/68 Renne 2,0 Uttatt KP31 

MP13 S39, LC C58179/73 Grop 1,3 Uttatt KP34 

MP14 S156 C58179/90 Staurhull 0,45 Uttatt KP52 

MP15 S91 C58179/76 Staurhull 0,4 Uttatt KP37 

MP16 S211 C58179/93 Stolpehull 0,6 Uttatt KP58 

MP17 S15 C58179/66 Grop 0,9 Uttatt KP29 

MP18 S61 C58179/75 Grop 0,7 Uttatt KP36 

MP19 S29 C58179/67 Grop 1,0 Uttatt KP30 

MP20 S11 C58179/65 Stolpehull 0,8 Uttatt KP28 

MP21 S132, LA C58179/81 Stolpehull, Hus I 1,5 Uttatt KP43 

MP22 S136 C58179/83 Stolpehull, Hus I 0,5 Uttatt KP45 

MP23 S143 C58179/86 Stolpehull, Hus I 0,9 Uttatt KP48 

MP24 S140 C58179/84 Grop 1,4 Uttatt KP46 

MP25 S161 C58179/92 Stolpehull, Hus I 1,0 Uttatt KP54 

MP26 S223 C58180/17 Dyrkningslag 1,2 Uttatt KP59 

MP27 S145 C58179/87 Grop 1,75 Uttatt KP47 

MP28 S146 C58179/88 Stolpehull, Hus I 1,5 Uttatt KP50 

MP29 S149 C58179/89 Stolpehull, Hus I 0,5 Uttatt KP51 

MP30 S233 C58179/96 Grop 1,6 Uttatt KP60 

MP31 S234 C58179/97 Stolpehull? 1,4 Uttatt KP61 

MP32 S160, L1 C58179/91 Grop 1,0 Uttatt KP53 

MP33 S141 C58179/85 Stolpehull 1,0 Uttatt KP47 

MP34 S135 C58179/82 Stolpehull 0,3 Uttatt KP44 

MP35 S180 C58180/15 Grop 1,35 Uttatt KP11 

MP36 S239, NV C58180/18 Stolpehull 1,4 Uttatt KP12 

MP37 S181, SØ C58180/16 Stolpehull 1,0 Uttatt KP13 

MP38 S179 C58180/14 Stolpehull 1,5 Uttatt KP14 

 

8.2.4. POLLENPRØVER 

 Prøve-
nr. 

Kontekst C-nr. Konteksttype  Kommentar T.-
nr. 

PS1 A Profil A, lag 6 C58179/98 Dyrknings- og kulturlagsprofil Analysert v/NOK 1 

PS1 B Profil A, lag 1/6 C58179/99 Dyrknings- og kulturlagsprofil Analysert v/NOK 1 

PS1 C Profil A, lag 1 (S42) C58179/100 Dyrknings- og kulturlagsprofil Analysert v/NOK 1 

PS1 D Profil A, lag 2 (S34) C58179/101 Dyrknings- og kulturlagsprofil Analysert v/NOK 1 

PS2 A Profil B, lag 2 C58180/19 Dyrkningslagprofil Kassert 100 

PS2 B Profil B, lag 3 (S223) C58180/20 Dyrkningslagprofil Kassert 100 

PS2 C Profil B ,lag 4 C58180/21 Dyrkningslagprofil Kassert 100 

PS2 D Profil B, undergrunn C58180/22 Dyrkningslagprofil Kassert 100 
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8.2.5. TILVEKSTTEKST 
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8.3. TEGNINGER 

8.3.1. LOK. 4: STOLPEHULL OG STAURHULL 
S127, S128, S129, S130, S11, S141, S135, S91, S133, S156 
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8.3.2. LOK. 4: HUS I STOLPEHULL OG GROPER; S145, S146, S149, S143, 
S229, S161, S140, S132, S136 
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8.3.3. LOK. 4: PRODUKSJONSOMRÅDE, S100, S33, S220, S221, S222 PLAN 
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8.3.4. LOK. 4: PRODUKSJONSOMRÅDE, S100, S33, S220, S221 PROFIL 
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8.3.5. LOK. 4: PRODUKSJONSOMRÅDE, S101, S32, S39, S44 
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8.3.6. LOK. 4: GROPER, S15, S115 

 



63/69, 244, Skien kommune  Saksnr. 2008/16680 

 108 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

8.3.7. LOK. 4: GROPER,S160, S28, S29 
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8.3.8. LOK. 4: GROPER,STOLPEHULL, GRØFT, S61, S211, S154, S233, S234 
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8.3.9. LOK. 4: GROPER,GRØFT, S80, S81, S12, S18 
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8.3.10. LOK. 4: GRØFT S121 
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8.3.11. LOK. 4: GROPER,KOKEGROP, S50, S51, S49 
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8.3.12. LOK. 4: KOKEGROPER S13, S54, S75, S66 
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8.3.13. LOK. 4: KOKEGROPER S76, S77, S88, S89 
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8.3.14. LOK. 4: PROFIL A OG GROPER; S34, S42, S32, S33, S105, S106, 
S107 
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8.3.15. LOK. 5: KOKEGROPER S177, S189, S208, S205 
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8.3.16. LOK. 5: STOLPEHULL, GROPER OG LAG 
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8.4. FOTOLISTE 

Fotoliste, Digitaloptakelser Cf34353 

Filnavn Motivbeskrivelse 
Retn. 
mot 

Foto-
graf 

Dato 

Cf34353_001 Lok. 4, østlig terrasse før avdekning. ØSØ CCW 14.09.2010 

Cf34353_002 Lok. 5, vestlig terrasse før avdekning. SSV CCW 14.09.2010 

Cf34353_003 Lok. 5, vestlig terrasse før avdekning. V CCW 14.09.2010 

Cf34353_004 Lok. 4, østlig terrasse før avdekning. S CCW 14.09.2010 

Cf34353_005 Lok. 4, østlig terrasse før avdekning. V CCW 14.09.2010 

Cf34353_006 Område 1, nedre vestlige terrasse - ikke utgravd. SSØ CCW 14.09.2010 

Cf34353_007 Område 1, nedre østlige terrasse - ikke utgravd. SSØ CCW 14.09.2010 

Cf34353_009 Stolpehull S14, plan. SSØ LH 17.09.2010 

Cf34353_010 Kokegrop S13, plan. SSØ CCW 17.09.2010 

Cf34353_011 Grop S15, plan. N PJ 17.09.2010 

Cf34353_012 Stolpehull S11, plan. NØ PJ 17.09.2010 

Cf34353_013 Grop S10, plan. NØ PJ 17.09.2010 

Cf34353_014 Grop S9, plan. SSØ LH 17.09.2010 

Cf34353_015 Stolpehull S8, plan. SSØ LH 17.09.2010 

Cf34353_016 
Grop S18, med kokegrop S12 og stolpehull S19 og S20, samt 
kokegrop S13 og stolpehull S14 i bakgrunnen. 

SSØ CCW 17.09.2010 

Cf34353_017 Grop S18, med kokegrop S12 og stolpehull S19 og S20. SV CCW 17.09.2010 

Cf34353_018 Grop S18, med kokegrop S12 og stolpehull S19 og S20. NV CCW 17.09.2010 

Cf34353_020 Grop S18, med kokegrop S12 og stolpehull S19 og S20. SSØ CCW 17.09.2010 

Cf34353_021 Stolpehull S8, plan. N PJ 17.09.2010 

Cf34353_024 Stolpehull S5, plan. SV PJ 20.09.2010 

Cf34353_025 Stolpehull S21, plan. N CCW 20.09.2010 

Cf34353_026 Stolpehull S3, plan. V PJ 20.09.2010 

Cf34353_027 Stolpehull S2, plan. V PJ 20.09.2010 

Cf34353_028 Groper S4, S53, plan. NV LH 20.09.2010 

Cf34353_029 Groper S4, S53, plan NV LH 20.09.2010 

Cf34353_031 Kokegrop S16, plan. VSV LH 20.09.2010 

Cf34353_032 Grop S23, plan. ØNØ CCW 20.09.2010 

Cf34353_033 Grop S25, plan. SSØ LH 20.09.2010 

Cf34353_034 Grop S17, plan. V PJ 20.09.2010 

Cf34353_042 Renne S32, plan. S PJ 22.09.2010 

Cf34353_043 Renne S33, plan. S PJ 22.09.2010 

Cf34353_044 Profil A med dyrkningslag S42 og kulturlag S34, V1. NNV PJ 22.09.2010 

Cf34353_045 Profil A med dyrkningslag S42 og kulturlag S34, V2. NNV PJ 22.09.2010 

Cf34353_046 Profil A med dyrkningslag S42 og kulturlag S34, V3. NNV PJ 22.09.2010 

Cf34353_047 Profil A med dyrkningslag S42 og kulturlag S34, VM4. NNV PJ 22.09.2010 

Cf34353_048 Renne S33 og grop S100, detalj. S PJ 22.09.2010 

Cf34353_049 Lok. 4, N-del, oversikt over området under lag S34. NNØ CCW 22.09.2010 

Cf34353_056 Grop S26, plan. SØ LH 22.09.2010 

Cf34353_057 Stolpehull S27, plan. SØ LH 22.09.2010 

Cf34353_058 
Oversikt over avdekket område pr.22.09., med bergrygg mellom 
terrassene. 

NNV CCW 22.09.2010 

Cf34353_059 
Oversikt over avdekket område pr.22.09., med bergrygg mellom 
terrassene. 

NV CCW 22.09.2010 

Cf34353_060 Oversikt over avdekket område pr.22.09., N-del. N CCW 22.09.2010 

Cf34353_061 Oversikt over avdekket område pr.22.09., profilbenk A. N CCW 22.09.2010 

Cf34353_064 Groper S28 og S29, plan. VSV LH 23.09.2010 

Cf34353_065 Kokegrop S30, plan. NV LH 23.09.2010 

Cf34353_067 Grop S35, plan mot profilbenk As bakside. S LH 23.09.2010 

Cf34353_068 Grop S36, plan. NV LH 23.09.2010 

Cf34353_070 Grop S38, plan. NV LH 23.09.2010 

Cf34353_071 Groper S36 og S38, grøft S37, plan. V LH 23.09.2010 

Cf34353_073 Grop S43, plan. SØ LH 23.09.2010 
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Filnavn Motivbeskrivelse 
Retn. 
mot 

Foto-
graf 

Dato 

Cf34353_074 Grop S39, plan. SØ LH 23.09.2010 

Cf34353_075 Grop S44, plan. SSØ LH 23.09.2010 

Cf34353_076 Groper S44 og S39, plan. SSØ LH 23.09.2010 

Cf34353_077 S47 (avskrevet), kokegrop S41 i grop S238, stolpehull S46, plan. NNV CCW 23.09.2010 

Cf34353_080 Kokegrop S41, plan. SSØ CCW 23.09.2010 

Cf34353_081 Stolpehull S46, plan. VNV CCW 23.09.2010 

Cf34353_082 Grop S40, plan Ø PJ 23.09.2010 

Cf34353_083 Grop S45, plan. NV LH 23.09.2010 

Cf34353_084 Kokegrop S49, plan. SSØ LH 23.09.2010 

Cf34353_085 Stolpehull S48, plan. SV LH 23.09.2010 

Cf34353_087 Grop S52, plan. NV LH 23.09.2010 

Cf34353_088 Oversikt over området under lag S34, N del. NNØ CCW 23.09.2010 

Cf34353_089 
Profilbenk A med S34 og S42; dessuten S32 og S33 renner 
opprenset. 

N CCW 23.09.2010 

Cf34353_090 S32 og S33 renner, plan i profilsjakten. ØNØ CCW 23.09.2010 

Cf34353_091 Renne S33, plan, i profilsjakten. NNV CCW 23.09.2010 

Cf34353_092 Renne S33, plan, i profilsjakten. NNV CCW 23.09.2010 

Cf34353_093 Groper S50 og S51, plan under avdekking. Ø CCW 23.09.2010 

Cf34353_096 Stolpehull S2, profil. NV PJ 23.09.2010 

Cf34353_097 Stolpehull S3, profil. VSV PJ 23.09.2010 

Cf34353_098 Groper S4 og S53, profil. V LH 24.09.2010 

Cf34353_099 Grop S5, profil. SV PJ 24.09.2010 

Cf34353_100 Grop S9, profil. NV LH 24.09.2010 

Cf34353_101 Stolpehull S11, profil. N PJ 27.09.2010 

Cf34353_102 Grop S10, profil. N PJ 27.09.2010 

Cf34353_104 Kokegrop S76, plan. VSV CCW 27.09.2010 

Cf34353_105 Kokegrop S77, plan. SSØ CCW 27.09.2010 

Cf34353_108 Grop S79, plan. SV CCW 27.09.2010 

Cf34353_109 Kokegrop S75 i dyrkningslag S42, plan. VSV CCW 27.09.2010 

Cf34353_110 Grop S40, profil. NV PJ 27.09.2010 

Cf34353_112 Grop S35, profil. SSØ LH 27.09.2010 

Cf34353_113 Grop S15, profil. ØNØ LH 27.09.2010 

Cf34353_114 Grop S36, profil. V LH 28.09.2010 

Cf34353_115 Kokegrop S41 i grop S238, stolpehull S46, profil. N PJ 28.09.2010 

Cf34353_119 S24, "lag" omkring grunnfjell, profil. SSV LH 28.09.2010 

Cf34353_120 S24, "lag" omkring grunnfjell, profil. NNØ LH 28.09.2010 

Cf34353_121 Kokegrop S13, profil. N PJ 28.09.2010 

Cf34353_122 Stolpehull S14, profil. N PJ 28.09.2010 

Cf34353_124 Grop S26, profil. SV LH 28.09.2010 

Cf34353_125 Kokegrop S54, plan. S PJ 28.09.2010 

Cf34353_126 Kokegrop S54, profil. NØ PJ 28.09.2010 

Cf34353_128 Stolpehull S21, profil. SØ LH 28.09.2010 

Cf34353_130 Kokegrop S66 i dyrkningslag S42, plan. SV PJ 28.09.2010 

Cf34353_133 Grop S69 og stolpehull S73, plan. Ø LH 29.09.2010 

Cf34353_135 Stolpehull S27, profil. NØ PJ 29.09.2010 

Cf34353_138 Grop S29 (Ø halvdel), profil. NNV LH 29.09.2010 

Cf34353_145 Groper S28 og S29, profil. NNV LH 29.09.2010 

Cf34353_147 Kokegrop S76, profil. NNV LH 29.09.2010 

Cf34353_148 Grop S29, profil. NNV LH 29.09.2010 

Cf34353_149 Profil A med dyrkningslag S42 og kulturlag S34, MØ1. NNV CCW 29.09.2010 

Cf34353_150 Profil A med dyrkningslag S42 og stolpehull S105 og S106, Ø2. NNV CCW 29.09.2010 

Cf34353_151 Profil A med dyrkningslag S42 og grop S107, Ø3. NNV CCW 29.09.2010 

Cf34353_152 Profil A med dyrkningslag S42, Ø4. NNV CCW 29.09.2010 

Cf34353_153 Grop S107, profil, i profil A med dyrkningslag S42. NNV CCW 29.09.2010 

Cf34353_154 Stolpehull S105 og S106 i profil A med dyrkningslag S42. NNV CCW 29.09.2010 

Cf34353_155 Profilbenk A, oversikt mot NNØ. NV CCW 29.09.2010 

Cf34353_157 Profilbenk A, Ø-del, oversikt mot NNØ. NNØ CCW 29.09.2010 
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Filnavn Motivbeskrivelse 
Retn. 
mot 

Foto-
graf 

Dato 

Cf34353_158 Profilbenk A, oversikt mot VNV. NV CCW 29.09.2010 

Cf34353_159 Grop S29, profil. NNV LH 30.09.2010 

Cf34353_160 Gjerpendalen med morgentåke. ØNØ CCW 30.09.2010 

Cf34353_164 Gjerpendalen med morgentåke. Ø CCW 30.09.2010 

Cf34353_165 Gjerpendalen med morgentåke. Ø CCW 30.09.2010 

Cf34353_168 Kokegrop S77, profil. NNV LH 30.09.2010 

Cf34353_170 Kokegrop S75 i dyrkningslag S42, profil. NV LH 30.09.2010 

Cf34353_172 Stolpehull S68 og grop S74, plan. V PJ 30.09.2010 

Cf34353_173 Kokegrop S89 i dyrkningslag S42, plan. SSV CCW 30.09.2010 

Cf34353_174 Kokegrop S88 i dyrkningslag S42, plan. SSV CCW 30.09.2010 

Cf34353_178 Stolpehull S68, stenskoning under utgravning, plan. V PJ 30.09.2010 

Cf34353_179 Stolpehull S68 og grop S74, profil. V PJ 30.09.2010 

Cf34353_180 Kokegrop S89 i dyrkningslag S42, profil. SSV LH 30.09.2010 

Cf34353_182 Kokegroper S88 og S89 i dyrkningslag S42, profil. SSV LH 30.09.2010 

Cf34353_183 Kokegrop S88 i dyrkningslag S42, profil. SSV LH 30.09.2010 

Cf34353_185 Staurhull S91, plan. V PJ 30.09.2010 

Cf34353_186 Staurhull S92, plan. V PJ 30.09.2010 

Cf34353_187 Staurhull S91, profil. V PJ 30.09.2010 

Cf34353_188 Staurhull S92, profil. V PJ 30.09.2010 

Cf34353_189 Staurhull S133, plan. NV PJ 01.10.2010 

Cf34353_190 Staurhull S133, profil. NV PJ 01.10.2010 

Cf34353_191 Staurhull S144, plan. V PJ 01.10.2010 

Cf34353_194 Groper S80 og S81, plan. VNV LH 01.10.2010 

Cf34353_195 Staurhull S144, profil. V PJ 01.10.2010 

Cf34353_196 Staurhull S156, plan. V PJ 01.10.2010 

Cf34353_197 Staurhull S156, profil. V PJ 01.10.2010 

Cf34353_198 Grop S80, profil. NV LH 01.10.2010 

Cf34353_200 Grop S81, profil. NV LH 01.10.2010 

Cf34353_201 Groper S80 og S81, profil NNV LH 01.10.2010 

Cf34353_202 Grop S69, plan. SØ PJ 04.10.2010 

Cf34353_208 Stolpehull S73, profil. SØ PJ 04.10.2010 

Cf34353_210 Grop S57, profil. SV LH 04.10.2010 

Cf34353_212 Grop S69, snitt B, profil. S PJ 04.10.2010 

Cf34353_214 Lok. 5 i regnvær, fyllt med vann. SSV CCW 04.10.2010 

Cf34353_216 Lok. 4 i regnvær. SØ CCW 04.10.2010 

Cf34353_217 Lok. 4 i regnvær, med dam i NØ. Ø CCW 04.10.2010 

Cf34353_219 Lok. 4 i regnvær, med dam i NØ. NNV CCW 04.10.2010 

Cf34353_220 Grop S57, profil. SV LH 04.10.2010 

Cf34353_221 Kokegrop S66 i dyrkningslag S42, profil. S PJ 04.10.2010 

Cf34353_222 Grop S72, plan. Ø PJ 04.10.2010 

Cf34353_223 Grop S60, plan. SV LH 04.10.2010 

Cf34353_224 Profilbenk A, pollenserie PS1 A-D. NNV CCW 04.10.2010 

Cf34353_225 Grop S72, profil. Ø PJ 04.10.2010 

Cf34353_226 Grop S60, profil. NV LH 04.10.2010 

Cf34353_228 Grop S62, plan. SV LH 04.10.2010 

Cf34353_230 Tømming av lok. 4 og 5 for vann; kanal fra lok. 5 over lok. 4. V CCW 04.10.2010 

Cf34353_232 Tømming av lok. 4 og 5 for vann; kanal fra lok. 5 over lok. 4. VSV CCW 04.10.2010 

Cf34353_233 Tømming av lok. 4 og 5 for vann; tømmerenne i NØ, lok. 4. SV CCW 04.10.2010 

Cf34353_235 
Tømming av lok. 4 og 5 for vann; basseng og tømmerenne, NØ 
lok. 4. 

Ø CCW 04.10.2010 

Cf34353_236 
Arbeidsbilde, Lotten Haglund og Peter Jönsson snitter strukturer 
på lok. 4. 

SSØ CCW 04.10.2010 

Cf34353_237 Grop S62, profil. SV LH 04.10.2010 

Cf34353_238 Grop S61, plan. S PJ 04.10.2010 

Cf34353_241 Grop S61 og stolpehull S211, profil. S PJ 05.10.2010 

Cf34353_242 Mulig rest av kulturlag S82 mellom to bergrygger. V PJ 05.10.2010 

Cf34353_243 Profil gjennom kulturlagrest S82. Ø PJ 05.10.2010 
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Cf34353_244 Stolpehull S212, profil. V PJ 05.10.2010 

Cf34353_246 
"Sjakter" gravd gjennom profilbenk A for å avdekke strukturer i 
forbindelse med S32 og S33, i kraftig regnvær. 

SSØ CCW 06.10.2010 

Cf34353_249 Arbeidsbilde, Peter Jönsson. Ø CCW 06.10.2010 

Cf34353_250 Lok. 4 i kraftig regnvær. NNV CCW 06.10.2010 

Cf34353_251 Lok. 4 i kraftig regnvær. SSØ CCW 06.10.2010 

Cf34353_253 Arbeidsbilde Camilla C. Wenn i gjørmebad. VSV PJ 06.10.2010 

Cf34353_255 
"Sjakter" gravd gjennom profilbenk A for å avdekke strukturer i 
forbindelse med S32 og S33, i kraftig regnvær. 

V CCW 06.10.2010 

Cf34353_258 Arbeidsbilde Lotten Haglund, i gjørmebad. V CCW 06.10.2010 

Cf34353_259 Kokegrop S49, plan. V PJ 06.10.2010 

Cf34353_260 Morgenstemning på lok. 4, dagen etter kraftig regnvær. SØ CCW 07.10.2010 

Cf34353_264 Morgenstemning på lok. 4, dagen etter kraftig regnvær. SØ CCW 07.10.2010 

Cf34353_266 Grop S51, plan. SSV LH 07.10.2010 

Cf34353_267 Grop S50, plan. SSV LH 07.10.2010 

Cf34353_268 Groper S50 og S51, plan. SSV LH 07.10.2010 

Cf34353_269 Kokegrop S49 i lag S34, profil. V PJ 07.10.2010 

Cf34353_270 Grop S50, mulig ovnsstruktur?, profil. V LH 07.10.2010 

Cf34353_271 Grop S115, plan. V PJ 07.10.2010 

Cf34353_272 
Grop S128, stolper S127, S129, staur S130, plan, noe ødelagt av 
gravemaskin. 

ØNØ CCW 07.10.2010 

Cf34353_273 
Grop S128, stolper S127, S129, staur S130, plan, noe ødelagt av 
gravemaskin. 

ØNØ CCW 07.10.2010 

Cf34353_274 Stolpehull S127, plan. VSV CCW 07.10.2010 

Cf34353_275 Stolpehull S129, plan (men allerede snittet av gravemaskin). S CCW 07.10.2010 

Cf34353_277 Stolpehull S129, profil. N CCW 07.10.2010 

Cf34353_278 Staurhull S130, plan. S CCW 07.10.2010 

Cf34353_279 Grop S51 (og S50), profil. N LH 07.10.2010 

Cf34353_280 Stolpehull S127 og grop S128, profil S CCW 07.10.2010 

Cf34353_281 Staurhull S130, profil S CCW 07.10.2010 

Cf34353_282 U-formet grøft S121, plan. NØ LH 07.10.2010 

Cf34353_285 U-formet grøft S121, plan. NNV LH 07.10.2010 

Cf34353_286 Grop S115, profil. N PJ 08.10.2010 

Cf34353_287 U-formet grøft S121, profil snitt 1A. SØ LH 08.10.2010 

Cf34353_288 U-formet grøft S121, profil snitt 2A. SV LH 08.10.2010 

Cf34353_289 Kokegrop S205 i dyrkningslag S223, plan. V CCW 08.10.2010 

Cf34353_290 Kokegrop S208 i dyrkningslag S223, plan. Ø CCW 08.10.2010 

Cf34353_291 Kokegrop S189 i dyrkningslag S223, plan. ØNØ CCW 08.10.2010 

Cf34353_292 Kokegrop S194 i dyrkningslag S223, plan. ØNØ CCW 08.10.2010 

Cf34353_294 Kokegrop S205 i dyrkningslag S223, profil. NNV CCW 08.10.2010 

Cf34353_295 Kokegrop S208 i dyrkningslag S223, profil. N CCW 08.10.2010 

Cf34353_296 Kokegrop S12 i grop S18, profil. S PJ 08.10.2010 

Cf34353_297 U-formet grøft S121, profil snitt 2B. SØ LH 08.10.2010 

Cf34353_298 U-formet grøft S121, profil snitt 1B. V LH 08.10.2010 

Cf34353_299 U-formet grøft S121, profil snitt 3A. S LH 08.10.2010 

Cf34353_300 U-formet grøft S121, profil snitt 4A. Ø LH 08.10.2010 

Cf34353_301 Kokegrop S198 i dyrkningslag S223, profil. NØ CCW 08.10.2010 

Cf34353_302 Grop S18, profil snitt A. SØ PJ 11.10.2010 

Cf34353_303 Grop S18, profil snitt B. SV PJ 11.10.2010 

Cf34353_304 U-formet grøft S121, profil snitt 4B. VSV LH 11.10.2010 

Cf34353_305 U-formet grøft S121, profil snitt 3B. NNV LH 11.10.2010 

Cf34353_311 Oversikt over feltet. NV CCW 11.10.2010 

Cf34353_314 Morgenstemning på feltet. Ø CCW 11.10.2010 

Cf34353_317 Oversikt over lok. 4. SØ CCW 11.10.2010 

Cf34353_318 Groper, renne mm. S222, S221, S220, S33, S100, plan. SSØ CCW 11.10.2010 

Cf34353_319 S222, grop, plan. SSØ CCW 11.10.2010 

Cf34353_320 Groper, renne mm. S100, S33, S220, S221, S222, plan. NNV CCW 11.10.2010 
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Cf34353_321 Grop S100, renne S33, plan. VSV CCW 11.10.2010 

Cf34353_322 Renne S33, plan. VSV CCW 11.10.2010 

Cf34353_323 Grop S100 og renne S33, plan/profil. SSØ CCW 11.10.2010 

Cf34353_325 Grop S220 og renne S33, plan. NNV CCW 11.10.2010 

Cf34353_327 Stolpehull S221, plan. V CCW 11.10.2010 

Cf34353_328 Groper, renne S220, S33, S100, plan. Ø CCW 11.10.2010 

Cf34353_329 Stolpehull S221, profil. V CCW 11.10.2010 

Cf34353_330 Grop S100, plan. NV LH 11.10.2010 

Cf34353_332 Renne S32, plan, i bakgrunnen grop S101. SØ LH 11.10.2010 

Cf34353_333 Renne S33 med grop S39 bak, plan. NV LH 11.10.2010 

Cf34353_335 Renne S33, plan. SV LH 11.10.2010 

Cf34353_336 Grop S39, plan. SØ LH 11.10.2010 

Cf34353_337 Grop S44, plan. SØ LH 11.10.2010 

Cf34353_338 Groper S44, S39, renne S32, plan. SØ LH 11.10.2010 

Cf34353_339 Grop S101, renne S32, grop S39, plan. NV LH 11.10.2010 

Cf34353_344 Kokegrop S177, plan. S PJ 11.10.2010 

Cf34353_347 Renne S33, fyll 1/9 formgravd Ø del. VSV CCW 11.10.2010 

Cf34353_350 Renne S33 og grop S100, fyll 1/9 formgravd Ø del. SSØ CCW 11.10.2010 

Cf34353_351 Renne S33 og grop S220, fyll 1/9 formgravd Ø del. NNV CCW 11.10.2010 

Cf34353_352 Kokegrop S177, profil. NV PJ 11.10.2010 

Cf34353_354 Renne S33, profil. V CCW 11.10.2010 

Cf34353_355 Renne S33,S-del, profil. V CCW 11.10.2010 

Cf34353_356 Renne S33, N-del, profil. V CCW 11.10.2010 

Cf34353_357 Grop (ovn?) S220, profil mot N (Ø-del). NNV CCW 11.10.2010 

Cf34353_359 Stolpehull S179, plan. SV PJ 11.10.2010 

Cf34353_360 Groper S44 og S39 (delvis), profil, snitt 1. SØ LH 11.10.2010 

Cf34353_361 Grop S39, profil, snitt 2A. SV LH 11.10.2010 

Cf34353_362 Grop S180, plan. S PJ 11.10.2010 

Cf34353_363 Stolpehull S181 og S239, plan. S PJ 11.10.2010 

Cf34353_364 Grop S220/renne S33, fyll 1/9/10 formgravd i Ø-del. N CCW 12.10.2010 

Cf34353_365 Grop S220/renne S33, fyll 1/9/10 formgravd i Ø-del. V CCW 12.10.2010 

Cf34353_366 Stolpehull S179, profil. NV PJ 12.10.2010 

Cf34353_367 Grop S180, profil. S PJ 12.10.2010 

Cf34353_368 Stolpehull S181 og S239, profil. S PJ 12.10.2010 

Cf34353_369 Grop S220 og renne S33 (N), profil. V CCW 12.10.2010 

Cf34353_370 Grop S220 og renne S33 (N), profil, detalj. V CCW 12.10.2010 

Cf34353_371 S220 (og S33), profil mot V og N. NV CCW 12.10.2010 

Cf34353_372 S220 (og S33), profil mot V og N. NV CCW 12.10.2010 

Cf34353_373 Grop S220, profil mot N. N CCW 12.10.2010 

Cf34353_374 Grop S39 og renne S32, profil, snitt 3. SSV LH 12.10.2010 

Cf34353_375 S32 og S39, profil, snitt 3. VNV LH 12.10.2010 

Cf34353_376 (S39) - struktur som skjæres av S39, og fortsetter Ø inn i profilet. Ø LH 12.10.2010 

Cf34353_378 Grop S100 og renne S33, profil. VSV CCW 12.10.2010 

Cf34353_380 S100, S33, S220, profil "N-S". V CCW 12.10.2010 

Cf34353_381 S32, snitt 4, profil. SV CCW 12.10.2010 

Cf34353_382 Grop S220 og renne S33, profil mot NV, V-del. NV CCW 12.10.2010 

Cf34353_384 Grop S100 og renne S33, profil mot S, V-del. SSØ CCW 12.10.2010 

Cf34353_386 
Arbeidsbilde, område med renner og groper, CCW (skygge), LH 
og PJ. 

NNV CCW 12.10.2010 

Cf34353_387 Arbeidsbilde Lotten Haglund. Ø CCW 12.10.2010 

Cf34353_388 Arbeidsbilde Peter Jönsson. Ø CCW 12.10.2010 

Cf34353_389 Morgentåke på feltet. SØ CCW 13.10.2010 

Cf34353_390 Grop S39 og renne S32. SV LH 13.10.2010 

Cf34353_391 Renne S32, profil. SSV LH 13.10.2010 

Cf34353_392 Grop S101 og renne S32, profil. SSV LH 13.10.2010 

Cf34353_393 Steinsamling i bunnen av S39/S44, plan. SSØ LH 13.10.2010 

Cf34353_394 Grop S101, 1/4 profil. SV LH 13.10.2010 
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Cf34353_395 Lok. 4, oversikt over mulig husområde etter rensing - mot NNV. NNV CCW 13.10.2010 

Cf34353_396 Lok. 4, detalj mulig husområde etter rensing - mot VSV - S1. VSV CCW 13.10.2010 

Cf34353_397 Lok. 4, detalj mulig husområde etter rensing - mot VSV - S2. VSV CCW 13.10.2010 

Cf34353_398 Lok. 4, detalj mulig husområde etter rensing - mot VSV - M3. VSV CCW 13.10.2010 

Cf34353_399 Lok. 4, detalj mulig husområde etter rensing - mot VSV - N4. VSV CCW 13.10.2010 

Cf34353_400 Lok. 4, detalj mulig husområde etter rensing - mot VSV - N5. VSV CCW 13.10.2010 

Cf34353_401 Lok. 4, oversikt mulig husområde etter rensing - mot SSØ. SSØ CCW 13.10.2010 

Cf34353_402 Stolpehull S132, hus I, plan. NNV CCW 13.10.2010 

Cf34353_403 Stolpehull S136, hus I, plan. NNV CCW 13.10.2010 

Cf34353_404 Stolpehull S161 i grop S140, hus I, plan. SSV CCW 13.10.2010 

Cf34353_405 Stolpehull S143 i grop S229, hus I, plan. VNV CCW 13.10.2010 

Cf34353_406 Stolpehull S149, hus I, plan. NNV CCW 13.10.2010 

Cf34353_407 Stolpehull S146, hus I, plan. SSØ CCW 13.10.2010 

Cf34353_408 Stolpehull S132, hus I, profil. NNV LH 13.10.2010 

Cf34353_409 Stolpehull S136, hus I, profil. NV PJ 13.10.2010 

Cf34353_415 Stolpehull S143 i grop S229, hus I, profil. NV LH 14.10.2010 

Cf34353_416 Stolpehull S140 i grop S161, hus I, profil. NV PJ 14.10.2010 

Cf34353_417 Stolpehull S145 og S146, hus I, profil. NØ LH 14.10.2010 

Cf34353_418 Stolpehull S149, hus I, profil. N PJ 14.10.2010 

Cf34353_419 Grop S193, plan/profil. N CCW 14.10.2010 

Cf34353_420 Grop S193, profil. N CCW 14.10.2010 

Cf34353_421 Profilbenk B, med dyrkningslag S223. ØNØ CCW 14.10.2010 

Cf34353_422 Oversikt lok. 5 etter snitting, Ø-del. NNV CCW 14.10.2010 

Cf34353_423 Oversikt lok. 5 etter snitting, S-del. NNV CCW 14.10.2010 

Cf34353_426 Oversikt lok. 5 etter snitting, N-del. S CCW 14.10.2010 

Cf34353_427 Oversikt lok. 5 etter snitting, SØ-del. SSØ CCW 14.10.2010 

Cf34353_428 Stolpehull S145 og S146, profil. NØ LH 14.10.2010 

Cf34353_429 Stolpehull S146, profil. VNV LH 14.10.2010 

Cf34353_430 Grop, stolpe, grøft S233, S234, S154 (delvis) plan. S PJ 14.10.2010 

Cf34353_431 Stolpehull S141, plan. NV LH 14.10.2010 

Cf34353_432 Grop S169, plan. NNØ CCW 14.10.2010 

Cf34353_433 Stolpehull S141, profil. NNV LH 14.10.2010 

Cf34353_434 Grop S160, profil. ØNØ CCW 14.10.2010 

Cf34353_435 Stolpehull S135, plan. NNV LH 14.10.2010 

Cf34353_436 Grop mm. S154, S233, S234, profil. NNV PJ 14.10.2010 

Cf34353_437 Stolpehull S135, profil. NNV LH 14.10.2010 

Cf34353_440 Soloppgang over Gjerpendalen. 
 

CCW 15.10.2010 

Cf34353_441 Oversikt over lok. 4 etter snitting, NV. SØ CCW 15.10.2010 

Cf34353_442 Oversikt over lok. 4 etter snitting, NØ. ØSØ CCW 15.10.2010 

Cf34353_444 Oversikt over lok. 4 etter snitting, NØ. S CCW 15.10.2010 

Cf34353_447 Oversikt over lok. 4 etter snitting, midtre del. VSV CCW 15.10.2010 

Cf34353_449 Oversikt over lok. 4 etter snitting, SV. N CCW 15.10.2010 

Cf34353_451 Oversikt over lok. 4 etter snitting, SV SØ CCW 15.10.2010 

Cf34353_452 Oversikt over lok. 4 etter snitting, midtre del. Ø CCW 15.10.2010 

Cf34353_453 Oversikt over lok. 4 etter snitting, N. NØ CCW 15.10.2010 

Cf34353_454 Oversikt over lok. 4 etter snitting, NV. N CCW 15.10.2010 
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8.5. ANALYSER  

8.5.1. VEDARTBESTEMMELSE V/HELGE I. HØEG 
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8.5.2. C14-ANALYSE V/LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING, NTNU 
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8.5.3. MAKROFOSSIL- OG POLLENANALYSE V/ANNINE MOLTSEN, NOK 
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8.6. TEGNINGSLISTE 

T.nr. S-nr. Anleggstype Prøver Plan/profil Dato Sign. 

1 S34 Kulturlag 
KP33, KP35, 
MP1, MP2, PS1 

Profil 23.09.10 PJ 

2 S32/S33 Renner  Plan 23.09.10 PJ 

3 S1 Avskrevet  Plan 23.09.10 PJ 

4 S2 Stolpehull  Plan/profil 23.09.10 PJ 

5 S3 Stolpehull  Plan/profil 23.09.10 PJ 

6 S4, S53 Groper  Plan/profil 24.09.10 LH 

7 S53 Grop  Se T6 24.09.10 LH 

8 S5 Stolpehull  Plan/profil 27.09.10 PJ 

9 S6 Grop  Plan/profil 27.09.10 PJ 

10 S11 Stolpehull MP20 Plan/profil 27.09.10 PJ 

11 S7 Avskrevet  Plan/profil 27.09.10 LH 
12 S9 Grop  Plan/profil 27.09.10 LH 
13 S35 Grop  Plan/profil 27.09.10 LH 
14 S36 Grop  Plan/profil 27.09.10 LH 
15 S15 Grop KP29, MP17 Plan/profil 27.09.10 LH 
16 S34 Kulturlag  Plan/profil 28.09.10 PJ 

17 S10 Grop  Plan/profil 28.09.10 PJ 

18 S41, S238, S47 Kokegrop  Plan/profil 28.09.10 PJ 

19 S46 Stolpehull  Plan/profil 28.09.10 PJ 

20 S24 Avskrevet  Plan/profil 28.09.10 LH 
21 S26 Grop  Plan/profil 28.09.10 LH 
22 S21 Stolpehull  Plan/profil 28.09.10 LH 
23 S28 Grop  Plan/profil 29.09.10 LH 
24 S29 Grop KP30, MP19 Plan/profil 29.09.10 LH 
25 S76 Kokegrop KP1 Plan/profil 29.09.10 LH 
26 S13 Kokegrop KP26 Plan/profil 30.09.10 PJ 

27 S14 Stolpehull  Plan/profil 30.09.10 PJ 

28 S54 Kokegrop KP22 Plan/profil 30.09.10 PJ 

29 S27 Stolpehull  Plan/profil 30.09.10 PJ 

30 S68 Stolpehull  Plan/profil 30.09.10 PJ 

31 S74 Grop  Plan/profil 30.09.10 PJ 

32 S77 Kokegrop KP19 Plan/profil 01.10.10 PJ 

33 S75 Kokegrop KP20 Plan/profil 01.10.10 LH 
34 S88 Kokegrop KP18 Plan/profil 01.10.10 LH 
35 S89 Kokegrop KP17 Plan/profil 01.10.10 LH 
36 S80 Grop  Plan/profil 01.10.10 LH 
37 S81 Grop  Plan/profil 01.10.10 LH 
38 S156 Stolpehull KP52, MP14 Plan/profil 04.10.10 LH 
39 S91 Staur KP37, MP15 Plan/profil 04.10.10 PJ 

40 S144 Staur  Plan/profil 04.10.10 PJ 

41 S133 Staur  Plan/profil 04.10.10 PJ 

42 S92 Staur  Plan/profil 04.10.10 PJ 

43 S73 Stolpehull  Plan/profil 04.10.10 PJ 

44 S69 Grop  Plan/profil 04.10.10 PJ 

45 S66 Kokegrop KP21 Plan/profil 04.10.10 PJ 

46 S72 Grop  Plan/profil 04.10.10 PJ 

47 S67 Avskrevet  Plan 04.10.10 PJ 

48 S58 Avskrevet  Plan 04.10.10 LH 
49 S57 Grop  Plan/profil 04.10.10 LH 
50 S60 Grop  Plan/profil 04.10.10 LH 
51 S62 Grop  Plan/profil 04.10.10 LH 
52 S127 Stolpehull  Plan/profil 07.10.10 CCW 

53 
S128, S127, 
S129, S130 

Grop, 2x stolpehull, staur  Plan/profil 07.10.10 CCW 



63/69, 244, Skien kommune  Saksnr. 2008/16680 

 134 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

T.nr. S-nr. Anleggstype Prøver Plan/profil Dato Sign. 

54 S129 Stolpehull KP42, MP3 Profil 07.10.10 CCW 
55 S130 Staur  Profil 07.10.10 CCW 
56 S50 Grop KP2, KP3 Plan/profil 07.10.10 LH 
57 S51 Grop  Profil (plan T56) 07.10.10 LH 
58 S205, S223 Kokegrop, dyrkn.lag KP5 Plan/profil 08.10.10 CCW 
59 S208, S223 Kokegrop, dyrkn.lag KP6 Plan/profil 08.10.10 CCW 
60 S189, S223 Kokegrop, dyrkn.lag KP8 Plan/profil 08.10.10 CCW 
61 S194, S223 Kokegrop, dyrkn.lag  Plan/profil 08.10.10 CCW 
62 S18, S12 Grop  Plan/profil 11.10.10 PJ 
63 S61 Grop KP36, MP18 Plan/profil 11.10.10 PJ 
64 S212 Stolpehull  Plan/profil 11.10.10 PJ 
65 S83 Avskrevet  Plan/profil 11.10.10 PJ 
66 S49 Kokegrop KP23 Plan/profil 11.10.10 PJ 
67 S115 1/2 Grop  Plan/profil 11.10.10 PJ 
68 S115 2/2 Grop KP4 Plan/profil 11.10.10 PJ 
69 S12 (se også S18) Kokegrop  Plan/profil 11.10.10 PJ 
70 S82 Kulturlag  Plan/profil 11.10.10 PJ 
71 S211 Stolpehull  Plan/profil 11.10.10 PJ 
72 S121 U-formet grøft KP41, MP4 Plan/profil 11.10.10 LH 

73 
S33, S100, S220, 
S221, S222 

Renne, 3 groper, 
stolpehull 

KP32, KP39, 
KP56, MP5, 
MP8, MP9 

Plan/profil 13.10.10 CCW 

74 S221 Stolpehull  Profil 13.10.10 CCW 

75 S220 Grop 
KP55, KP57, 
MP7, MP10 

Profil 13.10.10 CCW 

76 S100 Grop KP38, MP6 Profil 13.10.10 CCW 

77 
S32, S39, S44, 
S101 

Renne, 3x groper KP31, MP12 Plan/profil 13.10.10 LH 

78 S101, S32 Grop, renne KP40, MP11 Profil 13.10.10 LH 
79 S39, S44 Groper KP34, MP13 Profil 13.10.10 LH 
80 S44 Grop KP9 Plan/profil 13.10.10 LH 
81 S44, S39 Groper  Plan 13.10.10 LH 
82 S149? Stolpehull KP51, MP29 Plan/profil 14.10.10 PJ 

83 S181, S239 Stolpehull 
KP12, KP13, 
MP36, MP37 

Plan/profil 14.10.10 PJ 

84 S177 Kokegrop KP10 Plan/profil 14.10.10 PJ 
85 S140 Grop KP46, MP24 Plan/profil 14.10.10 PJ 
86 S161 Stolpehull KP54, MP25 Plan/profil 14.10.10 PJ 
87 S226 Avskrevet  Plan 14.10.10 PJ 
88 S136 Stolpehull KP45, MP22 Plan/profil 14.10.10 PJ 
89 S180 Grop KP11, MP35 Plan/profil 14.10.10 PJ 
90 S179 Stolpehull KP14, MP38 Plan/profil 14.10.10 PJ 
91 S203 Avskrevet  Plan 14.10.10 PJ 
92 S182 Avskrevet  Plan 14.10.10 PJ 
93 S132 Stolpehull KP43, MP21 Plan/profil 14.10.10 LH 
94 S229 Grop  Plan/profil 14.10.10 LH 
95 S143 Stolpehull KP48, MP23 Plan/profil 14.10.10 LH 
96 S230 Avskrevet  Plan/profil 14.10.10 LH 
97 S145, S146 Grop, stolpehull KP49, MP27 Plan/profil 14.10.10 LH 
98 S146 Stolpehull KP50, MP28 Profil 14.10.10 LH 
99 S141 Stolpehull KP47, MP33 Plan/profil 14.10.10 LH 

100 S223 Dyrkingslag 
KP7, KP59, 
MP26, PS2 

Profil 14.10.10 CCW 

101 S193 Grop KP27 Plan/profil 14.10.10 CCW 
102 S160 Grop KP32, MP53 Plan/profil 14.10.10 CCW 

103 S135 Stolpehull KP44, MP34 Plan/profil 14.10.10 LH 

104 
S154, S233, 
S234, 

Grøft, grop, stolpehull 
KP60, MP30, 
MP31 

Plan/profil 14.10.10 LH 

 



63/69, 244, Skien kommune  Saksnr. 2008/16680 

 135 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

8.7. ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 

- Strukturskjema A3 – 7 ark 

- Strukturskjema A4 – 108 ark 

- Rentegninger – 9 ark 

- Dagbok 
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