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SAMMENDRAG 

 

I 2009 foretok KHM del én av en undersøkelse på Limijordet (Nordre Limi og Rønningen, 56/1 og 

9). 8.-25. juni 2010 ble den andre delen av undersøkelsen gjennomført. Da ble resten av Lok 1 som 

ble undersøkt i 2009 avdekket, samt tre andre felter rett i nærheten.  

 

Det ble til sammen på de fire lokalitetene funnet 20 automatisk fredete kulturminner. 3 anlegg ble 

tolket som brønner, 13 kokegroper, 1 stolpehull, 1 kullflekk, 1 grøft og 1 forhistorisk nedgravning 

med ukjent funksjon. To av brønnene, samt kokegropene på lok 1 ble datert til overgangen 

førromersk jernalder-eldre romertid. Den siste brønnen ble datert til overgangen mellom bronsealder 

og eldre jernalder, mens kokegropene på lok 2 fikk en datering fra yngre romertid og to fra 

førromersk jernalder.    

 

Elleve kullprøver fra utgravningen ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg (2010 og 2011) og 

radiologisk datert ved nasjonallaboratoriet for C14-datering ved NTNU. Fire makroprøver ble 

analysert av Anine Moltsen, NOK. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

NORDRE LIMI OG RØNNINGEN, 56/1 OG 9, 
SKIEN KOMMUNE, TELEMARK  

SARA LANGVIK BERGE/ JONE KILE-VESIK 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Saken gjaldt dispensasjon fra kulturminneloven for kulturminnene id 116286 (8 

kokegroper), id 116287 (11 kokegroper, 1 kulturlag og 1 mulig grav), id 116288 

(3 kokegroper) og id 116289 (10 kokegroper) i forbindelse med reguleringsplan 

for Limijordet (Nordre Limi og Rønningen), 56/1 og 9. Planen omfatter 

regulering til boligformål med tilhørende friområde og infrastruktur. 

 

Varsel om oppstart ble sendt ut 16. oktober 2006. Telemark fylkeskommune 

varslet i høringssvar av 3. november arkeologiske registreringer, da planområdet 

ligger i et område som er rikt på kulturminner nord og øst for Skien sentrum. 

Undersøkelsene foregikk i tidsrommet 16.-27. november 2006. Det ble da 

registrert flere forhistoriske strukturer (Ramberg 2006). 

 

Telemark fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i henhold til 

kulturminneloven § 8, 4. ledd i brev av 23. juni 2008, med anbefaling om 

dispensasjon for id 116286, id 116287, id 116288 og id 116289 med vilkår om 

en arkeologisk undersøkelse. Kulturhistorisk museum uttalte seg i brev av 26. 

august 2008 til Riksantikvaren hvor museet støttet fylkeskommunens tilrådning 

og anbefalte dispensasjon for de omsøkte kulturminnene med vilkår om 

utgravning. Riksantikvaren støttet Kulturhistorisk museums vurdering, og i brev 

av 25. september 2008 til fylkeskommunen ga riksantikvaren tillatelse til 

inngrep i de aktuelle kulturminnene med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. 

Reguleringsplanen ble vedtatt i Skien kommunestyre 27. november 2008.  

 

I forbindelse med realisering av planen ba tiltakshaver J. M. Byggholt om at den 

arkeologiske undersøkelsen kunne splittes, slik at området som var tiltenkt 

barnehage (K1, inkl. OV1) ble undersøkt først. Riksantikvaren godkjente en 

oppsplitting av undersøkelsen, og undersøkelsen av K1 (benevnt som område A 

i prosjektplanen av 6. august 2008) ble foretatt 2009 (Berge og Glørstad 2010). 

De resterende områdene (resten av område A, samt B og C) ble undersøkt i 

2010. Dette omfattet de gjenværende delene av id 116287, id 116286, id 116288 

og id 116289.  

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

 

Den arkeologiske undersøkelsen på Limijordet ble utført 8.-25. juni 2010, under 

ledelse av Sara Langvik Berge. Erlend Nordlie og Steinar Magnell var 
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feltassistenter, og André Berg kjørte gravemaskin. Kjetil Loftsgarden målte inn 

felt og strukturer digitalt. Det ble totalt brukt ca 49 dagsverk i felt. Været var 

stort sett varmt og fint, med steikende sol. Været hadde imidlertid ikke noen 

innvirkning på resultatet av undersøkelsen.  

 
Navn Oppgave Tidsrom Dagsverk 

Zanette T. Glørstad Prosjektleder   

Sara Langvik Berge Feltleder 08.-25.06.2010 14 

Erlend Nordlie Feltassistent 08.-25.06.2010 14 

Steinar Magnell Feltassistent 08.-25.06.2010 14 

André Berg Maskinfører 08.- 15.06.2010 5  

Kjetil Loftsgarden GIS, innmåling 21.-22.06.2010 2 

Totalt dagsverk   49 

 

3. FORMIDLING  

Det var ingen interesse fra media for undersøkelsen, og siden utgravningen 

foregikk delvis på et anleggsområde og delvis skjult i skog, var tilgjengeligheten 

for vanlig publikum heller dårlig. De av anleggsarbeiderene som var nysgjerrige 

på hva vi holdt på med, fikk en liten oppfriskning av historiekunnskapene sine. 

Utover dette ble det ikke utøvd noen form for formidling. 

 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Grenlandsområdet er rikt på kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder. 

Det store Telemarksvassdraget knytter sammen store deler av dalførene i det 

indre Telemark, og var den viktigste ferdselsveien og ruten for varetransport ned 

til kysten. Skien ligger ved utløpet av Telemarksvassdraget og har vært et viktig 

knutepunkt for denne handels- og ferdselsruten. Planområdet har tidligere vært 

en del av et sammenhengende jordbrukslandskap, som er rikt på kulturminner. 

Terrenget består av mange skogkledte nord-sørgående åsrygger. 

Gårdsbosettingen og jordbruksarealene ligger mellom disse. Området er definert 

inn som en del av bybåndet mellom Skien og Porsgrunn, og det er enighet i 

begge kommuner om fortetting i området (Glørstad 2010:2). 

 

Limijordet ligger ca. 4 km nord for Skien sentrum i et område som er preget av 

jordbruk, men også villabebyggelse. Jordet ligger i nordenden av den 

bebyggelsen som strekker seg i et smalt belte nordover langs Luksefjellvegen fra 

Skien sentrum. Planområdet ligger øst for Luksefjellvegen. Det ligger boligfelt 

inntil planområdet både i vest og sør. Inne på selve planområdet ligger et 

bolighus med uthus og låve. I nord grenser planområdet mot et gårdsbruk (gnr. 

56/bnr. 2) og en enebolig (gnr. 56/bnr. 14). Fra Luksefjellvegen skråner 

terrenget nedover mot åkeren, som strekker seg som et åpent rom i sørøst-

nordvestlig retning. Langs østsiden av åkeren går det et høydedrag dekket av 

blandingsskog. Videre øst for dette høydedraget skråner terrenget igjen mot et 

lite dalsøkk, som tidligere har vært dyrket, men som i dag ligger brakk. Denne 

flaten utgjør en del av et større landskapsrom som strekker seg mot og 

inkluderer et område dyrka mark nord for planområdet (Glørstad 2010:3). Det 

ble åpnet fire lokaliteter under undersøkelsen (Lok1, Lok2, Lok 3 og Lok 4). 
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Kart over Limijordet og de fire lokalitetene som ble undersøkt. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 29/112010 av K. Loftsgarden. 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Det ble under registreringen gjort funn av flere forskjellige typer automatisk 

fredete kulturminner, og det knytter seg forskjellige problemstillinger til ulike 

typer anlegg. Det mulige gravminnet og kulturlaget ble undersøkt og avklart i 

2009, og de resterende anleggene var registrert som kokegroper. Med tanke på 
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kokegropene var prioriteringen først og fremst å avklare om det kunne påvises 

flere kokegroper i samme område som de som ble funnet under registreringen, 

og om de eventuelt kunne defineres som deler av kokegropfelt. I tillegg var det 

ønskelig å få fram kokegropenes form og eventuelt om dette kan ha hatt noen 

sammenheng med funksjon. Kokegroper har stor variasjon i form og dimensjon, 

som muligens kan reflektere ulik bruk. De kan være runde, ovale eller 

rektangulære, fra i underkant av 1 meter i diameter til 3 meter, og de kan ha 

varierende mengde stein. Kokegroper som avdekkes under åkerjord kan 

imidlertid være svært ødelagt av pløying, slik at kun bunnen er bevart.   

 

En siste prioritering var å avklare hvorvidt det fantes en større kontekst 

kokegropene kan ha vært en del av. Kan kokegropene ha hatt en tilknytning til 

nærliggende huskonstruksjoner eller graver? Hvordan sammenfaller eventuelt 

dateringene for kokegropene i forhold til eventuelle graver eller bosetningsspor?  

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Planområdet lå delvis i dyrket mark og delvis på skrinnere gresskledte flater, og 

det ble benyttet konvensjonell flateavdekking under undersøkelsen. 

Flateavdekking består i at matjorda blir fjernet og undergrunnen blottlagt ved 

hjelp av en maskin i det området en ønsker å undersøke. Strukturer viser seg 

gjerne som avtegninger mot undergrunnen, og har ofte kull og stein i seg. 

Forskjellige strukturer har forskjellige kjennetegn, men det er vanlig å 

undersøke dem ved hjelp av snitting, for å kunne avgjøre hva slags kulturminne 

det er snakk om. Anleggene som fremkom under undersøkelsen, ble renset 

manuelt med krafse og graveskje, og hver mulige struktur fikk et nummer. De 

ble beskrevet og dokumentert i plan og profil med foto og tegning. Etter snitting 

ble det tatt ut kullprøver til 
14

C-datering.  

 

 
Cf34258_73: Erlend Nordlie snitter S10/I. 

 

Alle strukturer, samt feltavgrensing og moderne forstyrrelser ble målt inn 

digitalt. 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. 
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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. 

 

Øvrig dokumentasjon blir tatt vare på i Kulturhistorisk museums (KHM) 

arkiver, under saksnummer 08/12442. Alle bildene legges inn i KHMs 

fotodatabase under nummer Cf34258, mens prøver legges i KHMs magasin 

under nummer C57693. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

7. juni pakket vi utstyr ved KHM, og reiste fra museet klokka 09.00. Vi ankom 

Limijordet klokka 12.00. Der ble vi møtt av tiltakshaver Arvid Lunde fra J.M. 

Byggholt AS Grenland, og etter å ha orientert oss og pakket ut utstyret, tok vi 

fatt på avdekkingen av Lok 1.  

 

Avdekkingen av de fire feltene foregikk over seks dager, fra 8. – 15. juni. Den 

første og den siste av disse dagene hadde vi maskin kun en halv dag. 

Avdekkingen gikk greit, men siden maskinen var i minste laget ble det 

innimellom noe venting mens maskinfører flyttet massene.  

 

 
Cf34258_3: Lok 1 under avdekking. 

Lok 1 var fortsettelsen av det samme området som ble undersøkt i 2009, og 

hadde som forventet samme type undergrunn og strukturer som ble avdekket 

ved den forrige undersøkelsen. Resultatet av den første undersøkelsen ble noe 

dårligere enn forventet. Avdekkingen av resten av feltet ga et høyere antall 

strukturer, og viste at det var flere automatisk fredete kulturminner på lokaliteten 

enn den første undersøkelsen kunne gi inntrykk av. 
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Lok 2 ga også et bedre resultat enn forventet etter utgravningen i 2009, mens 

Lok 3 og 4 viste seg å ha et mindre antall kulturminner enn det registreringen 

indikerte.  

 

En hydraulikkslange på maskina røk 14. juni, og det ble noe venting mens dette 

ble ordnet. Tiden ble brukt til å nummerere strukturer og fylle ut strukturliste.  

 

Stekende sol bakte leira i undergrunnen, og gjorde det veldig hardt å grave på 

den leirholdige Lok 1.  Etter et kraftig regnvær ble det derfor prioritert å 

undersøke så mye som mulig på Lok 1, mens leira fortsatt var myk.  

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det var bare delvis samsvar mellom fylkeskommunens funn og det vi fant under 

selve undersøkelsen. Registreringen av området ble gjort i midten av november, 

under ekstremt dårlige vær- og lysforhold. Undergrunnen besto av leire, slik at 

alt vannet som kom ble liggende i sjaktene og dannet dype bassenger. Leire er 

utfordrende å jobbe på både i sterk varme/solskinn og i regnvær. At noen 

rotvelter ble mistolket som kokegroper er forståelig, spesielt i kombinasjon med 

dårlige lysforhold. I tillegg var det gjort funn av virkelige kokegroper og 

sannsynligheten for at det skulle være flere der var stor. Under normale 

lysforhold og i bedre vær hadde vi et bedre utgangspunkt for å tolke de 

strukturene som ble funnet.  

 

Under undersøkelsen kom vi borti samme type strukturer som var mistolket som 

kulturminner under registreringen, men med gunstigere arbeidsforhold var det 

lettere å skille disse fra virkelige forhistoriske anlegg.    

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

5.5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Det ble til sammen på de fire lokalitetene funnet 20 automatisk fredete 

kulturminner. 3 anlegg ble tolket som brønner, 13 kokegroper, 1 stolpehull, 1 

kullflekk, 1 grøft og 1 forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon. 

 

De strukturene som det viste seg mest interessant å analysere og datere ved hjelp 

av naturvitenskaplige prøver, vil bli presentert under. De resterende strukturene 

er presentert i strukturlista (vedlegg 8.1).  
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Tegnforklaring 

 

 

Brønner 

På Lok 1 ble det funnet tre strukturer som i utgangspunktet så moderne ut. I 

overflaten var de relativt humøse, og de bevarte fuktigheten godt til tross for at 

undergrunnen rundt tørket fullstendig ut på grunn av været. Det var ingen funn 

relatert til anleggene, så et par av dem ble undersøkt for å få bekreftet at de ikke 

var anlegg av kulturhistorisk interesse. Overraskelsen var desto større da det ble 

funnet et knust leirkar i den ene nedgravningen, og at disse strukturene endte 

opp med å være de mest interessante funnene på Limi. Vår undersøkelse samt 

analyser gjort av naturvitenskaplige prøver (Moltsen 2010) tatt fra de tre 

strukturene, peker i retning av at de er rester etter brønner eller vanningshull. De 

tre brønnene ble funnet i nærheten av hverandre, alle på Lok 1.  

 

S3/I, Lok I 

I plan var S3/I oval i formen, og tydelig avgrenset mot undergrunnen. Den 

hadde fyll av mørk gråbrun humus- og siltholdig leire iblandet noe trekull. I 

profil hadde den skrå sider og spiss bunn, og samme fyll som i plan hele veien 

til bunnen. Langs sidene er et lag av mørk gråsvart humus- og siltholdig leire. 

Dette fyllet ligger i "striper" ut fra nedgravningen, og antyder at anlegget har 

stått åpent slik at veggene har kollapset inn mot midten. Siden både 

undergrunnen og fyllet i anlegget består av leire, har den opprinnelige 

nedgravningen blitt forseglet og "usynlig" etter kollapsen.  
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Cf34258_19: Brønn S3/I, plan. 

 

 
Cf34258_23: Brønn S3/I, profil. 

 

Anlegget ble først snittet, og deretter ble den resterende delen tømt. Det ble da 

enda tydeligere at nedgravningen har stått åpen i lengere tid, da spor etter regn 

som har gravd seg ned i bakken inn mot strukturen var tydelig i hele den delen 

som ble tømt. Anlegget, tolket som en brønn, var 57 cm dyp. Det ble tatt en 

makroprøve (MP1) fra midten av profilet. S3/I inneholdt ingen noen funn, men 

var i karakter lik S9/I og S10/I. Analysert trekull fra makroprøven daterer 

strukturen til 760-410 BC (TRa-3682).  

 

 



Nordre Limi og Rønningen, 56/1 og 9, Skien kommune Saksnr. 08/12442 

 11 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 
Cf34258_114: Brønn S3/I, etter tømming av vestre halvdel. 

 

 
Plan- og profiltegning av S3/I (Tegning: S. Magnell, rentegning: K. Loftsgarden). 
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S9/I, Lok 1 

I plan var anlegget ovalt i formen, og tydelig avgrenset mot undergrunnen. Det 

hadde fyll av mørk brun siltblandet humus. Strukturen ga inntrykk av å være en 

moderne nedgravning, så den ble først snittet raskt med spade. Det ble ikke gjort 

noen funn som kunne indikere alder, og den ble stående åpen i flere dager før vi 

oppdaget av grunnvannet som var sivet opp fra bunnen av anlegget hadde vasket 

frem noen skår keramikk i profilet.  

 

 
Cf34258_26: Brønn S9/I, plan. 

 

 
Cf34258_70: Brønn S9/I, profil. 
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I profil hadde nedgravningen skrå sider i øvre del, og under der tilnærmet 

loddrette mot en flat bunn. Der sidene gikk over fra skrå til loddrette (30-35 cm 

fra toppen), var det et fyllskifte. En liten stripe lys grå leire skilte det mørk brune 

siltholdige humusfyllet fra et mørkt gråbrunt humusholdig leirefyll i bunnen av 

anlegget.  

 

Etter at snittet var dokumentert, ble resten av strukturen tømt. Anlegget er tolket 

som en brønn eller et vanningshull, lik S3/I og S10/I, som har stått åpen over 

lengre tid. Skillet mellom de to mørke lagene indikerer hvor høyt vannet har 

stått. Det nederste laget var mer leirholdig enn i toppen, og det var der alle 

funnene ble gjort. Det ble blant annet funnet mesteparten av et leirkar, samlet i 

fem konsentrasjoner. Keramikken var dessverre i dårlig forfatning, og delte seg 

da vi tok det inn. Det ble også funnet treverk i hele strukturen, men kun i form 

av mindre biter treflis. Ett unntak var en større bit med tre som ble funnet 10-15 

cm over bunnen. To knyttnevestore steiner lå under trebiten. Brønnen var 75 cm 

dyp.  

 

 
Cf34258_89: Brønn S9/I, store skår med keramikk liggende i kanten av nedgravningen. 

 
 

 
Cf34258_108: Brønn S9/I, nærbilde av treverk i bunnen av nedgravningen. 
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Det ble tatt en makroprøve (MP2) fra massene i midten av anlegget. En 

mikromorfprøve (MMP1) ble tatt fra bunnen, men ikke analysert. Trekull fra 

makroprøven ble radiologisk datert til BC5-AD75 (TRa-3683).  

 

 
Plan- og profiltegning av S9/I. De mørke feltene i nederste lag er keramikkskår (Tegning: S. 

Magnell, rentegning: K. Loftsgarden). 

 

S10/I, Lok 1 

I plan var S10/I ujevn og diffust avgrenset mot undergrunnen. Den hadde fyll av 

fuktig, gråbrun leirholdig humus i midten av strukturen. Utenfor dette laget, i 

nordøst, var et lag brun humus. Begge disse lagene var omkranset av mørk grå 

kull- og leirblandet humus. Midten av strukturen holdt seg fuktig selv om resten 

av feltet tørket helt ut. Anlegget ble skåret av en moderne dreneringsgrøft i 

sørøst. Profil: ujevne sider og ujevn/tilnærmet flat bunn. Fyllet i midten av 

strukturen var 12 cm dypt, mens det brune humuslaget i nordøst var inntil 6 cm 

tykt, og lå under mesteparten av det første laget. Den mørke grå leirholdige 

humusen som omkranset disse to lagene i plan, var hovedfyllet i strukturen og 

strakk seg ned til en dybde på 63 cm. Overgangen mellom de tre fyllene var 

diffus. Brønnen/vannhullet har stått åpen over tid (slik som S3/I og S9/I), og 
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sidene har kollapset inn i strukturen. Fyllet i bunnen var derfor en blanding av 

undergrunn (leire) og mørk gråbrun leirholdig humus. Vann har gjort at fyllet 

har avleiret seg mot bunnen. Det ble funnet mye organisk materiale i 

nedgravningen. Foruten et høyt innhold humus, fantes fragmenter av never, 

treflis og spon på en dybde mellom 45 og 60 cm.  

 

 
Cf34258_64: Brønn S10/I, plan. 

 

  
Cf34258_74: Brønn S10/I, profil. Legg merke til de mørkere avleiringene mot bunnen. 

 

Under snittingen av S10/I kom det frem avtegninger av spadetak langs kanten av 

nedgravningen. En relativt liten og buet spade har vært benyttet til å grave 

brønnen.  

 

 
Cf34258_69: Brønn S10/I, under snitting. Avtegninger av gamle spadetak var synlig langs 

kanten av nedgravningen. 
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Plan- og profiltegning av S9/I (Tegning: E. Nordlie, rentegning: K. Loftsgarden). 

 

 
Cf34258_119: Brønn S10/I, etter tømming av nordvestre halvdel. Legg merke til trebiten i høyre 

kant. 
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Etter snitting ble resten av anlegget tømt. Langs ytterkanten fantes det tydelige 

spor etter regnvann som har gravd seg ned i brønnen/vannhullet. En større bit tre 

(45 cm x 9 cm x 0,2 cm) ble funnet på ca 40-60 cm dybde, men var for oppløst 

til å tas med inn. Trebiten lå over en steinkonsentrasjon på ca 3 liter. Strukturen 

var 63 cm dyp. Det ble tatt ut en makroprøve fra midten av profilet. En 

mikromorfprøve (MMP2) ble tatt fra bunnen av brønnen, men ikke analysert. 

Trekull fra makroprøven ble datert til AD10-75 (TRa-3684).  

 

Kokegroper 

Kokegropene ble funnet på Lok 1 og Lok 2, og antas å ha vært anlagt noenlunde 

samtidig. De fleste var i svært dårlig forfatning, med noen få unntak. 12 av de 13 

kokegropene var enten runde eller ovale i plan, mens den siste var rektangulær. 

Den dypeste kokegropa var 21 cm dyp, mens den grunneste var kun 3 cm på det 

dypeste. Formen i profil varierte mellom buete, skrå eller ujevne sider kombinert 

med flat, avrundet eller ujevn bunn. Det ble fjernet mellom 0,3 og 15 liter 

varmepåvirket stein fra den snittede delen av kokegropene. Utfyllende 

informasjon finnes i strukturlista (vedlegg 8.1).  

 

Kullprøver fra 7 kokegroper ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg (2010), og 

sendt videre til radiologisk datering ved Nasjonallaboratoriet for C14-datering i 

Trondheim. Under gis en presentasjon av de daterte kokegropene. 
 

S2/I, Lok 1 

I plan fremsto S2/I som oval i formen, og noe diffust avgrenset mot 

undergrunnen. Den hadde fyll av kullspettet gråbrun humus- og siltblandet leire, 

med et innslag av lys grå leire nord-nordvest. Enkelte små varmepåvirkede 

steiner var synlig i overflaten. I profil hadde kokegropa buete sider og avrundet 

bunn, og med det samme fyllet som i plan. Noe trekull var synlig i bunnen av 

profilet. 4 liter varmepåvirkede stein ble fjernet fra den snittede delen. 

Kokegropa var 21 cm dyp på det dypeste. 

 

  
Cf34258_13 og _16: Kokegrop S2/I, plan og profil. 

 

Trekull fra bunnen av nedgravningen ble vedartsbestemt til bjørk og hassel og 

datert til AD10-80 (TRa-2326).  



Nordre Limi og Rønningen, 56/1 og 9, Skien kommune Saksnr. 08/12442 

 18 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 
Plan- og profiltegning av S2/I (Tegning: E. Nordlie, rentegning: Kjetil Loftsgarden). 

 

 

S4/I, Lok 1 

I plan var S4/I oval og klart avgrenset mot undergrunnen. Den hadde fyll av 

kullspettet mørk brun humus- og siltblandet leire. En del varmepåvirkede steiner 

synlig i overflaten. I profil hadde kokegropa ujevne sider og ujevn bunn, og med 

det samme fyllet som i plan. Langs bunnen av kokegropa var en ufullstendig 

kullrand. 15 liter varmepåvirkede steiner ble fjernet fra den snittede delen. 

Kokegropa var 13 cm dyp. Trekull fra bunnen av nedgravningen ble 

vedartsbestemt til bjørk, hassel, eik og furu og datert til BC60-AD5 (TRa-2327).  

 

  
Cf34258_20 og _22: Kokegrop S4/I, plan og profil. 
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Plan- og profiltegning av S4/I. (Tegning: S. L. Berge, rentegning: K. Loftsgarden). 

 

S7/I, Lok 1 

I plan fremsto kokegropa som tilnærmet rektangulær, og klart avgrenset mot 

undergrunnen. Den hadde fyll av gråbrun siltholdig leire iblandet kullbiter og 

noe brente bein. Strukturen ble først tolket som en svært utpløyd kokegrop. Det 

ble under snitting oppdaget at kokegropa var større, og delvis overslammet av 

undergrunnen, enten rett etter bruk eller etter at fylkeskommunen hadde sjaktet i 

forbindelse med registreringen. Snittet, som ble påbegynt skjevt, måtte legges i 

en annen retning etter at hele strukturen ble ordentlig renset frem. Til slutt ble 

resten av kokegropa flategravd. I profil hadde den ujevne sider og flat bunn, og 

det samme fyllet som var synlig i plan. Kokegropa hadde kull langs bunnen, 

men ingen tydelig kullrand. 7 liter varmepåvirket stein ble fjernet fra den 

snittede delen. Nedgravningen var 7 cm dyp. 

 

Trekull fra nedgravningen ble vedartsbestemt til bjørk og datert til AD80-140 

(TRa-2328).  
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Cf34258_35: Kokegrop S7/I, plan. 
 

 
Cf34258_47: Kokegrop S7/I, profil. 
 

 
 

Plan- og profiltegning av S7/I. (Tegning: E. Nordlie, rentegning: K. Loftsgarden). 
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S8/1, Lok 1 

I plan var kokegropa ujevn og uklart avgrenset mot undergrunnen. Den hadde fyll 

av mørk brun siltholdig humus iblandet noe trekull. En håndfull varmepåvirkede 

steiner var synlig i overflaten. I profil hadde kokegropa ujevne sider og bunn, og 

samme fyll som i plan. Det var lite kull i strukturen. 2,5 liter varmepåvirket stein 

ble fjernet fra den snittede delen. Kokegropa var 15 cm dyp. Trekull fra bunnen 

av nedgravningen ble vedartsbestemt til bjørk og datert til BC45-AD20 (TRa-

2329).  

 

  
Cf34258_11og _14: Kokegrop S8/I, plan og profil. 

 

 
Plan- og profiltegning av S8/I. (Tegning: S. L. Berge, rentegning: K. Loftsgarden). 
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S13/II, Lok 2 

I plan fremsto kokegropa som rund og tydelig avgrenset mot undergrunnen. Den 

hadde fyll av gråbrun humusblandet silt. I profil var sidene buete og bunnen flat, 

og den hadde samme fyll som i plan. I tillegg hadde den en sammenhengende 

kullrand langs hele bunnen. 2 liter varmepåvirket stein ble fjernet fra den 

snittede delen. Kokegropa var 18 cm dyp, og lå delvis ned på grunnfjell. Trekull 

fra bunnen av nedgravningen ble vedartsbestemt til bjørk og datert til BC330-

125 (TRa-2331).  

 

  
Cf34258_56 og _61: Kokegrop S13/II, plan og profil.  
 

 

 
Plan- og profiltegning av S13/II. (Tegning: S. Magnell, rentegning: K. Loftsgarden). 
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S14/II, Lok 2 

I plan var kokegropa rund og den var klart avgrenset mot undergrunnen. Den 

hadde fyll av mørk brun humusblandet silt. En håndfull varmepåvirkede steiner 

var synlig i overflaten. I profil hadde den ujevne sider og bunn, og det samme 

fyllet som i plan. Kokegropa lå rett på grunnfjell, som bar preg av å ha blitt 

varmepåvirket på overflaten. 1 liter varmepåvirket stein ble fjernet fra den 

snittede delen. Kokegropa var 13 cm dyp. Trekull fra bunnen av nedgravningen 

ble vedartsbestemt til bjørk og eik og datert til BC335-160 (TRa- 2332).  

 

  
Cf34258_50 og _54: Kokegrop S14/II, plan og profil. 

 

 
Plan- og profiltegning av S14/II. (Tegning: S. Magnell, rentegning: K. Loftsgarden). 
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5.5.2 FUNNMATERIALE 

Keramikk C57693/1 

55 skår keramikk av samme kar ble funnet i brønn S9/I. Karet var knust i fem 

større biter, men i så dårlig forfatning at det brakk opp i mange flere biter under 

innsamlingen av dem. Keramikken var av middels grov type og magret med 

glimmer. Utsiden er delvis rød, mens innsiden er svart. Godset er 1,1 cm tykt, og 

det største bevarte skåret er 11,5 cm stort. Både rand-, buk- og bunnskår er 

representert, og det kan se ut som om karet har hatt en bolleform. Karet har 

sannsynligvis blitt benyttet til å hente vann ut av brønnen/vanningshullet, 

eventuelt har det blitt kastet i brønnen etter at det har gått i stykker. 

 

 
Cf34258_93: Leirkar fra S9/I. Middels grovt magret med glimmer og i svært dårlig forfatning. 

 

Brente bein C57693/2 

40,5 g med brente og forkullete bein ble funnet i kokegrop S7/I. Det ble også 

funnet fragmenter av tann. Ingen analyser er utført av beinene, men mest 

sannsynlig dreier det seg om restene etter et måltid.  

 

Organisk materiale C57693/3-5 

I alle tre brønnene ble det funnet en del rester etter ubrent organisk materiale i 

form av treflis, større trebiter og never. En pose med mindre trebiter ble tatt inn 

fra S9/I og S10/I. Det organiske materialet var i en slik forfatning at det ikke var 

noe poeng å ta inn store mengder av det. Undersøkelsen ga ingen svar på om 

trebitene opprinnelig har vært en del av et flettverk på innsiden av brønnen eller 

som gitter over selve åpningen, eller om de befinner seg i brønnen grunnet 

tilfeldigheter. Analysene fra NOK (Moltsen 2010) antyder imidlertid at S9/I og 

S10/I har vært dekket over mens de har vært i bruk, da det ikke finnes 

tilstedeværelse av luftbårne frø som vanligvis fanges i vann. I følge Moltsen var 

det vanlig praksis å dekke til brønner da det kunne hindre forurensning av 

vannet og oppvekst av planter. Funn av hasselnøttskall fra S10/I avslører 

imidlertid at det falt ting ned i brønnen selv om det skulle ha vært overbygget. 
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C-nr Funn-nr. 
Kontekst/ 

struktur 
Gjenstand St. mål Materiale Kommentar 

C57693/1 F12 S9/I 55 keramikkskår 11,5 cm Keramikk Fra samme kar 

C57693/2 
F1, F2, F3, 

F4 
S7/I 

1 pose brente bein 

(40,5g) 
 

Bein og 

tann 
 

C57693/3 F10 S9/I Treflis, ubrent 3,9 Tre  

C57693/4 F6 S10/I Treflis, ubrent 10,1 Tre  

C57693/5 F17 S10/I Nøtt 0,6 
Hasselnøtt-

skall 
 

 

5.5.3 DATERING 

Det ble tatt kullprøver av alle de undersøkte strukturene, men kun et utvalg ble 

sendt til Helge I. Høeg for vedartsbestemmelse (jf. Vedlegg 8.4.1 og Høeg 2012) 

og videre til Nasjonallaboratoriet for C14-datering i Trondheim for datering (jf. 

Vedlegg 8.4.2). I tabellen gis en oversikt over vedart og datering. 

 

C-nr. 
S-nr og 

strukturtype 
Tresort 

Ukal. 

dat. 
Kal. dat. 

NTNU 

Lab. nr. 

C57693/9 
S2/I, 

kokegrop 

Deler av prøven (41 biter) ble 

vedartsbestemt. 12 biter ble bestemt til 

bjørk og 29 til hassel. 

1965 ± 

40 
AD10-80 TRa-2326 

C57693/10 S2/III, grøft 
Deler av prøven (40 biter) ble 

vedartsbestemt til furu. 

2125 ± 

35 
BC190-65 TRa-2333 

C57693/12 
S4/I, 

kokegrop 

Deler av prøven (25 biter) ble 

vedartsbestemt. 3 stykker var bjørk, 19 

var hassel, 1 var eik og 2 var furu. 

2045 ± 

35 

BC60-

AD5 
TRa-2327 

C57693/15 
S5/II. 

Kokegrop 

Deler av prøven (40 biter) ble 

vedartsbestemt til bjørk. 

1740 ± 

30 

AD250-

375 
TRa-2330 

C57693/18 
S7/I, 

kokegrop 

Deler av prøven (40 biter) ble 

vedartsbestemt til bjørk. 

1895 ± 

35 
AD80-140 TRa-2328 

C57693/19 
S8/I, 

kokegrop 

Deler av prøven (40 biter) ble 

vedartsbestemt til bjørk. 

2025 ± 

35 

BC45-

AD20 
TRa-2329 

C57693/22 
S13/II, 

kokegrop 

Deler av prøven (30 biter) ble 

vedartsbestemt. 24 biter var bjørk og 6 

biter antakelig bark. 

2155 ± 

35 

BC330-

125 
TRa-2331 

C57693/23 
S14/II, 

kokegrop 

Deler av prøven (15 biter) ble 

vedartsbestemt. 10 biter var bjørk og 5 

bark eller eik. 

2160 ± 

35 

BC335-

160 
TRa-2332 

C57693/25 S3/I, brønn 
Deler av prøven (1 bit) ble 

vedartsbestemt til bjørk. 

2460 ± 

45 

BC760-

410 
TRa-3682 

C57693/26 S9/I, brønn 
Deler av prøven (2 biter) ble 

vedartsbestemt til bjørk. 

1980 ± 

40 

BC5-

AD75 
TRa-3683 

C57693/27 S10/I, brønn 
Deler av prøven ble vedartsbestemt, 4 

biter til bjørk, 3 biter til furu. 

1975 ± 

30 
AD10-75 TRa-3684 

 

To av brønnene ble datert til eldre romertid, mens brønn 3/I fikk en noe eldre 

datering til overgangen mellom bronsealder og eldre jernalder. For alle brønnene 

er det analyserte trekullet tatt fra masser akkumulert under, eller mot slutten av 

strukturens brukstid, de kan dermed ha vært i bruk noe tid før dateringene 

indikerer.  
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Kokegropene på lok 1 ble dater til overgangen mellom førromersk jernalder og 

eldre romertid, mens kokegropene på lok 2 hadde en mer sprikende datering 

med en grop fra yngre romertid og to fra førromersk jernalder.    

 

5.5.4 ANALYSERESULTATER 

Makroprøvene fra brønnene bekreftet resultatene fra undersøkelsen. Brønnene 

bar alle preg av å ha stått åpne over lengre tid, slik at sidene etter hvert har gitt 

etter og kollapset innover i strukturen. Moltsen (2010) sier at grunnmassen  i alle 

tre brønnene bestod av gytje med varierende innhold av leire og sand, som tyder 

på at lagene er dannet i rolig eller stillestående vann. Innholdet av leire var størst 

i bunnen av anleggene, og skyldes oppblanding av undergrunnen fra sidene og 

bunnen.   

 
C-nr. S-nr og strukturtype Makrofossiler Rapportnr. 

C57693/31 S3/I, brønn Nyere røtter, trekull. 32-2010 

C57693/28 S7/I, kokegrop Gressfrø 32-2010 

C57693/29 S9/I, brønn 
Nyere røtter, tre, trekull, 

bringebær. 
32-2010 

C57693/30 S10/I, brønn Nyere røtter, trekull, bringebær. 32-2010 

 

I S9/I og S10/I ble det funnet bringebærfrø, men ingen rester etter andre frø eller 

planter. Det er påfallende at det ikke finnes spor etter andre vekster som har 

grodd i nærheten, da det er å forvente at spesielt lette frø transporteres i vinden 

og fanges i vannet. Det ville dessuten også vært naturlig å finne frø av planter 

som har vokst ved kanten av anleggene. Moltsen (2010) mener dette kan skyldes 

at brønnene har hatt et overbygg eller dekke, nettopp for å forhindre 

forurensning og gjengroing av vannet. Om brønnene har vært dekket med 

kvister og lignende, kan det være med på å forklare innholdet av organisk 

materiale i form av trespon, større trebiter og never. 

 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Under den arkeologiske undersøkelsen ble det på de fire lokalitetene funnet til 

sammen 20 automatisk fredete kulturminner. 3 anlegg ble tolket som brønner, 

13 kokegroper, 1 stolpehull, 1 kullflekk, 1 grøft og 1 forhistorisk nedgravning 

med ukjent funksjon. Tidsmessig spenner de daterte strukturene fra overgangen 

til eldre jernalder til eldre romertid.  

 

Kokegroper er et kulturminne som finnes i de fleste sammenhenger, både som 

enkeltliggende eksemplarer og i større eller mindre ansamlinger. De fleste 

kokegropene som er undersøkt og 
14

C-datert i forbindelse med 

utgravningsprosjekter i Sørøst-Norge de siste årene, er fra 

romertid/folkevandringstid. En del av disse kokegropene er noe eldre, fra 

førromersk jernalder og noen fra yngre bronsealder. Noen sjeldne dateringer 

forekommer fra steinalder og fra vikingtid. Tre kokegroper (id 89564) er 

registrert rett øst for planområdet og Luksefjellvegen. En av disse er datert til 

AD410-660. De to kokegropene som ble undersøkt innenfor planområdet i 2009, 

fikk begge dateringer til romertid (AD 85-145 og AD 225-385) (Berge og 

Glørstad 2010). De daterte kokegropene fra undersøkelsen i 2010 faller dermed 
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godt innenfor normen for kokegroper i området. Kokegropene fra lok 2 har 

dateringer som skiller seg noe fra gropene fra lok 1, noe som tyder på at 

områdene har vært i bruk i ulike tidsrom.  

 

Et stort antall av de undersøkte gropene har trolig sammenheng med måltider. 

Det foregår en diskusjon om kokegropenes betydning (Narmo 1996, Gustafson 

1999, Gjerpe 2001). Narmo har argumentert for at dette ikke dreier seg om 

vanlige hverdagslige måltider, men at gropene er knyttet til spesielle fester og 

kultiske handlinger. 

 

Bruken av kokegroper er omdiskutert og kan ha variert ut fra variabler som 

datering, størrelse, form og plassering, uten at det er funnet noen klar 

sammenheng mellom disse ulike elementene (Gjerpe, 2008; Gustafson 1999; 

Gustafson, Heibreen og Martens 2005; Narmo 1996). Det vanligste er å knytte 

kokegropene til tørrkoking av mat, en teori som passer godt overens med at det 

ble funnet en del brente bein og tenner i en av kokegropene på lok 1. Det er 

argumentert for at dette ikke dreier seg om vanlige hverdagslige måltider, men 

at gropene er knyttet til spesielle fester og kultiske handlinger (Narmo 1996).   

 

Så langt vår undersøkelse rakk, kunne ingen av kokegropene knyttes til verken 

gravfelt eller bosetning i umiddelbar nærhet. Det er likevel ikke utenkelig at det 

kan finnes både graver og bosetningsspor som ennå ikke er påvist i nærheten av 

disse kulturminnene. Tilstedeværelsen av brønner eller vanningshull antyder at 

det kan ha gått dyr på beite der, eventuelt at det har vært en husholdning i 

nærheten med behov for vann.  

 

Det har i følge makroanalysene helt klart stått vann i de tre anleggene som er 

tolket som brønner. Disse tyder dessuten på å ha vært dekket over, slik at ikke 

vannet skulle bli forurenset av insekter og frø. 

 

6. KONKLUSJON 

Under utgravningen foretatt på Limijordet 8.-25. juni 2010 ble fire lokaliteter 

undersøkt og totalt 20 strukturer avdekket. Av disse er tre anlegg tolket som 

brønner eller vanningshull og 13 som kokegroper.  

 

Dateringer av de undersøkte strukturene spenner fra overgangen 

bronsealder/eldre førromersk jernalder til yngre romertid, med hovedvekt på 

førromersk jernalder/eldre romertid. Selv om det ikke er gjort funn av klare 

bosetningsspor i området, tyder mengden sammenfallende dateringer på at det 

har vært en bosetning i nærheten som har benyttet seg av området i eldre 

jernalder, trolig over en lengre periode. 
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8. VEDLEGG 

8.1 STRUKTURLISTE  

Struktur-

nummer Struktur 

Varme- 

påvirket 

stein Form Snittet Dybde Bredde Lengde Bredde Sider Bunn Farge Beskrivelse 

S1/I Kokegrop 2 Rund JA 17 110 110 110 Buet Rund 

Mørk 

gråbrun 

Plan: rund, forholdsvis klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk gråbrun humus- og 

siltblandet leire. Enkelte små varmepåvirkede steiner synlig i overflaten. Profil: buete sider og 
avrundet bunn, samme fyll som i plan. Noe trekull synlig i profilet.  2 liter varmepåvirkede steiner 

ble fjernet fra den snittede delen. 17 cm dyp. 

S2/I Kokegrop 4 Oval JA 21 185 185 150 Buet Rund 

Lys grå, 

gråbrun 

Plan: oval, noe diffust avgrenset mot undergrunnen. Fyll av kullspettet gråbrun humus- og 

siltblandet leire, med et innslag av lys grå leire nnv. Enkelte små varmepåvirkede steiner synlig i 
overflaten. Profil: buete sider og avrundet bunn, samme fyll som i plan. Noe trekull synlig i 

bunnen av profilet. 4 liter varmepåvirkede steiner ble fjernet fra den snittede delen. 21 cm dyp. 

S3/I Brønn 
 

Oval JA 57 120 130 120 Skrå Spiss 

Mørk 

gråbrun , 

brun 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk gråbrun humus- og siltholdig leire 
iblandet noe trekull. Profil: skrå sider og spiss bunn, samme fyll som i plan. Langs sidene er et lag 

av mørk gråsvart humus- og siltholdig leire. Dette fyllet ligger i "striper" ut fra nedgravningen, og 

viser at anlegget har stått åpent slik at veggene har kollapset inn mot midten. Siden både 
undergrunnen og fyllet i anlegget består av leire, har den opprinnelige nedgravningen blitt 

forseglet og "usynlig" etter kollapsen. Anlegget ble først snittet, og deretter ble den resterende 
delen tømt. Det ble da enda tydeligere at nedgravningen har stått åpen i lengere tid, da spor etter 

regn som har gravd seg ned i bakken inn mot strukturen var tydelig i hele den delen som ble tømt. 

57 cm dyp. Lik S9/I og S10/I 

S4/I Kokegrop 15 Oval JA 13 170 170 140 Ujevn Ujevn 

Mørk 

brun 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av kullspettet mørk brun humus- og siltblandet 
leire. En del varmepåvirkede steiner synlig i overflaten. Profil: ujevne sider og ujevn bunn, 

samme fyll som i plan. En ufullstendig kullrand lags bunnen av kokegropa. 15 liter 

varmepåvirkede steiner ble fjernet fra den snittede delen. 13 cm dyp. 

S5/I Kokegrop 2 Rund JA 8 60 60 60 Skrå Rund Brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen ved en del varmepåvirkede steiner. Fyll av 
kullspettet brun humus- og siltblandet leire. En og del kull i øst. Profil: skrå sider og avrundet 

bunn, samme fyll som i plan. 2 liter varmepåvirkede steiner ble fjernet fra den snittede delen. 8 

cm dyp. 

S6/I Stolpehull  Rund JA 14 19 19 19 Skrå Spiss 

Mørk 

brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk brun humus-, silt- og kullbandet leire. 

Profil: skrå sider og spiss, samme fyll som i plan. Utenfor dette fyllet var et beige siltholdig 
leirefyll, som fulgte formen på stolpeavtrykket. Representerer antakelig nedgravningen stolpen 

var satt ned i. 14 cm dyp. 
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Struktur-
nummer Struktur 

Varme- 

påvirket 
stein Form Snittet Dybde Bredde Lengde Bredde Sider Bunn Farge Beskrivelse 

S7/I Kokegrop 7 Rekt. JA 7 235 235 88 Ujevn Flat Gråbrun 

Plan: tilnermet rektangulær, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av gråbrun siltholdig leire 

iblandet kullbiter og brente bein. Strukturen ble først tolket som en svært utpløyd kokegrop. Det 

ble under snitting oppdaget at kokegropa var større, og delvis overslammet av undergrunnen, 
enten rett etter bruk eller etter at fylkeskommunen hadde sjaktet. Snittet, som ble påbegynt skjevt, 

måtte legges i en annen retning etter at hele strukturen ble ordentlig renset frem. Til slutt ble 

resten av kokegropa flategravd. Profil: ujevne sider og flat bunn, samme fyll som i plan. Kull 
langs bunnen, men ingen tydelig kullrand. 7 liter varmepåvirket stein ble fjernet fra den snittede 

delen. 7 cm dyp. 

S8/I Kokegrop  Oval JA 8 79 79 63 Skrå Rund 

Mørk 

brun 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk brun humus-, kull- og siltblandet leire. 

Mye varmepåvirkede steiner synlig i overflaten, og kull langs kanten. Profil: skrå sider og 

avrundet bunn, samme fyll som i plan. Klar og tydelig kullrand i bunnen, som er dratt litt ned i 
undergrunnen av bioturbasjon. 4 liter varmepåvirkede steiner ble fjernet fra den snittede delen. 8 

cm dyp. 

S9/I Brønn 

 

Oval JA 75 140 150 140 Skrå Flat 

Mørk 

brun 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk brun siltblandet humus. Strukturen ga 

inntrykk av å være en moderne nedgravning, så den ble først snittet raskt med spade. Det ble ikke 

gjort noen funn som kunne indikere alder, og den ble stående åpen i flere dager før vann vasket 

frem noe keramikk i profilet. Profil: skrå sider i øvre del, tilnærmet loddrette mot en flat bunn. 

Der sidene går over til å bli loddrette (30-35 cm fra toppen), skjer det et fyllskifte. En liten stripe 
lys grå leire skiller det mørk brune siltholdige humusfyllet fra et mørkt gråbrunt humusholdig 

leirefyll i bunnen av anlegget. Etter at snittet var dokumentert, ble resten av strukturen tømt. 

Anlegget er tolket som en brønn eller et vannhull, lik S3/I og S10/I, som har stått åpen over lengre 
tid. Skillet mellom de to mørke lagene indikerer hvor høyt vannet har stått. Det nederste lagetvar 

mer leirholdig, og det var der alle funnene ble gjort. Det ble blant annet funnet mesteparten av et 

leirkar, samlet i fem konsentrasjoner og liggende med utsiden av karet mot utsiden av anlegget. 
Keramikken var dessverre i dårlig forfatning, og delte seg under innsamlingen. Det ble også 

funnet treverk i hele strukturen, men kun i form av mindre biter treflis. Ett unntak var en større bit 

med tre som ble funnet 10-15 cm over bunnen. To knyttnevestore steiner lå under trebiten. 

Strukturen var 75 cm dyp. En mikromorfprøve (MMP1) ble tatt fra bunnen. 
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Struktur-
nummer Struktur 

Varme- 

påvirket 
stein Form Snittet Dybde Bredde Lengde Bredde Sider Bunn Farge Beskrivelse 

S10/I Brønn 

 

Ujevn JA 63 0 215 155 Ujevn Ujevn 
Gråbrun, 
grå, brun 

Plan: ujevn, diffust avgrenset mot undergrunnen. Fyll av fuktig, gråbrun leirholdig humus i 

midten av strukturen. Utenfor dette laget, i nordøst, var et lag brun humus, og begge disse lagene 

var omkranset av mørk grå kull- og leirblandet humus. Midten av strukturen holdt seg fuktig selv 

om resten av feltet tørket helt ut. Anlegget ble skåret av en moderne dreneringsgrøft i sørøst. 

Profil: ujevne sider og ujevn/tilnærmet flat bunn. Fyllet i midten av strukturen var 12 cm dypt, 
mens det brune humuslaget i nordøst var inntil 6 cm tykt, og lå under mesteparten av det første 

laget. Den mørke grå leirholdige humusen som omkranset disse to lagene i plan, var hovedfyllet i 

strukturen og strakk seg ned til en dybde på 63 cm. Overgangen mellom de tre fyllene var diffus. 
Brønnen/vannhullet har stått åpen over tid, og sidene har kollapset inn i strukturen (slik som S3/I). 

Fyllet i bunnen var derfor en blanding av undergrunn (leire) og mørk gråbrun leirholdig humus. 

Vann har gjort at fyllet har avleiret seg mot bunnen. Det  ble funnet mye organisk materiale i 
nedgravningen. Foruten et høyt innhold humus, fantes fragmenter av never, treflis  og spon på en 

dybde mellom 45 og 60 cm. En jernbit ble funnet i de øverste 10 cm av brønnen, denne kan være 

av nyere dato. Etter snitting ble resten av anlegget tømt. Tydleige spor etter regnvann som har 
gravd seg ned i kanten av brønnen/vannhullet. En større bit tre (45 cm x 9 cm x 2 med mer)  ble 

funnet på ca 40-60 cm dybde, men var for oppløst til å tas med inn. Trebiten lå over en 

steinkonsentrasjon på ca 3 liter. Strukturen var 63 cm dyp. En mikromorfprøve (MMP2) ble tatt 
fra bunnen av brønnen. 

S1/II Avskrevet  
 

JA 0 0 0 0 
   

Avskrevet etter snitting. 

S2/II Avskrevet 

  

NEI 0 0 0 0 

   

Avskrevet som brent rot. 

S3/II Kokegrop 0,5 Kvadr. JA 9 40 40 40 Buet Ujevn Brun 

Plan: kvadratisk, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun humus-, kull- og leirblandet silt. 

En varmepåvirket stein synlig i overflaten, kullkonsentrasjon langs kanten. Profil: buete sider og 
ujevn bunn, samme fyll som i plan. Kullrand i bunnen. 0,5 liter varmepåvirket stein ble fjernet fra 

den snittede delen. Siste rest av en kokegrop. 9 cm dyp. 

S4/II Annet 

 

Oval JA 5 28 28 28 Buet Rund Brunsvart 

Kullflekk. Plan: tilnærmet oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brunsvart kull og 

humusblandet kull. Profil: buete sider og avrundet bunn, samme fyll som i plan. Ingen 

varmepåvirkede stein. 5 cm dyp. 

S5/II Kokegrop  Oval JA 18 90 90 75 Skrå Flat Brun 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun siltblandet humus. En håndfull 
varmepåvirkede steiner synlig i overflaten. Profil: skrå sider og flat bunn, samme fyll som i plan. 

Svak kullrand i bunnen. 3 liter varmepåvirkede stein ble fjernet fra den snittede delen. 5 cm dyp. 

S6/II Avskrevet  

 

JA 0 0 0 0 

   

Avskrevet etter snitting. 

S7/II Avskrevet  

 

JA 0 0 0 0 

   

Avskrevet etter snitting. 
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Struktur-
nummer Struktur 

Varme- 

påvirket 
stein Form Snittet Dybde Bredde Lengde Bredde Sider Bunn Farge Beskrivelse 

S8/II Kokegrop 2,5 Ujevn JA 15 70 70 60 Ujevn Ujevn 
Mørk 
brun 

Plan: ujevn, diffust avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk brun siltholdig humus med noe 
trekull. En håndfull varmepåvirkede steiner synlig i overflaten. Profil: ujevne sider og bunn, 

samme fyll som i plan. Lite kull. 2,5 liter varmepåvirket stein ble fjernet fra den snittede delen. 15 
cm dyp. 

S9/II Avskrevet  

 

JA 0 0 0 0 

   

Avskrevet etter snitting. Rot. 

S10/II Avskrevet  

 

JA 0 0 0 0 

   

Avskrevet etter snitting. Rot. 

S11/II Avskrevet  
 

NEI 0 0 0 0 
   

Avskrevet etter snitting. Rot. 

S12/II Kokegrop  Oval JA 3 80 80 50 Ujevn Flat Brun 

Plan: oval, klart avgrenset mot undergrunnen. Beliggende inntil berg. Fyll av brun humus- og 

kullblandet silt. Noen varmepåvirkede steiner i overflaten. Mest kull i østlige halvdel. Profil: 
ujevne sider og flat bunn, samme fyll som i plan. 0,3 liter varmepåvirket stein ble fjernet fra den 

snittede delen. 3 cm dyp. Aller siste rest av en kokegrop. 

S13/II Kokegrop 2 Rund JA 18 120 120 120 Buet Flat Gråbrun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av gråbrun humusblandet silt. Profil: buete 
sider og flat bunn, samme fyll som i plan. Tynn kullrand langs hele bunnen. 2 liter varmepåvirket 

stein ble fjernet fra den snittede delen. 18 cm dyp. 

S14/II Kokegrop 1 Rund JA 13 83 83 83 Ujevn Ujevn 

Mørk 

brun 

Plan: rund, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk brun humusblandet silt. En håndfull 

varmepåvirkede steiner i overflaten. Profil: ujevne sider og bunn, samme fyll som i plan. 
Beliggende på grunnfjell, som har blitt varmepåvirket på overflaten. 1 liter varmepåvirket stein 

ble fjernet fra den snittede delen. 13 cm dyp. 

S15/II Kokegrop 4 Ujevn JA 8 110 110 80 Buet Rund 
Mørk 
brungrå 

Plan: ujevn, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av brun humus- og kullblandet silt. En del 
varmepåvirkede steiner i overflaten. 20 cm sørvest, lå en liten flekk på 30 x 30 cm med samme 

fyll som kokegropa. Profil: begge strukturene hadde buete sider og avrundet bunn, samme fyll 

som i plan. 4 liter varmepåvirket stein ble fjernet fra den snittede delen av kokegropa. 3 cm dyp. 
Den andre strukturen hadde ikke noe varmepåvirket stein i seg, men var 7 cm dyp. 

S1/III Annet 

 

Ujevn JA 39 85 85 55 Ujevn Ujevn Gråbrun 

Forhistorisk nedgravning av ukjent funksjon. Plan: ujevn, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll 
av gråbrun sandblandet silt iblandet noe kullstøv. Profil: ujevne sider og flat bunn, samme fyll 

som i plan. To kullinser.  Strukturen er forbundet i sørvest med nedre ende av S2/III. Ukjent om 

disse har noe med hverandre å gjøre, men det kan hende kullinsene kommer fra S2/III. Det ser ut 
som S1/III er stratigrafisk yngst. 

S2/III Annet 

 

Annen JA 8 50 845 50 Buet Rund 

Mørk 

brunsvart 

Grøft. Plan: avlang, klart avgrenset mot undergrunnen. Fyll av mørk brun humusblandet kull. 
Kuttes av S1/III i øst. Profil: buete sider og avrundet bunn, samme fyll som i plan. 8 cm dyp. 

Uklar funksjon. 

S1/IV Avskrevet  
 

JA 0 0 0 0 
   

Avskrevet etter snitting. 
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8.2 FUNN OG PRØVER 

8.2.1 LISTE OVER FUNN 

C-nr. Funn-nr. 
Kontekst/ 

struktur 
Gjenstand St. mål Materiale Kommentar 

C57693/1 F12 S9/I 55 keramikkskår 11,5 cm Keramikk Fra samme kar 

C57693/2 
F1, F2, 

F3, F4 
S7/I 

1 pose brente 

bein (40,5g) 
 

Bein og 

tann 
 

C57693/3 F10 S9/I Treflis, ubrent 3,9 Tre  

C57693/4 F6 S10/I Treflis, ubrent 10,1 Tre  

C57693/5 F17 S10/I Nøtt 0,6 
Hasselnøtt-

skall 
 

 

 8.2.2 LISTE OVER KULLPRØVER 

C-nr. 
S-nr og 

strukturtype 
Tresort 

Ukal. 

dat. 
Kal. dat. 

NTNU 

Lab. nr. 

C57693/6 
S1/I, 

kokegrop 
Ikke analysert. - - - 

C57693/7 
S1/II, 

kokegrop 
Ikke analysert. - - - 

C57693/8 

S1/III, 

forhistorisk 

nedgravning 

med ukjent 

funksjon 

Ikke analysert. - - - 

C57693/9 
S2/I, 

kokegrop 

Deler av prøven (41 biter) ble 

vedartsbestemt. 12 biter ble bestemt til 

bjørk og 29 til hassel. 

1965 ± 

40 
AD10-80 TRa-2326 

C57693/10 S2/III, grøft 
Deler av prøven (40 biter) ble 

vedartsbestemt til furu. 

2125 ± 

35 
BC190-65 TRa-2333 

C57693/11 
S3/II, 

kokegrop 
Ikke analysert. - - - 

C57693/12 
S4/I, 

kokegrop 

Deler av prøven (25 biter) ble 

vedartsbestemt. 3 stykker var bjørk, 19 

var hassel, 1 var eik og 2 var furu. 

2045 ± 

35 

BC60-

AD5 
TRa-2327 

C57693/13 
S4/II, 

kullflekk 
Ikke analysert. - - - 

C57693/14 
S5/I 

Kokegrop 
Ikke analysert. - - - 

C57693/15 
S5/II. 

Kokegrop 

Deler av prøven (40 biter) ble 

vedartsbestemt til bjørk. 

1740 ± 

30 

AD250-

375 
TRa-2330 

C57693/16 
S6/I 

Stolpehull 
Ikke analysert. - - - 

C57693/17 
S7/I, 

kokegrop 
Ikke analysert. - - - 

C57693/18 
S7/I, 

kokegrop 

Deler av prøven (40 biter) ble 

vedartsbestemt til bjørk. 

1895 ± 

35 
AD80-140 TRa-2328 

C57693/19 
S8/I, 

kokegrop 

Deler av prøven (40 biter) ble 

vedartsbestemt til bjørk. 

2025 ± 

35 

BC45-

AD20 
TRa-2329 

C57693/20 
S8/II, 

kokegrop 
Ikke analysert. - - - 

C57693/21 
S12/II, 

kokegrop 
Ikke analysert. - - - 

C57693/22 S13/II, Deler av prøven (30 biter) ble 2155 ± BC330- TRa-2331 
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kokegrop vedartsbestemt. 24 biter var bjørk og 6 

biter antakelig bark. 

35 125 

C57693/23 
S14/II, 

kokegrop 

Deler av prøven (15 biter) ble 

vedartsbestemt. 10 biter var bjørk og 5 

bark eller eik. 

2160 ± 

35 

BC335-

160 
TRa-2332 

C57693/24  Ikke analysert. - - - 

C57693/25 S3/I, brønn 
Deler av prøven (1 bit) ble 

vedartsbestemt til bjørk. 

2460 ± 

45 

BC760-

410 
TRa-3682 

C57693/26 S9/I, brønn 
Deler av prøven (2 biter) ble 

vedartsbestemt til bjørk. 

1980 ± 

40 

BC5-

AD75 
TRa-3683 

C57693/27 S10/I, brønn 
Deler av prøven ble vedartsbestemt, 4 

biter til bjørk, 3 biter til furu. 

1975 ± 

30 
AD10-75 TRa-3684 

 

8.2.3 LISTE OVER MAKROPRØVER 

C-nr. S-nr og strukturtype Makrofossiler Rapportnr. 

C57693/28 S7/I, kokegrop Gressfrø 32-2010 

C57693/29 S10/I, brønn Nyere røtter, trekull, bringebær. 32-2010 

C57693/30 S9/I, brønn Nyere røtter, tre, trekull, bringebær. 32-2010 

C57693/31 S3/I, brønn Nyere røtter, trekull. 32-2010 

 

8.2.4 TILVEKSTTEKST 

C57693/1-31  

Aktivitetsspor fra eldre jernalder fra NORDRE LIMI (56/1), SKIEN, TELEMARK.  

 

Funnomstendighet: I juni 2010 ble det under en arkeologisk utgravning på Limijordet, 

56/1 og 9, undersøkt til sammen 20 automatisk fredete kulturminner fordelt på fire 

lokaliteter. 3 anlegg ble tolket som brønner, 13 kokegroper, 1 stolpehull, 1 kullflekk, 1 

grøft og 1 forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon. Lokalitetene var påvist av 

Telemark fylkeskommune i november 2006 (Ramberg 2006), og ble undersøkt i to 

etapper (Berge 2010 og 2011). Under den første undersøkelsen ble det kun funnet to 

kokegroper på Lok 1, datert til romertid (C57223/1-2). Det ble funnet noen flere 

anlegg under den andre undersøkelsen, da resten av Lok 1 ble avdekket. Anleggene på 

de fire forskjellige lokalitetene er nummerert fortløpende fra 1, med lokalitetsnummer 

etter S-nr (eks 1/II). Elleve kullprøver ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg (2010), og 

deretter sendt til Nasjonallaboratoriet for 
14

C-datering ved NTNU. Fire 

makrofossilprøver ble analysert av Annine Moltsen ved NOK (2010).  

 

1) Kar av keramikk fra brønn S9/I, bestående av 2 randskår, 1 bunnskår og 52 

bukskår fra samme kar. Udekorert, middels grovt glimmermagret gods. Utside 

rødbrent, brunsvart innside. Keramikken er dårlig bevart, og smuldrer lett opp. Karet 

har sannsynligvis hatt en bolleform. Karet ble funnet knust i midten av brønnen, T. ca 

1,1 cm Stm.11,5 cm.Vekt: 670 gram.  

2) Brente bein og tenner fra kokegrop S7/I. Vekt: 40,5 gram.  

3) Fem fragmenter ubrent flis av tre fra brønn S9/I. Stm: 3,9 cm.  

4) Tolv fragmenter ubrent flis av tre fra brønn S10/I. Stm: 10,1 cm.  

5) Åtte fragmenter ubrent hasselnøttskall fra brønn S10/I. Stm: 0,6 cm.  

6) Kullprøve fra kokegrop S1/I. Vekt: 1,8 gram.  

7) Kullprøve fra kokegrop S1/II. Vekt: 0,1 gram.  

8) Kullprøve fra forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon S1/III. Vekt: 4,9 gram.  
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9) Kullprøve fra kokegrop S2/I. Deler av prøven (41 biter) ble vedartsbestemt. 12 

biter ble bestemt til bjørk og 29 til hassel. Radiologisk datert på bjørk til 1965 ± 40 

BP, kal. AD10-80 (TRa-2326). Vekt: 3,5 gram.  

10) Kullprøve fra grøft S2/III. Deler av prøven (40 biter) ble vedartsbestemt til furu. 

Prøven er radiologisk datert til 2125 ± 35 BP, kal. BC190-65 (TRa-2333). Vekt: 6,6 

gram.  

11) Kullprøve fra kokegrop S3/II. Vekt: 4,7 gram.  

12) Kullprøve fra kokegrop S4/I. Deler av prøven (25 biter) ble vedartsbestemt. 3 

stykker var bjørk, 19 var hassel, 1 var eik og 2 var furu. Prøven er radiologisk datert 

på bjørk og hassel til 2045 ± 35 BP, kal. BC60-AD5 (TRa-2327). Vekt: 0,8 gram.  

13) Kullprøve fra kullflekk S4/II. Vekt: 6,6 gram.  

14) Kullprøve fra kokegrop S5/I. Vekt: 0,6 gram.  

15) Kullprøve fra kokegrop S5/II. Deler av prøven (40 biter) ble vedartsbestemt til 

bjørk. Prøven er radiologisk datert til 1740 ± 30 BP, kal. AD250-375 (TRa-2330). 

Vekt: 1,2 gram.  

16) Kullprøve fra stolpehull S6/I. Vekt: 0,1 gram.  

17) Kullprøve fra kokegrop S7/I. Vekt: 0,1 gram.  

18) Kullprøve fra kokegrop S7/I. Deler av prøven (40 biter) ble vedartsbestemt til 

bjørk. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 1895 ± 35 BP, kal. AD80-140 (TRa-

2328). Vekt: 1,7 gram.  

19) Kullprøve fra kokegrop S8/I. Deler av prøven (40 biter) ble vedartsbestemt til 

bjørk. Prøven er radiologisk datert til 2025 ± 35 BP, kal. BC45-AD20 (TRa-2327). 

Vekt: 1,6 gram.  

20) Kullprøve fra kokegrop S8/II. Vekt: 2,9 gram.  

21) Kullprøve fra kokegrop S12/II. Vekt: 0,2 gram.  

22) Kullprøve fra kokegrop S13/II. Deler av prøven (30 biter) ble vedartsbestemt. 24 

biter var bjørk og 6 biter antakelig bark. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 2155 

± 35 BP, kal. BC330-125 (TRa-2331). Vekt: 0,5 gram.  

23) Kullprøve fra kokegrop S14/II. Deler av prøven (15 biter) ble vedartsbestemt. 10 

biter var bjørk og 5 bark eller eik. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 2160 ± 35 

BP, kal. BC335-160 (TRa-2332). Vekt: 0,2 gram.  

24) Kullprøve fra kokegrop S15/II. Vekt: 0,3 gram.  

25) Kullprøve fra brønn 3/1. Vedartsbestemt til bjørk. Radiologisk datert til 2460 ± 

45 BP, kal. BC760-410 (TRa-3682).  

26) Kullprøve fra brønn 9/1. Vedartsbestemt til bjørk. Radiologisk datert til 1980 ± 

40 BP, kal. BC5-AD75 (TRa-3683).  

27) Kullprøve fra brønn 10/1. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Radiologisk datert på 

bjørk til 1975 ± 30 BP, kal. AD10-75 (TRa-3684).  

28) Makroprøve fra kokegrop S7/1. Analysert, funnet gressfrø i prøven.  

29) Makroprøve fra brønn S10/1. Analysert, funn av nyere røtter, trekull, bringebær.  

30) Makroprøve fra brønn 9/1. Analysert, funn av nyere røtter, tre, trekull, 

bringebær.  

31) Makroprøve fra brønn S3/1. Analysert, funn av nyere røtter og trekull. Prøven er 

forbrukt ved analyse.  

 

Orienteringsoppgave: Limijordet ligger Ø for Luksefjellvegen, ca 50 m Ø for 

bolighuset på gården Limi. I N grenser planområdet mot et gårdsbruk (56/2) og en 

enebolig (56/14). Ca 70 m mot S ligger Limistien. Langs Ø-siden av åkeren går det et 

høydedrag dekket av blandingsskog.  
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Kartreferanse: M711/N50, Projeksjon: ED50-UTM; Sone 32, N: 6579781, Ø: 

0191524.  

LokalitetsID: 116286/116287/116288/116289.  

Litteratur: Berge, Sara Langvik og Zanette Tsigaridas Glørstad 2010: Rapport fra 

arkeologisk utgravning. Kokegroper fra romertid. Limijordet 56/1, Skien, Telemark. 

KHMs arkiv.  

Høeg, Helge I. 2010: Analyse av 8 kullprøver fra Nordre Limi 56/1, 9, Skien 

kommune, Telemark. KHMs arkiv.  

Høeg, Helge I. 2012: Enkel vedartsanalyse fra Limijordet. KHMs arkiv.  

Moltsen, A 2010: Lag- og makrofossilanalyser fra Nordre Limi og Rønningen 56/1 og 

9 Skien kommune Telemark. NOK rapport n.32-2010, KHMs arkiv.  

Ramberg, Bjørn 2006: Kulturhistorisk registrering, Skien kommune, Limijordet 

gnr.56, bnr.1. Telemark fylkeskommune.   

Svarva, H. og Værnes, E. 2011 og 2012: Dateringsrapport. Laboratoriet for 

radiologisk datering NTNU. KHMs arkiv. 

 

8.3 FOTOLISTE CF 34258  

Fotonummer Motivbeskrivelse Retn. Fotograf Dato 

Cf34258_01 
Oversikt over området som ble gravd i 2009. Utbyggingen 

påbegynt. 
n Berge, Sara Langvik 09.06.2010 

Cf34258_02 
Oversikt over Lok 1 under avdekking. Steinar Magnell og Erlend 

Nordli krafser. 
n Berge, Sara Langvik 09.06.2010 

Cf34258_03 
Oversikt over Lok 1 under avdekking. Steinar Magnell og Erlend 

Nordli krafser. 
n Berge, Sara Langvik 09.06.2010 

Cf34258_04 
Oversikt over Lok 1 før avdekking. Lok 2 ligger i skogholtet bak 

Lok 1. 
nv Berge, Sara Langvik 09.06.2010 

Cf34258_05 Oversikt over Lok 2 før avdekking. s Berge, Sara Langvik 09.06.2010 

Cf34258_06 Oversikt over Lok 3 før avdekking. s Berge, Sara Langvik 09.06.2010 

Cf34258_07 Oversikt over Lok 3 før avdekking. ø Berge, Sara Langvik 14.06.2010 

Cf34258_08 Gravemaskin etter at en bolt løsnet fra skuffen. ø Berge, Sara Langvik 14.06.2010 

Cf34258_09 Arbeidsbilde. Steinar Magnell og Erlend Nordlie avdekker Lok 4. n Berge, Sara Langvik 15.06.2010 

Cf34258_10 Arbeidsbilde. Andre Berg, maskinfører. nø Berge, Sara Langvik 15.06.2010 

Cf34258_11 S8/I, kokegrop plan. Lok 1. nø Berge, Sara Langvik 15.06.2010 

Cf34258_12 S1/I, kokegrop plan, Lok 1. nnø Magnell, Steinar 15.06.2010 

Cf34258_13 S2/I, kokegrop plan, Lok 1. n Nordlie, Erlend 15.06.2010 

Cf34258_14 S8/I, kokegrop profil. Lok 1. nø Berge, Sara Langvik 15.06.2010 

Cf34258_15 S1/I, kokegrop profil, Lok 1. nnø Magnell, Steinar 15.06.2010 

Cf34258_16 S2/I, kokegrop profil, Lok 1. n Nordlie, Erlend 15.06.2010 

Cf34258_17 S5/I, kokegrop plan, Lok 1. nø Berge, Sara Langvik 15.06.2010 

Cf34258_18 S5/I, kokegrop profil, Lok 1. nø Berge, Sara Langvik 15.06.2010 

Cf34258_19 
S3/I, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon (mulig 

brønn eller vanningshull) plan, Lok 1. 
nv Magnell, Steinar 16.06.2010 

Cf34258_20 S4/I, kokegrop planl, Lok 1. nø Berge, Sara Langvik 16.06.2010 

Cf34258_21 S7/I, kokegrop plan, Lok 1. n Nordlie, Erlend 16.06.2010 

Cf34258_22 S4/I, kokegrop profil, Lok 1. nø Berge, Sara Langvik 16.06.2010 

Cf34258_23 
S3/I, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon (mulig 

brønn eller vanningshull) profil, Lok 1. 
nv Magnell, Steinar 16.06.2010 

Cf34258_24 
S7/I, kokegrop, utsnitt av plan etter rensing av overleiret lag, 

Lok 1. 
v Nordlie, Erlend 16.06.2010 

Cf34258_25 S7/I, kokegrop, utsnitt av plan etter rensing av overleiret lag, v Nordlie, Erlend 16.06.2010 
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Lok 1. 

Cf34258_26 
S9/I, forhistorisk nedgrevning med ukjent funksjon (mulig 

brønn eller vanningshull) plan, Lok 1. 
nnv Magnell, Steinar 17.06.2010 

Cf34258_27 S6/I, stolpehull plan, Lok 1. n Berge, Sara Langvik 17.06.2010 

Cf34258_28 S6/I, stolpehull profil, Lok 1. n Berge, Sara Langvik 17.06.2010 

Cf34258_29 Oversikt over Lok 1 under utgravningen. n Berge, Sara Langvik 17.06.2010 

Cf34258_30 Oversikt over Lok 1 under utgravningen. n Berge, Sara Langvik 17.06.2010 

Cf34258_31 Oversikt over Lok 1 under utgravningen. n Berge, Sara Langvik 17.06.2010 

Cf34258_32 

S7/I, kokegrop plan, Lok 1. Kokegropa var dekket med et 
naturlig overleiret lag, og snittet ble først lagt tvers over det 

som ble tolket som hele kokegropa. Overleiringen hadde 
imidlertid dekket store deler av strukturen, som først kom frem 

etter en del rensing. 

nø Berge, Sara Langvik 17.06.2010 

Cf34258_33 S7/I, kokegrop plan, Lok 1. sø Berge, Sara Langvik 17.06.2010 

Cf34258_34 S7/I, kokegrop plan, Lok 1. sv Berge, Sara Langvik 17.06.2010 

Cf34258_35 S7/I, kokegrop plan, Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 17.06.2010 

Cf34258_36 S7/I, kokegrop plan, Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 17.06.2010 

Cf34258_37 S7/I, kokegrop plan, Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 17.06.2010 

Cf34258_38 Arbeidsbilde. Steinar Magnell sliter med S9/I. Lok 1. sv Berge, Sara Langvik 17.06.2010 

Cf34258_39 Arbeidsbilde. Steinar Magnell sliter med S9/I. Lok 1. sv Berge, Sara Langvik 17.06.2010 

Cf34258_40 S12/II, kokegroprest plan. Lok 2. ø Berge, Sara Langvik 17.06.2010 

Cf34258_41 S12/II, kokegroprest profil, Lok 2. ø Berge, Sara Langvik 18.06.2010 

Cf34258_42 Oversikt over Lok 2 etter avdekking. n Berge, Sara Langvik 18.06.2010 

Cf34258_43 Oversikt over Lok 2 etter avdekking. s Berge, Sara Langvik 18.06.2010 

Cf34258_44 Oversikt over Lok 3 etter avdekking. n Berge, Sara Langvik 18.06.2010 

Cf34258_45 Oversikt over Lok 3 etter avdekking. s Berge, Sara Langvik 18.06.2010 

Cf34258_46 Oversikt over Lok 4 etter avdekking. nnv Berge, Sara Langvik 18.06.2010 

Cf34258_47 S7/I, kokegrop profil, Lok 1. nv Nordlie, Erlend 18.06.2010 

Cf34258_48 Knust kvarts fra S7/I, kokegrop. Lok 1. - Nordlie, Erlend 18.06.2010 

Cf34258_49 S4/II, kullflekk profil, Lok 2. nnv Magnell, Steinar 18.06.2010 

Cf34258_50 S14/II, kokegrop plan, Lok 2. s Magnell, Steinar 21.06.2010 

Cf34258_51 S15/II, kokegrop plan, Lok 2. sø Nordlie, Erlend 21.06.2010 

Cf34258_52 S14/II, kokegrop profil, Lok 2. s Magnell, Steinar 21.06.2010 

Cf34258_53 S10/II, rotbrann profil, Lok 2. v(nv) Berge, Sara Langvik 21.06.2010 

Cf34258_54 S14/II, kokegrop plan, Lok 2. sø Nordlie, Erlend 21.06.2010 

Cf34258_55 S8/II, kokegrop plan, Lok 2. v Nordlie, Erlend 21.06.2010 

Cf34258_56 S13/II, kokegrop plan, Lok 2. s Nordlie, Erlend 21.06.2010 

Cf34258_57 S8/II, kokegrop profil, Lok 2. v Nordlie, Erlend 21.06.2010 

Cf34258_58 S3/II, kokegrop plan, Lok 2. nnø Berge, Sara Langvik 21.06.2010 

Cf34258_59 S3/II, kokegrop profil, Lok 2. nnø Berge, Sara Langvik 21.06.2010 

Cf34258_60 S5/II, kokegrop plan, Lok 2. v Nordlie, Erlend 21.06.2010 

Cf34258_61 S13/II, kokegrop profil, Lok 2. s Magnell, Steinar 22.06.2010 

Cf34258_62 S1/II, avskrevet. Lok 2. sø Magnell, Steinar 22.06.2010 

Cf34258_63 S5/II, kokegrop profil, Lok 2. v Nordlie, Erlend 22.06.2010 

Cf34258_64 
S10/I, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon (mulig 

brønn eller vanningshull), plan. Lok 1. 
nv Nordlie, Erlend 22.06.2010 

Cf34258_65 S1/II, udefinerbar nedgravning, profil. Lok 2. sø Magnell, Steinar 22.06.2010 
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Cf34258_66 
S10/I foran og S9/I bak, begge forhistoriske nedgravninger 

med ukjent funksjon (mulig brønner eller vanningshull), profil. 
Lok 1. 

nv Nordlie, Erlend 23.06.2010 

Cf34258_67 
S10/I foran og S9/I bak, begge forhistoriske nedgravninger 

med ukjent funksjon (mulig brønner eller vanningshull), profil. 
Lok 1. 

nv Nordlie, Erlend 23.06.2010 

Cf34258_68 
S9/I, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon fylt med 
grunnvann (mulig brønn eller vanningshull), profil. Lok 1. 

nv Nordlie, Erlend 23.06.2010 

Cf34258_69 
S10/I, gamle spadetak på siden av forhistorisk nedgravning 
med ukjent funksjon (mulig brønn eller vanningshull). Lok 1. 

nv Nordlie, Erlend 23.06.2010 

Cf34258_70 
S9/I, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon (mulig 

brønn eller vanningshull), profil. Lok 1. 
nv Magnell, Steinar 23.06.2010 

Cf34258_71 
S9/I, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon (mulig 

brønn eller vanningshull), keramikk i profil. Lok 1. 
nv Magnell, Steinar 23.06.2010 

Cf34258_72 Arbeidsbilde. Erlend Nordlie graver S10/I. Lok 1. s Berge, Sara Langvik 23.06.2010 

Cf34258_73 Arbeidsbilde. Erlend Nordlie graver S10/I. Lok 1. n Berge, Sara Langvik 23.06.2010 

Cf34258_74 
S10/I, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon (mulig 

brønn eller vanningshull), profil. Lok 1. 
nv Nordlie, Erlend 23.06.2010 

Cf34258_75 
S10/I foran og S9/I bak, forhistoriske nedgravninger med 

ukjent funksjon (mulig brønner eller vanningshull), profil. Lok 1. 
nv Berge, Sara Langvik 23.06.2010 

Cf34258_76 
S3/I foran til venstre, S10/I foran og S9/I bak øverst til høyre, 
alle tre forhistoriske nedgravninger med ukjent funksjon, profil. 

Lok 1. 
n Berge, Sara Langvik 23.06.2010 

Cf34258_77 
S3/I foran til venstre, S10/I foran og S9/I bak øverst til høyre, 
alle tre forhistoriske nedgravninger med ukjent funksjon (mulig 

brønner eller vanningshull), profil. Lok 1. 
n Berge, Sara Langvik 23.06.2010 

Cf34258_78 
S3/I bak, S10/I i midten og S9/I foran, alle tre forhistoriske 

nedgravninger med ukjent funksjon (mulig brønner eller 
vanningshull), profil. Lok 1. 

s Berge, Sara Langvik 23.06.2010 

Cf34258_79 
S3/I bak, S10/I i midten og S9/I foran, alle tre forhistoriske 

nedgravninger med ukjent funksjon (mulig brønn eller 
vanningshull), profil. Lok 1. 

s Berge, Sara Langvik 23.06.2010 

Cf34258_80 S9/I, detalj av keramikk. Lok 1. vnv Magnell, Steinar 23.06.2010 

Cf34258_81 S9/I, detalj av keramikk. Lok 1. vnv Magnell, Steinar 23.06.2010 

Cf34258_82 S9/I, detalj av trerester. Lok 1. nv Magnell, Steinar 23.06.2010 

Cf34258_83 S9/I, lagendring, under tømming av struktur. Lok 1. sø Magnell, Steinar 23.06.2010 

Cf34258_84 S9/I, overgang til neverholdig lag. Lok 1. n Berge, Sara Langvik 23.06.2010 

Cf34258_85 S9/I, keramikk in situ, under tømming av struktur. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 23.06.2010 

Cf34258_86 S9/I, keramikk in situ, under tømming av struktur. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 23.06.2010 

Cf34258_87 S9/I, keramikk in situ, under tømming av struktur. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 23.06.2010 

Cf34258_88 S9/I, keramikk in situ, under tømming av struktur. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 23.06.2010 

Cf34258_89 S9/I, keramikk in situ, under tømming av struktur. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 23.06.2010 

Cf34258_90 S9/I, keramikk in situ, under tømming av struktur. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_91 S9/I, keramikk in situ, under tømming av struktur. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_92 S9/I, keramikk in situ, under tømming av struktur. Lok 1. v Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_93 S9/I, detalj: keramikk in situ, under tømming av struktur. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_94 
S9/I, detalje av keramikk in situ, under tømming av struktur. 

Lok 1. 
nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_95 
S10/I, steinsamling i siden av nedgravningen, under tømming 

av struktur. Lok 1. 
nv Nordlie, Erlend 24.06.2010 

Cf34258_96 
S10/I, steinsamling i siden av nedgravningen, under tømming 

av struktur. Lok 1. 
nv Nordlie, Erlend 24.06.2010 

Cf34258_97 
Arbeidsbilde. Sara Langvik Berge og Steinar Magnell tar inn 

keramikk fra S9/I. Lik 1. 
nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_98 
S9/I, keramikkskår stående i profilet, og trerester bak 

målestokken. Lok 1. 
nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_99 S9/I, keramikkskår stående i profilet. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_100 S9/I, keramikkskår stående i profilet. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 
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Fotonummer Motivbeskrivelse Retn. Fotograf Dato 

Cf34258_101 S9/I, trerester. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_102 S9/I, trerester. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_103 S9/I, never, bark og treflis. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_104 S10/I, never, bark og treflis. Lok 1. nv Nordlie, Erlend 24.06.2010 

Cf34258_105 
Arbeidsbilde. Sara Langvik Berge renser frem mer keramikk i 

S9/I. 
nv Magnell, Steinar 24.06.2010 

Cf34258_106 
Arbeidsbilde. Sara Langvik Berge renser frem mer keramikk i 

S9/I. 
nv Magnell, Steinar 24.06.2010 

Cf34258_107 Arbeidsbilde. Steinar Magnell renser frem neverflak i S9/I. nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_108 S9/I, neverflak. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_109 S9/I, neverflak. Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 28.10.2010 

Cf34258_110 Neverflak 10 cm over bunn i S10/I, Lok 1. nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_111 
S9/I, etter snitting og deretter tømming av resterende halvdel. 

Lok 1. 
nv Magnell, Steinar 24.06.2010 

Cf34258_112 S10/I. Detalj av trerester. Lok 1. n Magnell, Steinar 24.06.2010 

Cf34258_113 
S3/I, etter snitting og deretter tømming av resterende halvdel. 

Lok 1. 
v Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_114 
S3/I, etter snitting og deretter tømming av resterende halvdel. 

Lok 1. 
v Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_115 
S3/I, etter snitting og deretter tømming av resterende halvdel. 

Lok 1. 
v Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_116 
S10/I foran og S9/I bak, etter snitting og deretter tømming av 

resterende halvdel. Lok 1. 
nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_117 
S10/I, etter snitting og deretter tømming av resterende halvdel. 

Lok 1. 
nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_118 
S10/I, etter snitting og deretter tømming av resterende halvdel. 

Lok 1. 
nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_119 
S10/I, etter snitting og deretter tømming av resterende halvdel. 

Lok 1. 
nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_120 
S10/I foran og S9/I bak, etter snitting og deretter tømming av 

resterende halvdel. Lok 1. 
nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_121 
S10/I, etter snitting og deretter tømming av resterende halvdel. 

Vann har gravd seg ned i kanten av strukturen. Lok 1. 
s Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_122 
S10/I, etter snitting og deretter tømming av resterende halvdel. 

Vann har gravd seg ned i kanten av strukturen. Lok 1. 
s Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_123 
S10/I, etter snitting og deretter tømming av resterende halvdel. 

Vann har gravd seg ned i kanten av strukturen. Lok 1. 
nv Berge, Sara Langvik 24.06.2010 

Cf34258_124 
S1/III forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon foran og 

S2/III grøft bak. Lok 3. 
sv Berge, Sara Langvik 25.06.2010 

Cf34258_125 S1/III forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon. Lok 3. sv Berge, Sara Langvik 25.06.2010 

Cf34258_126 S2/III, grøft. Lok 3. sv Berge, Sara Langvik 25.06.2010 

Cf34258_127 S2/III, utsnitt grøft. Lok 3. nv Magnell, Steinar 25.06.2010 

Cf34258_128 
S1/III, forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon, plan. Lok 

3. 
nv Nordlie, Erlend 25.06.2010 

Cf34258_129 S2/III, grøft, profil. Lok 3. v Magnell, Steinar 25.06.2010 

Cf34258_130 
S1/III forhistorisk nedgravning med ukjent funksjon til høyre, 

og S2/III grøft til venstre, profil. Lok 3. 
nv Nordlie, Erlend 25.06.2010 
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8.4 ANALYSER  

8.4.1 VEDARTSANALYSE 
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8.4.2 RADIOLOGISKE ANALYSER 
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8.4.3 MAKROFOSSILANALYSER 
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8.5 KART 

8.5.1 OVERSIKTSKART 
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8.5.2 KART OVER DE FIRE LOKALITETENE 
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8.5.3 LOK. 1 
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8.5.4 LOK. 2 
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8.5.5 LOK. 3 
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8.5.6 LOK. 4 
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