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SAMMENDRAG 
 
I perioden 11.- 29. august 2003 ble det foretatt en utgraving ved Tjølling kirke i forbindelse med utvidelse av 
kirkegården. Det ble funnet 43 strukturer av forhistorisk karakter. Av disse var 15 kokegroper, 3 bunn av 
ildsteder/kokegroper, 5 groper og et mulig dyrkningslag. 19 strukturer ble tolket som mulige stolpehull. 
 
Antallet kokegroper gjør det naturlig å snakke om et kokegropfelt. Det er naturlig å anta at feltet har 
strukket seg innover mot middelalderkirkegården, men har blitt ødelagt under anleggelsen av den nyeste 
delen av kirkegården på 1970-tallet. 
 
Åtte av ti dateringer er til bronsealder, tre kokegroper, tre bunn av ildsteder/kokegroper og to groper. En 
kokegrop er datert til yngre romertid og en til merovingertid. Dateringene viser at kokegropfeltet har blitt 
brukt i flere perioder i forhistorien, men det utgravde område har hovedsakelig vært i bruk i yngre 
bronsealder. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK 

UTGRAVNING 

TJØLLING PRESTEGÅRD, 1038/1,  LARVIK 

KOMMUNE, VESTFOLD FYLKE  

ANNE SKULLERUD 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med forslag til reguleringsplan for utvidelse Tjølling kirkegård i 

Larvik kommune, foretok Vestfold fylkeskommune registreringer i 

planområdet 24.- 25. juli 2002 (Booth 2002). Utvidelsen av kirkegården er 

planlagt til å dekke et større areal nord og nordøst for middelalderkirkegården 

inklusive et mindre parkeringsareal øst for kirkegården langs Rv 303. Under 

registreringen ble det funnet 8 strukturer, av disse var 5 kokegroper, et mulig 

ildsted/stolpehull, en grop og et mulig kulturlag.  

 

I brev til Riksantikvaren av 4. september 2002 søkte Vestfold fylkeskommune 

om at det gis dispensasjon for kulturminnene. Saken ble behandlet 

administrativt av fornminneseksjonen hos UKM 27. september 2002. I brev av 

30. september 2002 ga UKM sin faglige uttalelse der  

 

”Universitetets kulturhistoriske museer, Fornminneseksjonen, anbefaler 

Riksantikvaren å gi dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 

1978, § 8, 4. ledd, med vilkår om at det foretas en arkeologisk 

undersøkelse av de automatisk fredete kulturminnene (bosetningsspor).”  

 

I brev av 15. oktober 2002 uttalte Riksantikvaren seg i saken og fulgte UKM`s 

faglige tilrådning. 

 

Reguleringsplanen for utvidelse av Tjølling kirkegård ble endelig godkjent i 

Larvik kommune 21. mai 2003. Under reguleringsbestemmelsene § 5, 1. ledd, 

litra e ble følgende vilkår anført: ”Før anleggs- og byggearbeidet kan 

igangsettes i de aktuelle områdene K1, K2, K3, K4, P1 og P2, må det 

gjennomføres en arkeologisk utgraving for å sikre kildematerialet i de 

automatisk fredet kulturminnene som blir berørt.” 

 

I brev av 11. juni 2003 bad Asplan Viak om gjennomføring av de arkeologiske 

undersøkelsene i løpet av sommeren 2003, da det var prekært behov for nye 

graver på Tjølling kirkegård. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

Den arkeologiske undersøkelsen ble foretatt i perioden 11. august til 23. august 

2003. Deltakere på undersøkelsen var: 

Feltleder I: Anne E. Skullerud  

Feltleder Π:  Jan Berge 

 

Prosjektleder/ saksbehandler Jes Martens var på befaring i felt 14/8 og 19/8-03. 

 

Gravemaskin og dumper fra Br. Tanggaard AS med fører Odd Kalberg var oss 

til rådighet i perioden 12. – 21. august. 

 

Det var mye sol, men også en del overskyet vær med noe regn i 

utgravingsperioden. Moderate sommer temperaturer. 

 

3. FORMIDLING  

Avisa Østlandsposten ved journalist Per Nyhus besøkte utgravningen og foretok 

et intervju tirsdag 12. august. Artikkelen stod på trykk i Østlandsposten torsdag 

14. august. 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Undersøkelsesområdet lå under dyrket mark NV-NØ for selve Tjølling kirke. 

Planområdet strakk seg fra dagens kirkegård i nordlig og østlig retning og 

utgjorde ca. 2400 kvm. Den nye delen av kirkegården vil ligge i den sørligste 

enden av et lavt høydedrag som ligger ca. 35 m.o.h. Under avslutningen av 

istiden lå da hele området dekket av havet. Den gradvise landhevingen etter 

istiden gjorde at de aktuelle undersøkelsesområdene ble tørrlagt i yngre 

steinalder; omkring 3000 år før vår tidsregning (dvs. mellomneolitikum). 

 

I Fornminneregisteret stammer litt over 1/3 av Larvik kommunes 714 

registrerte kulturminner fra Tjølling. Minnene består primært av gravhauger og 

Bilde 1; Jan Berge og maskinfører 

Odd Kalberg i arbeid. Tatt mot SV. 
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gravfelt samt steinalderlokaliteter. Herunder hører også den unike 

vikingtidshandelsplassen på Kaupang som bare ligger 3,3 km i luftlinje fra 

kirkegården. Tjøllingvollens plassering i landskapet og nærhet til kjente 

kulturminner og kulturmiljø, deriblant Kaupang, tilsier at dette området har 

vært aktivt brukt opp gjennom forhistorien. 

 

Tjølling kirke ble oppført på 1100-tallet som en steinkirke i romansk stil. 

Nærheten til Kaupang og gården Huseby vitner om at stedet har vært viktig i 

forhistorisk tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Det foregår en debatt om kokegropenes betydning og funksjon, dessuten pågår 

det et forskningsprosjekt på temaet kokegroper ved KHM (Gustafson et. al. 

2005). Problemstillingene er mange, og man har ennå ikke klart å få en god 

forklaring på funksjonen til de mange kokegroper eller kokegropfelt som finnes 

omkring i landet. Det er derfor viktig å kunne samle inn så mye informasjon om 

gropene som mulig. Formålet med utgravingen av kokegropene var å få 

kunnskap om gropenes størrelse, form i flaten, anslå mengden med skjørbrent 

stein samt ta ut kullprøver til datering av kokegropene. Det var også viktig å få 

belyst funksjonen til kokegropene, om det er kultkontinuitet mellom 

kokegropsfeltet og kirkestedet og en eventuell indre organisasjon av plassen. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Flateavdekking på dyrket mark er en nokså ny fremgangsmåte i nordisk 

arkeologi. Metoden kom i bruk i Danmark på 1960- tallet av blant andre C.J. 

Becker (Løken m.fl. 1996). Ved å maskinelt fjerne matjordlaget, kan man 

systematisk søke etter fornminner i undergrunnen over store områder. Funn og 

informasjon som kanskje ville gått tapt ved bruk av andre undersøkelsesmåter, 

kan nå avsløre hus og større landsbyer som ikke er synlig på markoverflaten. 

Boplasser uten kulturlag ble før denne metoden ble innført, sett på som mindre 

interessante, da mulighetene for å gjøre stratigrafiske iakttakelser var små. 

Maskinell flateavdekking ble første gang prøvd i Norge tidlig på 1970-tallet, og 

Bilde 2; Oversikt over feltet i Ø sett 

mot NØ. Rv 303 i bakgrunnen.  
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er i dag eneste undersøkelsesmetode for å sjekke undergrunnen for 

kulturminner på større områder i dyrket mark. 

 

Boplasspor under dyrket mark som finnes ved maskinell sjakting vil primært 

være i form av stolpehull, kokegroper og ildsteder. Stolpehullene kan forventes 

å være spor etter forhistoriske bygninger som har vært oppført på stedet. I 

Vestfold er slike levninger ganske fåtallige. 

 

Kokegroper er groper med kullag dekket av skjørbrent stein. De er av de 

vanligste kulturminnetypene som blir funnet ved maskinell sjakting. De fleste 

er datert til romertid/ folkevandringstid (Kr.f.-600 e.Kr.), noen er eldre. De kan 

ligge enkeltvis eller i felt. Uansett er de bosetningsspor og bevis på 

menneskelig bosetning i rimelig nærheten til gropene. 

 

Kokegroper kan ha hatt flere funksjoner. Hovedpoenget med å legge steiner i et 

bål i en grop er å magasinere varme. Det ble gravd en grop i bakken som man 

fylte med trevirke og steiner. Når veden var brent opp kunne man legge kjøtt og 

fisk innpakket i blader eller never på de gjennomvarme steinene. Torv og gress 

ble lagt over for å kontrollerte lufttilgangen, og etter noen timer hadde man 

ferdig stekt mat. Derfor kan kokegropene kalles for fortidens stekeovner. Eller 

ved å pakke inn kjøttet i sure greiner og deretter dekke til, ville man tørke 

kjøttet og fisken (Gustafson 1999). Av en slik matlagingsprosess blir det store 

mengder med kokstein (skjørbrent stein), og mange registrerte 

koksteinslokaliteter kan vise seg å komme fra kokegroper.   

 

Kokegropene som 

tidligere er funnet 

har stor variasjon i 

form og 

dimensjon, noe 

som muligens kan 

reflektere ulik 

bruk. Størrelsene 

på gropene kan 

rimeligvis tilsi at 

flere hushold har 

gått sammen om matlagingen eller at det 

er blitt avholdt rituelle fester. Men kokegropene kan også ha hatt flere 

funksjoner enn til matlaging. Steinene magasinerer varme over lang tid, og kan 

ha fungert som en varmeovn. Ved å sette telt over gropa og helle på vann, ville 

man få en badstue (ibid). 

 

Et annet sentralt aspekt ved kokegroper som ligger samlet innenfor et område, 

er det kultiske. Kokegropfelt uten spor av bygninger gir grunn til å tro at 

gropene er spor etter veldig spesielle måltider. Dateringene på et slikt felt viser 

seg ofte å være spredt over flere hundre års bruk. Sammenlignet med antall 

groper, måtte det da gå flere år mellom hver gang det ble anlagt en ny 

kokegrop. En slik sjelden bruk av at felt, må hentyde en veldig viktig eller 

spesiell grunn for å anlegge en ny kokegrop. Derfor har kokegropene blitt tolket 

til å være spor etter rituelle handlinger innenfor hedensk religion. Kokegropfelt 

Bilde 3; Kokegrop S11 i profil. Over kullaget 

ses mye skjørbrent stein. 
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kan altså være spor etter førkristne kultplasser. Et aspekt som denne 

utgravingens umiddelbare nærhet til Tjølling kirke virkelig aktualiserer. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Planområdet ble flateavdekket ved hjelp av gravemaskin. Pløyelaget ble fjernet 

og kjørt vekk av en dumper. Finmassene ble manuelt krafset bort og strukturene 

som kom fram ble avmerket med spikre og nummerert fortløpende med S1, S2 

osv. Strukturene ble deretter renset fram for å få et overblikk over hvilken type 

fornminne det dreide seg om og for å se de klare avgrensingene på strukturene. 

Strukturene som ble nærmere undersøkt, ble tegnet og fotografert i plan og 

snittet med spade for å få fram profilen. Under gravingen ble evt. skjørbrente 

steiner samlet i bøtter (à 12 liter) for å anslå mengdene med kokstein. Profilene 

ble tegnet og fotografert, og det ble tatt ut kullprøver og av enkelte strukturer 

jordprøver. Noen av strukturene ble ved nærmere undersøkelse avskrevet. 

 

5.4 UTGRAVNINGEN 

5.4.1 FUNNMATERIALE 

Det ble funnet ni funn av flint. Ingen av funnene kan med sikkerhet knyttes til 

menneskelig aktivitet i forhistorisk tid, funnene er derfor kastet. De fleste 

funnene så ut til å være strandflint. Et funn som ble toket som avfall fra 

glassproduksjon er også kastet, funnet ser ut til å være fra nyere tid. Tre biter 

brent leire som ble funnet i kokegrop S91 er magasinert. 
 

5.4.2 STRUKTURER 

Under et 30-40 cm tykt matjordlag, bestod undergrunnen av morenemasser over 

leire. Stedvis var det finkornet, lys brun sand, men enkeltvis en del store stein 

naturlig i undergrunnen. Kulturminnene ble funnet under pløyelaget, på toppen 

av morenejord. På grunn av langvarig jordbruksvirksomhet er det kun rester 

etter kulturminnene som i hovedsak er bevart. Disse var kokegroper, ildsteder 

og groper. 

 

Struktur S1 
Før utgraving: 

Struktur S1 ble funnet under flateavdekking og fremstod som en tydelig 

avgrenset grop. Den hadde en sirkulær form i flaten med målene 1,2 m x 1,1 m. 

Massene bestod av gråbrun humus og noe stein, og skilte seg klart fra den brun-

orange sanden i undergrunnen for øvrig. Det var enkelte kullbiter i overflaten. 

Funksjonen til gropa var uviss, så det ble bestemt å snitte den i to for å få et 

bedre inntrykk av den. 

 

Etter utgraving: 

Halve gropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Den framstod som en 

noe ujevn nedgraving med uviss funksjon. Nedgravingen bestod av gråbrun 

humus og mye stein i undergrunnen. Det ble ikke gjort funn av kull, så 
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strukturen ble avskrevet som både kokegrop eller ildsted. S1 minner om 

strukturene S28 og S84, hvis funksjon eller benevnelse forblir uklar. 

 

Struktur S2 
Før utgraving: 

Strukturen ble funnet under flateavdekkingen, og fremstod som en klart 

avgrenset struktur. Den ble tolket til å være bunn ev et ildsted, da hele flaten var 

dekket med kull. Ildstedet hadde en oval, noe ujevn form i flaten med målene 

0,20 x,025 m.  

 

Etter utgraving: 

Halve ildstedet ble snittet med spade for å få fram profilen. Strukturen var svært 

grunn (5 cm) og det ble ikke gjort funn av skjørbrent stein under 

profilgravingen. Strukturen framstod som bunn av et ildsted. Kullaget var 2-3 

cm tykt og det ble tatt ut en kullprøve (K18) av profilen. 

 

Struktur S4 
Før utgraving: 

Strukturen var en del av hva som under sjaktingen i 2002 ble registrert som 

kulturlag (nr. 8). Dette laget ble målt til å ha en utbredelse på 17,5 m. Under 

utgravingen ble det gravd igjennom dette ”kulturlaget”, som viste seg å bare 

være 4-5 cm tykt. Strukturene S4, S5, S6, S10, S46 og S47 ble lokalisert under 

det registrerte kulturlaget. Felles for disse strukturene er at de inneholder en 

tykk, fet humus med en del kull. S4 hadde en halvmåneformet fasong med en 

bredde på ca. 0,5 m. Det kunne minne om en veggrill, en del av et hus. 

 

Strukturene S4, S5 og S47 har ingen form eller funn som kan gjøres deres 

funksjon kjent. 

 

Etter utgraving: 

Halve struktur S4 ble snittet med spade for å få fram profilen. Det viste seg å 

være en svært grunn struktur (ca. 6 cm dyp). Hadde det her vært snakk om en 

Bilde 4; Struktur S4 i plan. 
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veggrill e.l., kunne man forvente en dypere struktur. Strukturen ble derfor 

avskrevet som mulige rester av brente røtter? Ut fra dette ble strukturene S5, 

S6, S47 og S46 også avskrevet. Det ble tatt ut en kullprøve (K17) av det tykke, 

kullholdige humuslaget i profilen i S4. 

 

Struktur S10 
Før utgraving: 

Strukturen var en del av hva som under sjaktingen i 2002 ble registrert som 

kulturlag (nr. 8). Dette laget ble målt til å ha en utbredelse på 17,5 m. Under 

flateavdekkingen ble det gravd igjennom dette ”kulturlaget”, som viste seg å 

bare være 3-4 cm tykt. Strukturene S4, S5, S6, S10, S46 og S47 ble lokalisert 

under det registrerte kulturlaget. Felles for disse strukturene er at de inneholder 

en tykk, fet humus med en del kull. 

 

S10 hadde en form i flaten som to runde groper som lå oppå hverandre. Den 

bestod av kullholdig, tykk og fet humus, hvor den vestre delen (til venstre, jf. 

tegning T24) inneholder mye hele kullbiter og noe jernutfelling. 

 

Etter utgraving: 

Halve struktur S10 ble snittet med spade for å få fram profilen. Den vestre 

delen av profilen hadde kun et 15 cm dypt kullholdig humuslag. En slik grunn 

struktur uten skjørbrente stein eller andre funn, gjorde den nærliggende og tolke 

denne delen som brente røtter (jf. struktur S4). Det ble tatt ut en kullprøve 

(K20) av profilen. 

 

Den høyre (østre) delen av profilen hadde en 34 cm dyp nedgraving bestående 

av mørk brun humus blandet med jernutfelling over et 8-16 cm tykt kullag. 

Mellom disse lagene gikk det et 2-3 cm tykt lag med gråbrun, kompakt leire. 

Fra kullaget ble det tatt ut en kullprøve (K21) i profilen. 

 

 

Funksjonen til S10 er vanskelig å fastslå, men nedgravinga i høyre del av 

strukturen (jf. Bilde 5) er intensjonell med uviss bruksområde. Kullprøvene vil 

kunne angi om det er et forhistorisk anlegg det her dreier seg om. 

Bilde 5; Profil i S10 (høyre del). 
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Struktur S 11 
Før utgraving: 

Strukturen ble registrert som kokegrop under sjaktingen i 2002 som struktur 

nr.6. Under utgravingen fikk den benevnelsen S11. Etter opprensing viste det 

seg at strukturen var en tydelig kokegrop, med en sirkelrund form i flaten med 

målene 0,8 x 0,86 m. Om lag ¾ av gropa dekket skjørbrent stein, og det var en 

tydelig kullrand i yterkant av gropa. 

 

Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Under 

utgravingen ble det fjernet nesten 1 bøtte (à 12 liter) med mellomstore (8-10 

cm) skjørbrente stein. Gropa inneholdt også noe kull under utgravingen, og 

hadde en større kullutbredelse enn de fleste kokegropene på feltet. Kullaget var 

4-18 cm tykt og hadde en sirkulær (buet) form. Det ble tatt ut en kullprøve 

(K13) fra profilen. 

 

Struktur S12 
Før utgraving: 

Struktur S12 ble funnet under flateavdekkingen, og fremstod som en tydelig 

avgrenset kokegrop. Den lå ca. 3,6 m NV for kokegrop S13 (målt fra midten av 

gropene) og ca. 8,8 m SØ for kokegrop S11. Omkring halvparten av gropa var 

dekket med stein, mesteparten skjørbrente. Resten var dekket av mørk/svart 

humus med store kullflekker med hele kullbiter. Gropa hadde en oval form i 

flaten med målene 0,92 m x 1,0 m.  

 

Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet 

med spade for å få fram 

profilen. Under gravingen ble 

det fjernet ca. 6 l (halv bøtte à 

12 liter) med kokstein; 

mesteparten relativt store (15-

20 cm). Massene bestod for det 

meste av mørk humusjord med 

og spredte kullfragmenter. 

Kokegropa var veldig grunn, 

noe som kan tyde på at det kun 

er bunnen avgropa som er 

bevart, resten kan være pløyd 

vekk gjennom moderne jordbruk. 

 

 

Kullaget lå som et 4-8 cm 

tykt, bølgete stripe rett under 

overflaten. Det ble tatt ut en 

kullprøve (K15) fra profilen. 

 

 

 

Bilde 6; Kokegrop S12 i plan. 

Bilde 7; Profil i kokegrop S12. 
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Struktur S13 
Før utgraving: 

Struktur S13 ble funnet under flateavdekkingen, og fremstod som en tydelig 

avgrenset kokegrop. Den lå ca. 3,6 m SØ for kokegrop S12. S13 hadde en 

kvadratisk form i flaten med målene 1,3 m x 1,2 m. Rundt ¾ av gropa var 

dekket med stein, mesteparten skjørbrente. Resten var også dekket av grå-svart 

humus og sand med noe kullkonsentrasjoner. 

 

Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Under gravingen 

ble det fjernet nesten 1 bøtte (à 12 liter) med skjørbrent stein. Kokegropa var 

veldig grunn, så resten av strukturen har nok blitt ødelagt gjennom moderne 

pløying. Kullaget var 2-6 cm tykt i bunn av gropa Det ble tatt ut en kullprøve 

(K19) fra profilen. 

 

Struktur S14 
Før utgraving: 

Strukturen ble registrert som kokegrop under sjaktingen i 2002 som struktur 

nr.5. Under utgravingen fikk den benevnelsen S14. Gropa lå 20,6 m NØ for 

kokegrop S11. S14 hadde en sirkulær form i flaten med målene 0,8 m x 0,82 m. 

Over halvparten av gropa var dekket med stein, mesteparten skjørbrente. Den 

mørke humusen var blandet med trekull. 

 

Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Under gravingen 

ble det fjernet enkelte kokstein. Massene bestod for det meste av mørk 

humusjord med og spredte kullfragmenter.  

 

Kullaget var ca. 8 cm tykt lag på bunn av gropa. Det ble tatt ut en kullprøve 

(K14) fra profilen. 

 

Bilde 8; Kokegropene S12 (til høyre) og S13 

i plan. Tatt mot SV. 



1038/1, Larvik kommune    Saksnr. 08/17965 

 

 11 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

 

Struktur S24 
Før utgraving: 

Strukturen ble registrert som kokegrop under sjaktingen i 2002 som struktur 

nr.4. Under utgravingen fikk den benevnelsen S24. Gropa lå 4 m SV for i 

ildsted S25. S24 hadde en oval form i flaten med målene 1,0 m x 1,14 m. 

Nesten ¾ av kokegropa var dekket med stein, mesteparten skjørbrent, og en 

tydelig kullrand avgrenset yterkantene. Den mørke humusen på overflaten av 

gropa inneholdt mye kullfragmenter og hele kullbiter. 

 

Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Under gravingen 

ble det fjernet ½ bøtte (à 12 liter) med skjørbrent stein. Kokegropa var 0,24 m 

dyp og ble naturlig avgrenset av grunnfjell i undergrunnen. Kullaget var 4-12 

cm tykt i bunn av gropa Det ble tatt ut en kullprøve (K11) fra profilen. 

 
Struktur S25 
Før utgraving: 

Strukturen ble registrert som ildsted eller rest av brent stolpe under sjaktingen i 

2002 som struktur nr. 3. Under utgravingen fikk den benevnelsen S25. 

Strukturen hadde tydelig kullrand som ytre avgrensing, og bestod av humus 

med mye kull. Det ble ikke gjort funn av skjørbrent stein. S25 lå 4 m NØ for 

kokegrop S24. 

 

Struktur S25 ble tolket til å være bunn ev et ildsted og hadde en sirkulær form i 

flaten med målene 0,36 m x 0,33 m. 

 

Etter utgraving: 

Halve strukturen ble snittet med spade for å få fram 

profilen. Ildstedet var svært grunt (6-14 cm) og det 

ble ikke gjort funn av skjørbrent stein under 

profilgravingen. Dette stemte godt med at strukturen 

var bunn av et ildsted. Kullaget var 6-10 cm tykt og 

det ble tatt ut en kullprøve (K12) av profilen. 

Bilde 9;Kokegrop S14 (til 

venstre) i plan. Til høyre S40, 

som ble avskrevet etter 

profilgravingen. 

Tegning T10; Profil i S25. 

Kullaget er fargelagt, 

brun sand i undergrunnen. 
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Struktur S28 
Før utgraving: 

Strukturen ble registrert som grop med ukjent funksjon under sjaktingen i 2002 

som struktur nr. 7. Under utgravingen fikk den benevnelsen S28. Gropa hadde 

en sirkulær form i flaten med målene 1,9 m x 1,9 m. Massene bestod av 

gråbrun, fin humus med småstein og noe trekull. Gropa skilte seg klart ut fra 

den brun-orange sanden i undergrunnen for øvrig. Funksjonen til gropa var 

uviss, så det ble bestemt å snitte den i to for å få et bedre inntrykk av den. 

 

Etter utgraving: 

Halve gropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Den framstod som en 

tydelig intensjonell, halvsirkulær nedgraving. Profilen bestod av mørk brun 

sandhumus med noe spredt trekull. Nedgravingen var 0,54 m dyp og avgrenset 

av grågul leire i undergrunnen. 

 

Strukturen ble avskrevet som kokegrop eller ildsted, og forblir grop med ukjent 

funksjon. Funn av moderne tegl i overflaten kan øke mistanken om at 

nedgravingen er av nyere tid. S28 minner om strukturene S1 og S84, hvis 

funksjon eller benevnelse forblir uklar. 

 

 

Struktur S36 
Før utgraving: 

Struktur S36 ble funnet under flateavdekking og fremstod som en tydelig 

avgrenset grop. Den hadde en halvsirkulær form i flaten avskåret av en 

moderne dreneringsgrøft i Ø og hadde målene 1,44 m x 0,72 m. Massene 

bestod av grå-brun/svart humus med trekull-konsentrasjoner som skilte seg 

klart fra den brun-orange sanden i undergrunnen forøvrig. Funksjonen til gropa 

var uviss, så det ble bestemt å snitte den i to for å få et bedre inntrykk av den. 

 

Etter utgraving: 

Halve gropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Den framstod som en 

tydelig halvsirkulær nedgraving, men med uklar funksjon. Nedgravingen bestod 

av grå-svart, 26 cm dyp humussand med kullkonsentrasjoner. Herfra ble det tatt 

ut en kullprøve (K22). 

 

Struktur S55 
Før utgraving: 

Strukturen ble registrert som kokegrop under sjaktingen i 2002 som struktur 

nr.2. Under utgravingen fikk den benevnelsen S55. Gropa hadde en sirkulær, 

men noe ujevn form i flaten med målene 1,4 m x 1,0 m. Et tydelig kullag 

avgrenset gropa i ytterkantene. Under ¼ av kokegropa var dekket med stein, 

mesteparten skjørbrent. Det var mye synlig kullbiter i overflaten av strukturen 

blandet i den mørke humusen. Helte, brente biter av kull var godt bevart i flaten 

på kokegropa. Det viste at trevirke som var brukt var plassert NV-SØ. 

 

Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Under gravingen 

ble det kun fjernet noen få skjørbrente stein. Kokegropa var særdeles grunn, så 
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deler av strukturen må ha blitt ødelagt gjennom moderne jordbruk. Kullaget var 

4-8 cm tykt i bunn av gropa Det ble tatt ut en kullprøve (K10) fra profilen. 

 

Struktur S57 
Før utgraving: 

Strukturen ble registrert som kokegrop under sjaktingen i 2002 som struktur nr. 

1. Under utgravingen fikk den benevnelsen S57, og fremstod som en tydelig 

avgrenset kokegrop. Gropa var en av fire kokegroper som lå på linje V-Ø. S57 

lå ca. 3,6 m Ø for S81 (målt fra midten av gropene). S81 lå ca. 3,2 m Ø for S80 

som igjen lå ca. 4 m Ø for S79. Kokegrop S57 hadde en oval form i flaten med 

målene 1,44 m x 1,10 m, og et tydelig kullag som avgrenset gropa i 

yterkantene. Nesten ¾ av gropa var dekket med stein, mesteparten skjørbrent. 

Den mørke humusen på overflaten av gropa inneholdt mye kullfragmenter og 

hele kullbiter. 

 

Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Under gravingen 

ble det fjernet litt over 1 bøtte (à 12 liter) med skjørbrent stein, og mye stein i 

undergrunnen. Kokegropa var nokså grunn, så deler av strukturen har nok blitt 

ødelagt gjennom moderne jordbruk. Kullaget var 4-16 cm tykt i bunn av gropa 

Det ble tatt ut en kullprøve (K1) fra profilen. 

 

 

Struktur S62 
Før utgraving: 

Struktur S627 ble funnet under flateavdekkingen, og fremstod som en tydelig 

avgrenset kokegrop. Gropa lå helt Ø i feltet, 18,8 m Ø-NØ for kokegrop S11 og 

20,8 m NØ for kokegrop S12 (målt fra midten av gropene). Kokegrop S62 

hadde en sirkelrund form i flaten med målene 1,12 m x 1,1 m. Over ¾ av gropa 

var dekket med stein, mesteparten skjørbrent. Den mørke humusen på 

overflaten av gropa inneholdt en del kull. 

 

 

Bilde 10; Kokegroper på rekke og rad 

(nærmest); S57, S81, S80 og S79 
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Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Under gravingen 

ble det fjernet en del skjørbrent stein. Kokegropa var nokså grunn, så deler av 

strukturen har nok blitt ødelagt gjennom moderne jordbruk. Kullaget var 2-3 

cm tykt i bunn av gropa. Det ble tatt ut en 

kullprøve (K16) fra profilen. 

 

Struktur S79 
Før utgraving:  

Struktur S79 ble funnet under flateavdekkingen, 

og fremstod som en tydelig avgrenset kokegrop. 

Gropa var en av fire kokegroper som lå på linje 

V-Ø. S80 lå ca. 4 m Ø for S79 (målt fra midten av 

gropene), S81 lå ca. 3,2 m Ø for S80 og S57 lå ca. 

3,6 m Ø for S81.    

     

Kokegrop S79 hadde en oval form i flaten med 

målene 1,4 m x 1,24 m, og et tydelig kullag som 

avgrenset gropa i yterkantene. Nesten ¾ av gropa 

var dekket med skjørbrent stein. Den mørke 

humusen på overflaten av gropa inneholdt mye 

kullfragmenter og noen hele kullbiter. 

 

Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet med spade for å få fram 

profilen. Under gravingen ble det fjernet ca. ½ bøtte 

(à 12 liter) med skjørbrent stein. Kokegropa var 

veldig grunn, så resten av strukturen har nok blitt 

ødelagt av pløying. Kullaget var 4-6 cm tykt i bunn av 

gropa Det ble tatt ut en kullprøve (K4) fra profilen. 

 

 

Struktur S80 
Før utgraving: 

Struktur S80 ble funnet under flateavdekkingen, og fremstod som en tydelig 

avgrenset kokegrop. Gropa var en av fire kokegroper som lå på linje V-Ø. S79 

lå ca. 4 m V for S80 (målt fra midten av gropene), S81 lå ca. 3,2 m Ø for S80 

og S57 lå ca. 3,6 m Ø for S81. 

 

Kokegrop S80 hadde en kvadratisk form i flaten med målene 1,26 m x 1,28 m. 

Nesten halvparten av overflaten er dekket med stein, mesteparten skjørbrent. Et 

kullag avgrenser gropa i S og V, noe mer utydelig avgrensing i N. Den mørke 

humusen i flaten av gropa inneholdt en del kullfragmenter og noe hele kullbiter. 

 

Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Kokegropa var 

veldig grunn, så resten av strukturen har nok blitt ødelagt gjennom moderne 

pløying. Kullaget var 2-12 cm tykt i bunn av gropa Det ble tatt ut en kullprøve 

(K3) fra profilen. 

Tegning T16 ;Kokegrop 

S79 i profil. Mørkt lag er 

kullag. 

Tegning T16; Kokegrop S79 i plan. 
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Struktur S81 
Før utgraving: 

Struktur S80 ble funnet under flateavdekkingen, og fremstod som en tydelig 

avgrenset kokegrop. Gropa var en av fire kokegroper som lå på linje V-Ø. S79 

lå ca. 4 m V for S80 (målt fra midten av gropene), S81 lå ca. 3,2 m Ø for S80 

og S57 lå ca. 3,6 m Ø for S81. 

 

Kokegrop S81 hadde en oval form i flaten med målene 1,54 m x 1,36 m. Nesten 

halvparten av overflaten er dekket med stein, mesteparten skjørbrent. Et kullag 

avgrenser gropa i S og V, noe mer utydelig avgrensing i N. Den mørke 

humusen på flaten av gropa inneholdt en del kullfragmenter og noe hele 

kullbiter. 

 

Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Kokegropa var 

nokså grunn, så deler av gropa er sannsynligvis ødelagt gjennom moderne 

jordbruk. Det kom under profilgravingen fram mye (ca.25 l) store (10-15 cm) 

skjørbrent stein. Kullaget var 3-8 cm tykt i bunn av gropa Det ble tatt ut en 

kullprøve (K2) fra profilen. 

 

Struktur S84 
Før utgraving: 

Struktur S84 ble funnet under flateavdekking og fremstod som en tydelig 

avgrenset grop. Gropa hadde en sirkulær form i flaten med målene 1,20 x 1,02 

m. Massene bestod av gråbrun kompakt masse med en del småstein, som skilte 

klart fra den brun-orange sanden i undergrunnen forøvrig. Det var enkelte 

kullbiter i overflaten. Funksjonen til gropa var uviss, så det ble bestemt å snitte 

den i to for å få et bedre inntrykk av den. 

 

Etter utgraving: 

Halve gropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Den framstod som en 

tydelig halvsirkulær nedgraving, men med uviss funksjon. Nedgravingen bestod 

av fet humussand uten kull, avgrenset av et lyst grått siltlag i undergrunnen. 

Strukturen forblir i likhet med strukturene S1, S10, S28 og S36 med uviss 

funksjon.  

 

Struktur S87 
Før utgraving: 

Struktur S87 ble funnet under flateavdekkingen, og fremstod som en tydelig 

avgrenset kokegrop. Gropa lå helt NV i feltet 6,4 m NØ for kokegrop S92 (målt 

fra midten avgropene) og 6,0 m NØ for kokegrop S93. Kokegrop S87 hadde en 

sirkelrund form i flaten med målene 0,9 m x 1,0 m. Over ¾ av gropa var dekket 

med stein, mesteparten skjørbrent. Den mørke humusen på overflaten av gropa 

inneholdt kull, samt enkelte biter med jernutfelling. 

 

Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Under gravingen 

ble det fjernet nesten 1 bøtte (à 12 liter) med skjørbrent stein. Kokegropa var 

nokså grunn, så deler av strukturen har nok blitt ødelagt gjennom moderne 
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jordbruk. Kullaget var ca. 6 cm tykt i bunn av gropa Det ble tatt ut en kullprøve 

(K5) fra profilen. 

 

Struktur S90 
Før utgraving: 

Struktur S90 ble funnet under flateavdekkingen, og fremstod som en tydelig 

avgrenset grop NV i feltet. Gropa lå 2,2 SØ for kokegrop S91 (målt fra midten 

av gropene). Grop S90 var sirkelrund i flaten med målene 0,68 m x 0,6 m. Det 

var ikke skjørbrent stein i flaten, men gråbrun sand med spredt trekull. 

 

Etter utgraving: 

Halve gropa ble snittet med spade for å få fram profilen og få et klarere bilde 

dens funksjon. Det var ingen kokstein som ble funnet under profilgravingen. 

Det ble lokalisert en liten kullsamling (ca. 6 cm tykk) i høyre del av profilen 

hvor det ble tatt ut en kullprøve (K4). Det ble også funnet noe brent leire i 

venstre del av profilen (jf. tegning T12). Struktur S90 tolkes som bunn av et 

ildsted. 

 

Struktur S91 
Før utgraving: 

Struktur S91 ble funnet under flateavdekkingen, og fremstod som en tydelig 

avgrenset grop NV i feltet. Gropa lå 2,2 NV for ildsted S90 (målt fra midten av 

gropene). Grop S91 var sirkulær i flaten med målene 0,72 m x 0,62 m. Kun 

noen få skjørbrente stein fantes i flaten, som ellers bestod av gråbrun, fin humus 

med noe brent leire og trekull. Skilte seg klart fra den brun-orange sanden i 

undergrunnen forøvrig. 

 

Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Det var kun noen 

ytterst få kokstein som ble fjernet under profilgravingen. Kullaget var ca. 2 cm 

tykt i bunn av gropa med enkelte skjørbrente småstein over. Det ble tatt ut en 

kullprøve (K8) fra profilen. Struktur S91 kan tolkes som en liten kokegrop, 

hvor moderne jordbruk har fjernet mesteparten av gropa. 

 

Struktur S92 
Før utgraving: 

Struktur S92 ble funnet under flateavdekkingen, og fremstod som en tydelig 

avgrenset kokegrop. Gropa lå 1,4 m S for kokegrop S93 (målt fra midten av 

gropene) og 10,2 m NV for kokegrop S91. Kokegrop S92 var sirkelrund i flaten 

med målene 0,76 m x 0,72 m. Hele flaten er dekket med til del store stein (15 x 

20 cm), mesteparten skjørbrent. Det var ingen tydelig kullag som avgrenset 

gropa i yterkantene, men humuslaget var svært kullholdig. 
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Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet med spade for å få fram 

profilen. Under gravingen ble det fjernet ca. ½ bøtte 

(à 12 liter) med skjørbrent stein. Kokegropa var 

nokså grunn, så deler av strukturen har nok blitt 

ødelagt gjennom moderne jordbruk.Kullaget var 2-6 

cm tykt i bunn av gropa Det ble tatt ut en kullprøve 

(K6) fra profilen. 

 

 

Struktur S93 
Før utgraving: 

Struktur S93 ble funnet under flateavdekkingen, og fremstod som en tydelig 

avgrenset kokegrop helt NV i feltet. Gropa lå 1,4 m N for kokegrop S92 (målt 

fra midten av gropene). Grop S93 var en særdeles liten kokegrop, sirkelrund i 

flaten med målene 0,45 m x 0,46 m. Ca. ½ flaten er dekket med skjørbrent 

stein, men ingen klar kullag som avgrenset gropa i yterkantene. Humuslaget var 

svært kullholdig. 

 

Etter utgraving: 

Halve kokegropa ble snittet med spade for å få fram profilen. Det var kun noen 

få kokstein som ble fjernet under profilgravingen. Kullaget var 3-6 cm tykt i 

bunn av gropa. Kullaget hadde en utbredelse på 0,25 m, og i det svært smale 

kullaget ble det tatt ut en kullprøve (K8) fra profilen. 

 

 

Stolpehull 

Tabell 2 viser anlegg som kan tolkes som stolpehull. Disse strukturene ble ikke 

videre undersøkt ved profilgraving eller på annen måte, så de kan ikke 

avskrives som anlegg. Ingen av disse stolpehullene ligger i en slik kontekst at 

de ser ut til å være rester fra forhistoriske hus. Selv om enkelte strukturer kan 

ha blitt ignorert på feltet, er det svært lite trolig at hele huskonstruksjoner har 

blitt oversett. Erfaringer fra tidligere feltarbeid har vist at mange registrerte 

stolpehull ved utgraving viser seg å være steinopptrekk; dvs. gjenraste hulrom 

etter steiner som på et tidspunkt er blitt fjernet. Mange av strukturene kan være 

slike steinopptrekk. Selv om det er lite trolig at disse strukturene stammer fra 

hus, men det ikke kan utelukkes at strukturene faktisk er stolpehull. 

 

 

Mulig dyrkningslag  

Før utgraving: 

Lengst NØ i feltet dukket under flateavdekkingen opp et mørk lag i 

undergrunnen. Laget bestod av nesten svart, fet humusmasse med en del 

kullbiter. Dette kulturlaget hadde en utstrekning på ca. 14 x 25 m, uten at dens 

totale utstrekning i nordlig og østlig retning ble avgrenset.  

 

 

 

 

 

Tegning T18; Kokegrop S92 i profil. 
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Etter utgraving: 

Gravemaskinen tok seg gjennom kulturlaget for å få fram profilen, M1. 

Kulturlaget hadde en tykkelse på 7-20 cm og lå rett under matjordlaget (jf. 

tegning T32). Det ble tatt ut pollenprøver (J1) fra profilen, og analyse av disse 

prøvene vil avsløre pollen fra eventuelle rester av et forhistorisk dyrkningslag. 

Kulturlaget lokalisering er i et lite søkk i terrenget, nok til at vann har naturlig 

kan ha samlet seg her. Utfra derfra denne tolkningen kan hele den kullholdige, 

fete humusmassen være rester av en myrdannelse. Det ble også tatt ut en 

makrofossilprøve (J3) av M1, denne prøven inneholdt mye kull. 

 

 

 

Bilde 12; Profil gjennom 

kulturlaget M1. Tatt mot N. 

Bilde11; Oversikt over kulturlag (M1) 

med merkepinne (rød mot N). Tatt mot 

SØ. 
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5.4.3 DATERING 

Ti prøver ble sendt til datering ved Beta (se vedlegg). Åtte av strukturene ble 

datert til bronsealder, med vekt på yngre bronsealder. I tillegg er to kokegroper 

datert til yngre romertid og merovingertid.  
Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

2000CalBC 1000CalBC CalBC/CalAD 1000CalAD

Calibrated date

S93 Kokegrop  3100±40BP

S2 Ildsted  2890±40BP

S14 Kokegrop  2880±40BP

S36 Grop  2870±40BP

S10 Grop  2800±40BP

S62 Kokegrop  2750±40BP

S25 Ildsted  2690±40BP

S90 Ildsted  2530±40BP

S57 Kokegrop  1680±40BP

S12 Kokegrop  1380±40BP

 
 

5.4.4 ANALYSER 

Alle prøvene ble sendt til Helge I. Høeg for vedartsanalyse (se vedlegg). 

 

 

5.5 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Ved avdekkingen ble det funnet 95 strukturer, 52 av disse ble avskrevet. 43 

strukturer ble vurdert som forhistoriske. Av disse var 15 kokegroper, 3 bunn av 

ildsteder/ kokegroper, 5 groper og et mulig dyrkningslag.  

 

Laget (M1) N i planområdet var opptil 20 cm tykt og det ble tatt ut jordprøver 

av profilen. Det er ukjent hva den fete, kullholdige massen er rester av, det kan 

være en forhistorisk åker, myrdannelse eller annet. 19 strukturer ble tolket som 

mulige stolpehull (se tabell 2). Ingen av strukturene lå slik på feltet at det er 

sannsynlig at de har vært deler av et hus, disse strukturene ble derfor ikke 

videre undersøkt. 

 

Tre av strukturene (S2,S25 og S90) ble tolket til å være bunn av ildsteder, da de 

ved utgraving viste seg å svært grunne. Strukturene inneholdt mye kull og ingen 

stein. Det øverste laget av ildstedene, så vel som kokegropene i feltet, har blitt 

fjernet gjennom langvarig, moderne jordbruksaktivitet i planområdet. Det er 

derfor mulig at ildstedene egentlig er bunn av kokegroper. S2 ble datert til 

1210-970, 960-940 f.Kr., S25 til 910-800 f.Kr. og S90 til 800-530 f.Kr. 
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Fem av anleggene kan etter utgravingen best betegnes som ”groper”. Dette 

gjelder strukturene S1, S10, S28, S36 og S84. Deres funksjon ble ikke klarlagt. 

Enkelte av disse gropene inneholdt moderne funn, men trekullprøver fra to 

groper ble datert til yngre bronsealder. S10 ble datert til 1040-840 f.Kr. og S36 

til 1190-920 f.Kr. 

 

Antallet kokegroper gjør det naturlig å snakke om et kokegropfelt. Det er 

naturlig å anta at feltet har strukket seg innover mot middelalderkirkegården, 

men har blitt ødelagt under anleggelsen av den nyeste delen av kirkegården på 

1970-tallet. Kokegropene fra denne utgravingen antas å kun utgjøre den 

nordlige delen av et større kokegropfelt. Større kokegropfelt kan tolkes som 

spesielle samlingsplasser eller kultplasser. En teori er at dette ikke dreier seg 

om vanlige hverdagslige måltider, men at måltidene som ble tilberedt i gropene 

var knyttet til spesielle fester eller kultiske handlinger (Gustafson et.al 2005). 

Kokegropfelt der det hovedsakelig fins kokegroper kan kalles et ”spesialisert 

kokegropfelt” (Martens 2005). På slike felt er ofte kokegropene ordnet i ulike 

mønster, på linjer eller i sirkler. Feltet på Tjølling kan karakteriseres som et 

spesialisert felt. Kokegropene lå i rekker på feltet, og det ble i felt tolket som de 

dannet en halvsirkel inn mot den eksisterende kirkegården.  

 

Dagfinn Skre (2007:397-403) hevder at stedet Tjølling kirke er bygd på var et 

gammelt tingsted, og at utgravningsområdet ligger på et platå der selve tinget 

ble holdt. Presten Niels Seierløv Stephansen kom til stedet i år 1800 og  hevdet 

at det da fortsatt fantes levninger av en slags hedensk offerplass i form av små 

kampestein som var innsirklet og brolagt, og en menneskefigur. Martin 

Friedrich Arendt besøkte stedet i år 1804 og han tegnet en skisse med fem 

steinsirkler ved Tjølling kirke. Det ser ut til at stedet Arendt pekte ut ligger rett 

sør for utgravningsområdet. Skre viser til at steinsirklene kan være graver av 

eldre jernalder-type. Både middelalderkirken og steinsirklene tyder på at 

området ikke har blitt brukt til vanlig bosetning, og det er heller ingen andre 

funn som tyder på at det har vært en gård på stedet, hevder Skre. Men det er 

flere ting som tyder på at stedet er spesielt, navnet Þjóðalyng er fra førkristen 

tid, kanskje fra eldre jernalder. 300 meter nordøst for kirken ligger en innsjø 

som heter Vítrir/ Vettrir, navnet er tolket som en innsjø der overnaturlige 

makter holdt til. 850 meter nordøst for kirken ligger et fjell, Helgefjell, som er 

tolket som det hellige fjellet. Skre mener derfor at det er en nær sammenheng 

både ideologisk, funksjonelt, kronologisk og topografisk mellom Vítrir/Vettrir, 

Helgefjell og Þjóðalyng. Skre setter kokegropfeltet i sammenheng med 

aktiviteten på tingstedet. Argumenter for dette er funn av stolpehull som ikke er 

organisert i et slikt mønster vi vanligvis forbinder med hus i jernalder, 

stolpehullene stammer derfor sannsynligvis fra små, midlertidige bygninger. At 

det ligger fire kokegroper på rad indikerer at de har vært i bruk samtidig, i disse 

gropene kan mat til opptil 200 mennesker ha blitt forberedt. Skre mener derfor 

at kokegropene og stolpehullene vitner om at en større mengde mennesker 

midlertidig og samtidig har vært på stedet. 

 

En av de fire kokegropene på rad er datert, S57 til 250-430 e.Kr. Om Skres 

tolkning er rett, kan det ha blitt tilberedt et større måltid for flere hundre 

mennesker i yngre romertid. En annen kokegrop er datert til merovingertid, S12 

til 610-680 e.Kr. Tre andre kokegroper er datert til bronsealder. Sammen med 
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tre andre mulige ildsteder/kokegroper viser dateringene at aktiviteten har vært 

størst i bronsealder, hovedsakelig i den yngre perioden.          

 

Åtte av ti dateringer på feltet er til bronsealder. Det fins ingen dateringer til 

førromersk jernalder, eldre romertid, folkevandringstid eller vikingtid. Det er 

derfor vanskelig å hevde at det har vært en kontinuitet på stedet fra bronsealder 

til kirken ble oppført på 1100-tallet. Den avdekte delen av kokegropfeltet ser ut 

til å ha sitt tyngdepunkt i yngre bronsealder, dette passer godt med dateringer 

av lignende kokegropfelt i Sør-Skandinavia og Nord-Tyskland, men er utypisk i 

det norske materialet (Martens 2005:40). Men det er også kjent andre større 

kokegropfelt i Vestfold fra samme periode, for eksempel på Førstad store 147/4 

i Sandefjord med 111 kokegroper og 19 stolpehull fra yngre bronsealder-

førromersk jernalder (Knutsen 2008).  

 

6. KONKLUSJON 

Ved avdekkingen ble det funnet 95 strukturer, 52 av disse ble avskrevet. 43 

strukturer ble vurdert som forhistoriske. Av disse var 15 kokegroper, 3 bunn av 

ildsteder/kokegroper, 5 groper og et mulig dyrkningslag. 19 strukturer ble tolket 

som mulige stolpehull. 

 

Antallet kokegroper gjør det naturlig å snakke om et kokegropfelt. Det er 

naturlig å anta at feltet har strukket seg innover mot middelalderkirkegården, 

men har blitt ødelagt under anleggelsen av den nyeste delen av kirkegården på 

1970-tallet. 

 

Åtte av ti dateringer er til bronsealder, tre kokegroper, tre bunn av 

ildsteder/kokegroper og to groper. En kokegrop er datert til yngre romertid og 

en til merovingertid. Dateringene viser at kokegropfeltet har blitt brukt i flere 

perioder i forhistorien, men det utgravde område har hovedsakelig vært i bruk i 

yngre bronsealder. 

 

 

 

 



1038/1, Larvik kommune    Saksnr. 08/17965 

 

 22 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

7. LITTERATUR 

Booth, Annette Holst  

2002  Arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplan for utvidelse 

av Tjølling kirkegård. Saksnummer 2002/000222. Vestfold 

fylkeskommune. 

 

Gräslund, Anne-Sofie:  

1992 ”Kultkontinuitet- myt eller verklighet? Om arkeologins möjlighet att 

belysa problemet.” I: Nilson, Bertil (red.): Kontinuitet i kult och tro från 

vikingatid till medeltid. Uppsala. 

 

Gustafson, Lil :  

1999 ”En kokegrop er en kokegrop er en…?” I: Øystå, Øystein (red.): 

Follominne. Årbok 1999, nr 37. 

 

Gustafson, Lil,  Tom Heibreen og Jes Martens (red.): 

2005 De gåtefulle kokegroper : Kokegropseminaret 31. november 2001 : 

artikkelsamling. Varia 58, Kulturhistorisk museum, 

Fornminneseksjonen.  

 
Knutsen, Stig 

2008 Rapport fra arkeologisk utgravning. Bosetningsspor. Sandefjord 

Golfbane. Innberetning i Top.Ark. KHM. 

 

Løken, Trond et.al.:  

1996 ”Maskinell flateavdekking og utgraving av forhistoriske 

jordbruksboplasser. En metodisk innføring” I: AmS-Varia nr. 26. 

Stavanger. 

 

Martens, Jes 

2005 Kogegruber i syd og nord – samme sag? Består kogegrobfelter bare af 

kogegruber? I: De gåtefulle kokegroper : Kokegropseminaret 31. 

november 2001 : artikkelsamling. Varia 58, Kulturhistorisk museum, 

Fornminneseksjonen. 

 

Skre, Dagfinn 

2007 Kaupang in Skiringssal. Kaupang Excavation Project publication 

series, Volume 1. Norske Oldfunn XXII. Aarhus University Press 

Kaupang Excavation Project, University of Oslo 

 

 

 

 



1038/1, Larvik kommune    Saksnr. 08/17965 

 

 23 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

 Tabell 1; liste over utgravde strukturer 

 

 

Struktur Type Før utgraving Etter utgraving Kullag 

Form i flaten Mål i flaten Bøtter m/kokstein Dybde Bredde Form Bunn Tykkelse Bredde 

S1 Grop Sirkulær 1,2 x 1,1 m --- 0,34 m 1,2 m --- --- --- --- 

S2 Ildsted Oval 0,20 x 0,25 m --- 0,05 m 0,20 m Buet Buet 2-3 cm 0,20 m 

S4 Ukjent Halvmåne 2,22 x 0,5 m --- 0,06 m 0,84 m Ujevn Flat 2-6 cm  

S10 Grop Ujevn 2,64 x 1,28 m --- 0,34 m 2,50 m Buet Buet 8-16 cm 1,1 m 

S11 Kokegrop Sirkulær 0,8 x 0,86 m 1 (à 12 L) 0,22 m 0,72 m Buet Buet 4-18 cm 0,72 m 

S12 Kokegrop Oval 0,92 x 1,0 m ½ (à 12 L) 0,10 m 0,9 m Flat Bølgete 4-8 cm 0,9 m 

S13 Kokegrop Kvadratisk 1,3 x 1,2 m 1 (à 12 L) 0,14 m 1,3 m Buet Flat 2-6 cm 1,3 m 

S14 Kokegrop Sirkulær 0,8 x 0,82 m.  0,18 m 0,74 m Buet Buet Ca. 8 cm Ca.0,4 m 

S24 Kokegrop Oval 1,0 x 1,14 m ½ (à 12L) 0,24 m 1,0 m Bølgete Buet 4-12 cm 0,90 m 

S25 Ildsted Sirkulær 0,36 x 0,33 m --- 0,14 m 0,37 m Ujevn Bølgete 6-10 cm 0,37 m 

S28 Grop Sirkulær 1,9 x 1,9 m --- 0,54 m 1,94 m --- --- --- --- 

S36 Grop Halv- sirkulær 1,44 x 0,72 m --- 026 m 1,58 m --- --- --- --- 

S55 Kokegrop Sirkulær 1,4 x 1,0 m  0,08 m 1,46 m Flat Bølgete 4-8 cm 1,28 m 

S57 Kokegrop Oval 1,44 x 1,10 m 1 (à 12 L) 0,20 m 1,44 m Buet Buet 4-16 cm 1,44 m 

S62 Kokegrop Sirkulær 1,12 x 1,1 m.  0,22 m 1,14 m Buet Flat 2-3 cm 1,1 m 

S79 Kokegrop Oval 1,4 x 1,24 m ½ (à 12L) 0,12 m 1,4 m Buet Flat 4-6 cm 1,4 m 

S80 Kokegrop Kvadratisk 1,26 x 1,28 m  0,12 m 1,32 m Buet Ujevn 2-12 cm 1,32 m 

S81 Kokegrop Oval 1,54 x 1,36 m 2 (à 12L) 0,18 m 1,56 m Buet Flat 3-8 cm 1,56 m 

S84 Grop Sirkulær 1,20 x 1,02 m --- 0,36 m 1,20 m --- --- --- --- 

S87 Kokegrop Sirkulær 0,9 x 1,0 m. 1 (à 12 L) 0,22 m 0,96 m Buet Buet Ca. 6 cm Ca.0,3 m 

S90 Ildsted Sirkulær 0,68 x 0,6 m --- 0,14 m 0,7 m   Ca. 6 cm Ca. 0,25m 

S91 Kokegrop Sirkulær 0,72 x 0,62 m  0,10 m 0,8 m Buet Flat Ca. 2 cm 0,52 m 

S92 Kokegrop Sirkulær 0,76 x 0,72 m ½ (à 12L) 0,22 m 0,80 m Buet Flat 2-6 cm 0,46 m 

S93 Kokegrop Sirkulær 0,45 x 0,46 m  0,11 m 0,47 m Buet Buet 3-6 cm 0,25 m 
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Tabell 2; liste over mulige strukturer (ble ikke gravd ut). 

Struktur Type Mål Merknader 

S18 Stolpehull 0,6 m i dm Sirkelrund nedgraving. Mørk humus, men ikke kull. 

S26 Stolpehull 0,6 m i dm Rund nedgraving. Mørk humus, ikke kull. 

S39 Stolpehull 0,5 m i dm Oval, klart avgrenset struktur. Mørk humus uten kull. 

S43 Stolpehull  Sirkelrund nedgraving, klart avgrenset med mørk humus, lite kull. 

S44 Stolpehull  Sirkulær, humusholdig struktur. Ikke kull. 

S49 Stolpehull  Oval struktur. Mørk humus med lite kull. 

S51 Stolpehull  Sirkelrund struktur, med mørk humus uten kull. 

S53 Stolpehull  Sirkelrund, humusholdig struktur. Inneholder lite kull. 

S56 Stolpehull 0,3 m i dm Sirkelrund struktur. Mørk humus uten kull. 

S65 Stolpehull 0,2 m i dm Sirkelrund, humusholdig struktur 

S66 Stolpehull  Oval, humusholdig struktur. 

S68 Stolpehull 0,4 m i dm Rund nedgraving. Ikke funn av kull. 

S69 Stolpehull  Avlang, klart avgrenset struktur. Ikke funn av kull. 

S76 Stolpehull  Rund struktur. Mørk humus uten kull. Ca. 1,5 m Ø for fastpunkt 2. 

S77 Stolpehull  Oval, klart avgrenset struktur. Mørk humus, ikke kull. 

S78 Stolpehull 0,1 m i dm Sirkelrund, liten struktur. Mørk humus uten kull. 

S88 Stolpehull  Sirkulær, klart avgrenset struktur. Humusholdig med lite kull. 

S89 Stolpehull  Sirkulær struktur. Humusholdig uten kull. 

S94 Stolpehull  Sirkulær, liten struktur. Humusholdig uten kull. 



1038/1, Larvik kommune    Saksnr. 08/17965 

 

 25 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

8.2. FUNN OG PRØVER 

 

FUNNLISTE 

 

Liste over løse funn gjort på feltet under åkervandring og flateavdekkingen. 

      * l= cm på det lengste, b= cm på det bredeste, t= cm  på det tykkeste 

 

 KULLPRØVELISTE 

C-nr. Funn Gjenstand Mål 

(l+b+t)* 

Merknader Lokalisering Kommentar 

C 53211/1 F1 Flintknoll l: 9,8 + t:  

6,0  

Knoll av dårlig 

kvalitet.  

Funnet ved 

kokegrop S24. 

Knollen er kastet. Ser ut 

til å være strandflint. 

C 53211/2 F2 Flint l: 4,8 + b: 

2,7 + t: 1,2  

Fragment.  Funnet NØ i 

feltet. 

Kastet.  Ser ut til å være 

strandflint. 

C 53211/3 F3 Flint l: 4,3 + b: 

3,1 + t: 1,3  

Avslag.  Funnet ved 

åkervandring 

NV i feltet. 

Kastet.  Ser ut til å være 

strandflint. 

C 53211/4 F4 Flint l: 4,2 + b: 

3,1 + t: 1,3  

Kjerneavslag. Funnet ved 

åkervandring 

lengst NV i 

planområdet. 

Kastet.  Ser ut til å være 

strandflint. 

C 53211/5 F5 Flint l: 5,5 + b: 

2,8 + t: 1,5  

Fragment.  Funnet ca. 10,4 

m N for 

kokegrop S25. 

Kastet.  Ser ut til å være 

strandflint. 

C 53211/6 F6 Flint l: 4,1 + b: 

3,1 + t: 1,4  

Kjerneavslag. Funnet 4,8 m 

NØ for F5 

Kastet.  Ser ut til å være 

strandflint. 

C 53211/7 F7 Flint l: 2,2 + b: 

2,1 + t: 0,6  

Avslag. Brent, 

sterkt krakelert. 

Funnet ca. 6 m 

SØ for grop S84. 

Kastet.  Ser ut til å være 

strandflint. 

C 53211/8 F8 Flint l: 2,7 + b: 

1,3 + t: 1,0  

Kjernefragment. 

Brent fragment, 

sterkt krakelert. 

Funnet ca. 6,8 m 

Ø for kokegrop 

S92 NV i feltet. 

Kastet.  Ser ut til å være 

strandflint. 

C 53211/9 F12 Flintknoll l: 6,6 + b: 

4,5 + t: 4,5  

Knoll i dårlig 

kvalitet.  

Funnet helt NØ i 

feltet. 

Knollen er kastet. Ser ut 

til å være strandflint 

C 53211/10 F11 Glass l: 6,4 + b: 

4,3 + t: 2,9  

Glassfluss? Kan 

minne om rester 

etter 

glassproduksjon. 

Funnet 2 m SØ 

for kokegrop 

S62, helt SØ i 

feltet 

Kastet. Ser ut til å være 

fra nyere tid. 

C 53211/11 F14 Brent leire Største 2,5 

cm lang, 

minste 06 

cm lang 

Brent leire. 3 

biter. 

Funnet under 

opprensing i 

kokegrop S91. 

 

Cnr Prøvenr. Struktur Struktur-

type 

Kontekst Vekt  Merknader Vedart lab.nr. 

Beta 

Datering 

C53211/12 K18 S2 Ildsted Profil 8,8 g 

 

Bjørk, hassel, eik 252639 1210-970, 960-

940 f.Kr. 

C53211/13 K17 S4 Ukjent Profil 0,2 g  Eik   

C53211/14 K20 S10 Grop Profil 0,1 g  Tatt ut i vestre 

del av profilen 

Eik   

C53211/15 K21 S10 Grop Profil 0,1 g  Tatt ut i høyre 

del av profilen 

Bjørk, eik 252640 1040-840 f.Kr. 

C53211/16 K13 S11 Kokegrop Profil 14,6 g  Bjørk, hassel, 
selje, vier/osp 

  

C53211/17 K15 S12 Kokegrop Profil 22,9 g  Bjørk, hassel 252641 610-680 e.Kr. 

C53211/18 K19 S13 Kokegrop Profil 9,9 g  Bjørk, hegg/rogn   

C53211/19 K14 S14 Kokegrop Profil 4,8 g  Bjørk, eik 252642 1200-930 f.Kr. 

C53211/20 K11 S24 Kokegrop Profil 19,6 g  Bjørk, hassel, eik   

C53211/21 K12 S25 Ildsted Profil 7,3 g  Bjørk, hassel, 252643 910-800 f.Kr. 
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JORDPRØVELISTE 

C nr. Jord-
prøvenr 

Struktur Tatt  
ut i 

Merknader 

C 53211/34 J1 M1 Profil Pollenprøver, nr.1-8, nr.1 nederst. Nr.2-5 er tatt ut av kulturlaget (jf. T32) 

C 53211/35 J2 S84 Profil Makrofossilprøve. Tatt ut av grop S84. 

C 53211/36 J3 M1 Profil Makrofossilprøve. 
Til venstre i profilen M1 (jf. T32). 

 

 

 

 

 

selje, vier/osp, eik 

C53211/22 K22 S36 Grop Profil 7,4 g  Bjørk, eik 252644 1190-920 f.Kr. 

C53211/23 K10 S55 Kokegrop Profil 25,5 g  Bjørk, hassel, osp   

C53211/24 K1 S57 Kokegrop Profil 14,2 g  Bjørk, hassel 252645 250-430 e.Kr. 

C53211/25 K16  S62 Kokegrop Profil 16,6 g  Bjørk 252646 1000-810 f.Kr. 

C53211/26 K4 S79 Kokegrop Profil 5,8 g  Bjørk, hassel, eik   

C53211/27 K3 S80 Kokegrop Profil 1,5 g  Bjørk, hassel   

C53211/28 K2 S81 Kokegrop Profil 27,3 g  Bjørk, hassel   

C53211/29 K5 S87 Kokegrop Profil 2,4 g  Bjørk, hassel, eik   

C53211/30 K7 S90 Ildsted Profil 1,1 g  Bjørk, hassel, 
hegg/rogn, selje, 

vier/osp, eik 

252647 800-530 f.Kr. 

C53211/31 K9 S91 Kokegrop Profil 0,9 g  Bjørk, ask   

C53211/32 K6 S92 Kokegrop Profil 1,2 g  Bjørk, selje, 

vier/osp 

  

C53211/33 K8 S93 Kokegrop Profil 2,9 g  Bjørk, ask, selje, 

vier/osp, eik 

252648 1440-1280 f.Kr. 
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8.3. TEGNINGER 

Liste over tegninger 

        JB- Jan Berge 

       AS- Anne Skullerud 

 

Tegning Dato Sign. Motiv Merknader Prøver 

T 1 28/8-03 JB S1 Plan og profil  

T 2 27/8-03 JB S13 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K19 

T 3 27/8-03 JB S62 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K16 

T 4 28/8-03 JB S73 Plan og profil. Avskrevet som struktur!  

T 5 27/8-03 JB S14 og S40 S14; kokegrop tegnet i plan og profil. 

S40 avskrevet som struktur! 

Kullprøve K14 

T 6 28/8-03 JB S58 Plan og profil. Avskrevet som struktur!  

T 7 27/-03 AS S11 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K13 

T 8 27/-03 AS S12 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K15 

T 9 26/8-03 AS S55 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K10 

T 10 26/8-03 AS S25 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K12 

T 11 27/8-03 AS S24 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K11 

T 12 26/8-03 JB S90 Ildsted. Plan og profil Kullprøve K7 

T 13 26/8-03 JB S91 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K9 

T 14 27/8-03 JB S28 Grop. Plan og profil  

T 15 22/8-03 JB S22 Plan og profil. Avskrevet som struktur!  

T 16 25/8-03 AS S79 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K4 

T 17 25/8-03 AS S93 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K8 

T 18 25/8-03 AS S92 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K6 

T 19 25/8-03 JB S57 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K1 

T 20 25/8-03 JB S80 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K3 

T 21 25/8-03 JB S84 Grop. Plan og profil Jordprøve J2 

tatt ut av profil 

T 22 25/8-03 JB S87 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K5 

T 23 25/8-03 AS S81 Kokegrop. Plan og profil Kullprøve K2 

T 24 28/8-03 AS S10 Grop. Plan og profil Kullprøve K20 og 

K21 

T 25 28/8-03 AS S8 Plan og profil. Avskrevet som struktur!  

T 26 28/8-03 AS S29 Plan og profil. Avskrevet som struktur!  

T 27 27/8-03 AS S4, S5,   S47 Alle tegnet i plan. S4 i profil. 

S4, S5 og S47 avskrevet som strukturer! 

Kullprøve K17 tatt 

ut i profil i S4 

T 28 27/8-03 AS S2 Ildsted. Plan og profil Kullprøve K18 

T 29 29/8-03 JB S75 Plan og profil. Trolig rester etter røtter- 

avskrevet som struktur! 

 

T 30 29/8-03 JB S76 Plan og profil  

T 31 29/8-03 JB S36 Grop. Plan og profil Kullprøve K22 

T 32 22/8-03 JB Kulturlag Profil av mørkt lag. Jordprøve J1 og J3 
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8.4. FOTOLISTE.   

 

FILM 2 (fargefilm)                                                Negativnummer: Cf27815 

Nr. Motiv Retning Merknader Dato Sign. 

1 Kokegrop S57 i plan N M/målestokk 25/8-03 JB 

2 Kokegrop S57 i plan N U/målestokk 25/8-03 JB 

3 Kokegrop S81 i plan N M/målestokk 25/8-03 JB 

4 Kokegrop S81 i plan N U/målestokk 25/8-03 JB 

5 Kokegrop S80 i plan N M/målestokk 25/8-03 JB 

FILM 1  (fargefilm)                                         Negativnummer: Cf27814  

Nr. Motiv Retning Merknader Dato Sign. 

1 Plakat   13/8-03 AS 

2 Oversikt felt, flateavdekt etter 1.dag NØ Østlig del av feltet 13/8-03 AS 

3 Oversikt over planområdet SV Maskinen sjakter i 

SØ langs  

R 303 til venstre i 

bildet 

13/8-03 AS 

4 Oversikt over planområdet SV Maskinen sjakter i 

SØ langs  

R 303 til venstre i 

bildet 

13/8-03 AS 

5 Oversikt over planområdet V-SV  13/8-03 AS 

6 Oversikt over planområdet S  13/8-03 AS 

7 Flateavdekking SV Jan Berge ved 

maskinen 

13/8-03 AS 

8 Flateavdekking på feltet N Kokegroper i 

forgrunnen, fra 

høyre: S81, S80, S79 

21/8-03 AS 

9 Oversikt over kulturlag (M1) N i feltet Ø M/merkepinne (rød 

mot N) 

21/8-03 AS 

10 Oversikt over kulturlag (M1) N i feltet Ø U/merkepinne 21/8-03 AS 

11 Oversikt over kulturlag (M1) SØ M/merkepinne (rød 

mot N) 

21/8-03 AS 

12 Oversikt hele det avdekte kulturlaget 

(M1) 

Ø M/merkepinne (rød 

mot N) 

21/8-03 AS 

13 Oversikt hele det avdekte kulturlaget 

(M1) 

Ø U/merkepinne 21/8-03 AS 

14 Oversikt over feltet i Ø NØ U/merkepinne 22/8-03 AS 

15 Oversikt feltet NV U/merkepinne 22/8-03 AS 

16 Oversikt feltet V U/merkepinne 22/8-03 AS 

17 Oversikt feltet S U/merkepinne 22/8-03 AS 

18 Oversikt feltet SØ Merkepinne 

v/fastpunkt 1 

22/8-03 AS 

19 Oversikt feltet NØ Merkepinne 

v/fastpunkt 1 

22/8-03 AS 

20 Oversikt profil av kulturlag (M1) N M/målestokk 22/8-03 AS 

21 Oversikt profil av kulturlag (M1) V M/målestokk 22/8-03 AS 

22 Oversikt profil av kulturlag (M1) V U/målestokk 22/8-03 AS 

23 Oversikt profil av kulturlag (M1) N U/målestokk 22/8-03 AS 

24-

37 

Nærbilder, profil av kulturlag (M1) NV Fra venstre mot 

høyre. M/målestokk.  

22/8-03 AS 
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6 Kokegrop S80 i plan N U/målestokk 25/8-03 JB 

7 Kokegrop S79 i plan N M/målestokk 25/8-03 JB 

8 Kokegrop S79 i plan N U/målestokk 25/8-03 JB 

9 Oversikt kokegropene S57 (nærmest 

kamera), S81, S80, S79 

V M/målestokk (rød 

mot N) 

25/8-03 JB 

10 Oversikt kokegropene S57 (nærmest 

kamera), S81, S80, S79 

V U/målestokk 25/8-03 JB 

11 Oversikt kokegroper 

fra venstre: S79, S80, S81, S57 

N M/målestokk (rød 

mot N) 

25/8-03 AS 

12 Oversikt kokegroper 

fra venstre: S79, S80, S81, S57 

N M/målestokk (rød 

mot N) 

25/8-03 AS 

13 Oversikt kokegroper 

fra venstre: S79, S80, S81, S57 

N U/målestokk 25/8-03 AS 

14 Profil i kokegrop S57 NV M/målestokk 25/8-03 JB 

15 Profil i kokegrop S57 NV U/målestokk 25/8-03 JB 

16 Profil i kokegrop S81 Ø M/målestokk 25/8-03 AS 

17 Profil i kokegrop S81 Ø U/målestokk 25/8-03 AS 

18 Profil i kokegrop S80 Ø-NØ M/målestokk 25/8-03 JB 

19 Profil i kokegrop S80 Ø-NØ U/målestokk 25/8-03 JB 

20 S84 i plan NØ M/målestokk 25/8-03 JB 

21 S84 i plan NØ U/målestokk 25/8-03 JB 

22 Profil i grop S84 NØ M/målestokk 25/8-03 JB 

23 

 

Profil i grop S84 NØ 

 

U/målestokk 

 

25/8-03 JB 

 

24 Profil i kokegrop S79 SØ M/målestokk 26/8-03 AS 

25 Profil i kokegrop S79 SØ U/målestokk 26/8-03 AS 

26 Kokegrop S87 i plan N-NV M/målestokk 26/8-03 JB 

27 Kokegrop S87 i plan N-NV U/målestokk 26/8-03 JB 

28 Profil i kokegrop S87 N-NV M/målestokk 26/8-03 JB 

29 Profil i kokegrop S87 N-NV U/målestokk 26/8-03 JB 

30 Kokegrop S92 i plan NV M/målestokk 26/8-03 AS 

31 Kokegrop S92 i plan NV U/målestokk 26/8-03 AS 

32 Kokegrop S93 i plan SV M/målestokk 26/8-03 AS 

33 Kokegrop S93 i plan SV U/målestokk 26/8-03 AS 

34 Ildsted S90 i plan S-SV M/målestokk 26/8-03 JB 

35 Ildsted S90 i plan S-SV U/målestokk 26/8-03 JB 

36 Profil i kokegrop S92 N-NV M/målestokk 26/8-03 AS 

37 Oversikt; profil i kokegrop S92 (til 

venstre) og kokegrop S93 i plan  

V M/målestokk 26/8-03 AS 

 

FILM 3  (fargefilm)                                             Negativnummer: Cf27816 

Nr. Motiv Retning Merknader Dato Sign. 

1 Profil i kokegrop S92 N-NV U/målestokk 26/8-03  AS 

2 Profil i ildsted S90 S M/målestokk 26/8-03  JB 

3 Profil i ildsted S90 S U/målestokk 26/8-03  JB 

4 Profil i kokegrop S93 SV M/målestokk 26/8-03  AS 

5 Profil i kokegrop S93 SV U/målestokk 26/8-03  AS 

6 S91 i plan SV M/målestokk 26/8-03  JB 

7 S91 i plan SV U/målestokk 26/8-03  JB 

8 Profil i S91 SV M/målestokk 26/8-03  JB 

9 Profil i S91 SV U/målestokk 26/-03  JB 

10 Kokegrop S55 i plan N M/målestokk 26/8-03  JB 



1038/1, Larvik kommune    Saksnr. 08/17965 

 

 30 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

 

11 Kokegrop S55 i plan N U/målestokk 26/8-03  JB 

12 Oversikt profil i kulturlag (M1) N U/markør 26/8-03  AS 

13 S28 i plan NV M/målestokk 26/8-03  JB 

14 S28 i plan NV U/målestokk 26/8-03  JB 

15 Kokegrop S55 i plan  N M/målestokk 26/8-03  AS 

16 Kokegrop S55 i plan N U/målestokk 26/8-03  AS 

17 Profil i S28 SØ M/målestokk 27/8-03  JB 

18 Kokegrop S24 i plan SØ M/målstokk 27/8-03  JB 

19 Kokegrop S24 i plan SØ U/målstokk 27/8-03  JB 

20 Kokegrop S25 i plan SØ M/målstokk 27/8-03  AS 

21 Kokegrop S25 i plan SØ U/målestokk 27/8-03  AS 

22 S22 i plan S-SØ M/målstokk 27/8-03  JB 

23 S22 i plan S-SØ U/målstokk 27/8-03  JB 

24 Profil i kokegrop S24 S M/målstokk 27/8-03  AS 

25 Profil i kokegrop S24 S U/målstokk 27/8-03  AS 

26 Profil i kokegrop S25 SØ M/målstokk 27/8-03  AS 

27 Profil i kokegrop S25 SØ U/målstokk 27/8-03  AS 

28 Profil i kokegrop S24 S U/målstokk 27/8-03  AS 

29 Profil i S22 S-SØ M/målstokk 27/8-03  JB 

30 Oversikt S14 (til venstre) og S40 i 

plan 

V M/målstokk 27/8-03  JB 

31 Oversikt S14 (til venstre) og S40 i 

plan 

V U/målstokk 27/8-03  JB 

32 Kokegrop S11 i plan V M/målstokk 27/8-03  JB 

33 Kokegrop S11 i plan V U/målstokk 27/8-03  JB 

34 Profil i kokegrop S11 V M/målstokk 27/8-03  AS 

35 Profil i kokegrop S11 V U/målstokk 27/8-03  AS 

36 Profil i kokegrop S11 V U/målstokk 27/8-03  AS 

37 Feilbilde     

FILM 4 (fargefilm)                                               Negativnummer: Cf27817 

Nr. Motiv Retning Merknader Dato Sign. 

1 Profil i kokegrop S14 (til venstre) og 

S40 

V-NV M/målestokk 27/8-03 JB 

2 Profil i kokegrop S14 (til venstre) og 

S40 

V-NV U/målestokk 27/8-03 JB 

3 Kokegrop S12 i plan SV M/målestokk 27/8-03 JB 

4 Kokegrop S12 i plan SV U/målestokk 27/8-03 JB 

5 Kokegrop S13 i plan SV M/målestokk 27/8-03 JB 

6 Kokegrop S13 i plan SV U/målestokk 27/8-03 JB 

7 Oversikt i plan; kokegrop S13 (til 

venstre) og kokegrop S12 

V-SV U/målestokk 27/8-03 AS 

8 Kokegrop S62 i plan NV M/målestokk 27/8-03 JB 

9 Kokegrop S62 i plan NV U/målestokk 27/8-03 JB 

10 Profil i kokegrop S12 SØ M/målestokk 27/8-03 AS 

11 Profil i kokegrop S12 SØ U/målestokk 27/8-03 AS 

12 Profil i kokegrop S62 NV M/målestokk 27/8-03 JB 

13 Profil i kokegrop S62 NV U/målestokk 27/8-03 JB 

14 S4 i plan NV M/målestokk 28/8-03 AS 

15 Profil i S4 SV M/målestokk 28/8-03 AS 

16 Ildsted S2 i plan SV M/målestokk 28/8-03 AS 

17 Ildsted S2 i plan SV U/målestokk 28/8-03 AS 

18 S1 i plan SØ M/målestokk 28/8-03 JB 

19 Profil i ildsted S2 SV M/målestokk 28/8-03 AS 
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20 Profil i S1 SØ M/målestokk 28/8-03 JB 

21 S10 i plan S M/målestokk 28/8-03 JB 

22 S58 i plan SV M/målestokk 28/8-03 JB 

23 Profil i S58 SV M/målestokk 28/8-03 JB 

24 Profil i kokegrop S13 NV M/målestokk 28/8-03 JB 

25 Profil i kokegrop S13 NV U/målestokk 28/8-03 JB 

26 S73 i plan NØ M/målestokk 28/8-03 JB 

27 S73 i plan NØ U/målestokk 28/8-03 JB 

28 S75 i plan SV M/målestokk 28/8-03 JB 

29 Profil i S10 (høyre del, mot Ø) N M/målestokk 29/8-03 AS 

30 Profil i S10 (hele profilen) NØ M/målestokk 29/8-03 AS 

31 Profil i S73 NØ M/målestokk 29/8-03 JB 

32 Profil i S75 SV M/målestokk 29/8-03 JB 

33 S29 i plan NV M/målestokk 29/8-03 AS 

34 S76 i plan SV M/målestokk 29/8-03 JB 

35 S8 i plan SØ M/målestokk 29/8-03 AS 

36 S36 i plan Ø M/målestokk 29/8-03 JB 

37 Profil i S36 Ø M/målestokk 29/8-03 JB 

FILM 1  (diaz)                                            Negativnummer: Cf27818 

Nr. Motiv Retning Merknader Dato Sign. 

1 Plakat   13/8-03 AS 

2 Oversikt felt, flateavdekt etter 1.dag NØ Østlig del av feltet 13/8-03 AS 

3 Oversikt over planområdet SV Maskinen sjakter i 

SØ langs R 303 til 

venstre i bildet 

13/8-03 AS 

4 Oversikt over planområdet SV Maskinen sjakter i 

SØ langs R 303 til 

venstre i bildet 

13/8-03 AS 

5 Oversikt over planområdet V-SV  13/8-03 AS 

6 Oversikt over planområdet S  13/8-03 AS 

7 Flateavdekking SV Jan Berge ved 

maskinen 

13/8-03 AS 

8 Flateavdekking på feltet N Kokegroper i 

forgrunnen, fra 

høyre: S81, S80, S79 

21/8-03 AS 

9 Oversikt over kulturlag (M1) N i 

feltet 

Ø M/merkepinne (rød 

mot N) 

21/8-03 AS 

10 Oversikt over kulturlag (M1) N i 

feltet 

Ø U/merkepinne 21/8-03 AS 

11 Oversikt over kulturlag (M1) SØ M/merkepinne (rød 

mot N) 

21/8-03 AS 

12 Oversikt hele det avdekte kulturlaget 

(M1) 

Ø M/merkepinne (rød 

mot N) 

21/8-03 AS 

13 Oversikt hele det avdekte kulturlaget 

(M1) 

Ø U/merkepinne 21/8-03 AS 

14 Oversikt over feltet i Ø NØ U/merkepinne 22/8-03 AS 

15 Oversikt feltet NV U/merkepinne 22/8-03 AS 

16 Oversikt feltet V U/merkepinne 22/8-03 AS 

17 Oversikt feltet S U/merkepinne 22/8-03 AS 

18 Oversikt feltet SØ Merkepinne 

v/fastpunkt 1 

22/8-03 AS 

19 Oversikt feltet NØ Merkepinne 

v/fastpunkt 1 

22/8-03 AS 
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20 Oversikt profil av kulturlag (M1) N M/målestokk 22/8-03 AS 

21 Oversikt profil av kulturlag (M1) V M/målestokk 22/8-03 AS 

22 Oversikt profil av kulturlag (M1) V U/målestokk 22/8-03 AS 

23 Oversikt profil av kulturlag (M1) N U/målestokk 22/8-03 AS 

24-37 Nærbilder, profil av kulturlag (M1) NV Fra venstre mot 

høyre. M/målestokk.  

22/8-03 AS 

FILM 2  (diaz)                                           Negativnummer: Cf27819 

Nr. Motiv Retning Merknader Dato Sign. 

1 Kokegrop S57 i plan N M/målestokk 25/8-03 JB 

2 Kokegrop S57 i plan N U/målestokk 25/8-03 JB 

3 Kokegrop S81 i plan N M/målestokk 25/8-03 JB 

4 Kokegrop S81 i plan N U/målestokk 25/8-03 JB 

5 Kokegrop S80 i plan N M/målestokk 25/8-03 JB 

6 Kokegrop S80 i plan N U/målestokk 25/8-03 JB 

7 Kokegrop S79 i plan N M/målestokk 25/8-03 JB 

8 Kokegrop S79 i plan N U/målestokk 25/8-03 JB 

9 Oversikt kokegropene S57 (nærmest 

kamera), S81, S80, S79 

V M/målestokk (rød 

mot N) 

25/8-03 JB 

10 Oversikt kokegropene S57 (nærmest 

kamera), S81, S80, S79 

V U/målestokk 25/8-03 JB 

11 Oversikt kokegroper 

fra venstre: S79, S80, S81, S57 

N M/målestokk (rød 

mot N) 

25/8-03 AS 

12 Oversikt kokegroper 

fra venstre: S79, S80, S81, S57 

N M/målestokk (rød 

mot N) 

25/8-03 AS 

13 Oversikt kokegroper 

fra venstre: S79, S80, S81, S57 

N U/målestokk 25/8-03 AS 

14 Profil i kokegrop S57 NV M/målestokk 25/8-03 JB 

15 Profil i kokegrop S57 NV U/målestokk 25/8-03 JB 

16 Profil i kokegrop S81 Ø M/målestokk 25/8-03 AS 

17 Profil i kokegrop S81 Ø U/målestokk 25/8-03 AS 

18 Profil i kokegrop S80 Ø-NØ M/målestokk 25/8-03 JB 

19 Profil i kokegrop S80 Ø-NØ U/målestokk 25/8-03 JB 

20 S84 i plan NØ M/målestokk 25/8-03 JB 

21 S84 i plan NØ U/målestokk 25/8-03 JB 

22 Profil i grop S84 NØ M/målestokk 25/8-03 JB 

23 

 

Profil i grop S84 NØ U/målestokk 25/8-03 JB 

24 Profil i kokegrop S79 SØ M/målestokk 26/8-03 AS 

25 Profil i kokegrop S79 SØ U/målestokk 26/8-03 AS 

26 Kokegrop S87 i plan N-NV M/målestokk 26/8-03 JB 

27 Kokegrop S87 i plan N-NV U/målestokk 26/8-03 JB 

28 Profil i kokegrop S87 N-NV M/målestokk 26/8-03 JB 

29 Profil i kokegrop S87 N-NV U/målestokk 26/8-03 JB 

30 Kokegrop S92 i plan NV M/målestokk 26/8-03 AS 

31 Kokegrop S92 i plan NV U/målestokk 26/8-03 AS 

32 Kokegrop S93 i plan SV M/målestokk 26/8-03 AS 

33 Kokegrop S93 i plan SV U/målestokk 26/8-03 AS 

34 Ildsted S90 i plan S-SV M/målestokk 26/8-03 JB 

35 Ildsted S90 i plan S-SV U/målestokk 26/8-03 JB 

36 Profil i kokegrop S92 N-NV M/målestokk 26/8-03 AS 

37 Oversikt; profil i kokegrop S92 (til 

venstre) og kokegrop S93 i plan  

V M/målestokk 26/8-03 AS 
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FILM 3  (diaz)                                           Negativnummer: Cf27820 

Nr. Motiv Retning Merknader Dato Sign. 

1 Profil i kokegrop S92 N-NV U/målestokk 26/8-03  AS 

2 Profil i ildsted S90 S M/målestokk 26/8-03  JB 

3 Profil i ildsted S90 S U/målestokk 26/8-03  JB 

4 Profil i kokegrop S93 SV M/målestokk 26/8-03  AS 

5 Profil i kokegrop S93 SV U/målestokk 26/8-03  AS 

6 S91 i plan SV M/målestokk 26/8-03  JB 

7 S91 i plan SV U/målestokk 26/8-03  JB 

8 Profil i S91 SV M/målestokk 26/8-03  JB 

9 Profil i S91 SV U/målestokk 26/-03  JB 

10 Kokegrop S55 i plan N M/målestokk 26/8-03  JB 

11 Kokegrop S55 i plan N U/målestokk 26/8-03  JB 

12 Oversikt profil i kulturlag (M1) N U/markør 26/8-03  AS 

13 S28 i plan NV M/målestokk 26/8-03  JB 

14 S28 i plan NV U/målestokk 26/8-03  JB 

15 Kokegrop S55 i plan  N M/målestokk 26/8-03  AS 

16 Kokegrop S55 i plan N U/målestokk 26/8-03  AS 

17 Profil i S28 SØ M/målestokk 27/8-03  JB 

18 Kokegrop S24 i plan SØ M/målstokk 27/8-03  JB 

19 Kokegrop S24 i plan SØ U/målstokk 27/8-03  JB 

20 Kokegrop S25 i plan SØ M/målstokk 27/8-03  AS 

21 Kokegrop S25 i plan SØ U/målestokk 27/8-03  AS 

22 S22 i plan S-SØ M/målstokk 27/8-03  JB 

23 S22 i plan S-SØ U/målstokk 27/8-03  JB 

24 Profil i kokegrop S24 S M/målstokk 27/8-03  AS 

25 Profil i kokegrop S24 S U/målstokk 27/8-03  AS 

26 Profil i kokegrop S25 SØ M/målstokk 27/8-03  AS 

27 Profil i kokegrop S25 SØ U/målstokk 27/8-03  AS 

28 Profil i kokegrop S24 S U/målestokk 27/8-03  AS 

29 Profil i S22 S-SØ M/målstokk 27/8-03  JB 

30 Oversikt S14 (til venstre) og S40 i plan V M/målstokk 27/8-03  JB 

31 Oversikt S14 (til venstre) og S40 i plan V U/målstokk 27/8-03  JB 

32 Kokegrop S11 i plan V M/målstokk 27/8-03  JB 

33 Kokegrop S11 i plan V U/målstokk 27/8-03  JB 

34 Profil i kokegrop S11 V M/målstokk 27/8-03  AS 

35 Profil i kokegrop S11 V U/målstokk 27/8-03  AS 

36 Profil i kokegrop S11 V U/målstokk 27/8-03  AS 

37 Feilbilde     

 

 

FILM 4   (Diaz)                                       Negativnummer: Cf27821 

Nr. Motiv Retning Merknader Dato Sign. 

1 Profil i kokegrop S14 (til venstre) og S40 V-NV M/målestokk 27/8-03 JB 

2 Profil i kokegrop S14 (til venstre) og S40 V-NV U/målestokk 27/8-03 JB 

3 Kokegrop S12 i plan SV M/målestokk 27/8-03 JB 

4 Kokegrop S12 i plan SV U/målestokk 27/8-03 JB 

5 Kokegrop S13 i plan SV M/målestokk 27/8-03 JB 

6 Kokegrop S13 i plan SV U/målestokk 27/8-03 JB 

7 Oversikt i plan; kokegrop S13 (til 

venstre) og kokegrop S12 

V-SV U/målestokk 27/8-03 AS 

8 Kokegrop S62 i plan NV M/målestokk 27/8-03 JB 

9 Kokegrop S62 i plan NV U/målestokk 27/8-03 JB 

10 Profil i kokegrop S12 SØ M/målestokk 27/8-03 AS 

11 Profil i kokegrop S12 SØ U/målestokk 27/8-03 AS 

12 Profil i kokegrop S62 NV M/målestokk 27/8-03 JB 

13 Profil i kokegrop S62 NV U/målestokk 27/8-03 JB 
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14 S4 i plan NV M/målestokk 28/8-03 AS 

15 Profil i S4 SV M/målestokk 28/8-03 AS 

16 Ildsted S2 i plan SV M/målestokk 28/8-03 AS 

17 Ildsted S2 i plan SV U/målestokk 28/8-03 AS 

18 S1 i plan SØ M/målestokk 28/8-03 JB 

19 Profil i ildsted S2 SV M/målestokk 28/8-03 AS 

20 Profil i S1 SØ M/målestokk 28/8-03 JB 

21 S10 i plan S M/målestokk 28/8-03 JB 

22 S58 i plan SV M/målestokk 28/8-03 JB 

23 Profil i S58 SV M/målestokk 28/8-03 JB 

24 Profil i kokegrop S13 NV M/målestokk 28/8-03 JB 

25 Profil i kokegrop S13 NV U/målestokk 28/8-03 JB 

26 S73 i plan NØ M/målestokk 28/8-03 JB 

27 S73 i plan NØ U/målestokk 28/8-03 JB 

28 S75 i plan SV M/målestokk 28/8-03 JB 

29 Profil i S10 (høyre del, mot Ø) N M/målestokk 29/8-03 AS 

30 Profil i S10 (hele profilen) NØ M/målestokk 29/8-03 AS 

31 Profil i S73 NØ M/målestokk 29/8-03 JB 

32 Profil i S75 SV M/målestokk 29/8-03 JB 

33 S29 i plan NV M/målestokk 29/8-03 AS 

34 S76 i plan SV M/målestokk 29/8-03 JB 

35 S8 i plan SØ M/målestokk 29/8-03 AS 

36 S36 i plan Ø M/målestokk 29/8-03 JB 

37 Profil i S36 Ø M/målestokk 29/8-03 JB 
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8.5. ANALYSER  
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8.6. KART 
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8.7. TILVEKSTTEKST 

C53211/1-36  

Boplassfunn fra bronsealder/jernalder fra TJØLLING NYE KIRKEGÅRD 

av TJØLLING PRESTEGÅRD (1038/1), LARVIK K., VESTFOLD.  

I forbindelse med forslag til reguleringsplan for utvidelse Tjølling kirkegård i 

Larvik kommune, foretok Vestfold fylkeskommune registreringer i 

planområdet 24.- 25. juli 2002 (Booth 2002). Under registreringen ble det 

funnet 8 strukturer, av disse var 5 kokegroper, et mulig ildsted/stolpehull, en 

grop og et mulig kulturlag. I perioden 11.- 29. august 2003 foretok UKM en 

utgraving (Skullerud 2009). Under flateavdekkingen ble det lokalisert 15 

kokegroper. Disse kokegropene utgjør et kokegropfelt som med stor 

sannsynlighet har strekt seg inn mot selve kirken. Det ble også funnet 3 

ildsteder og 5 strukturer som fikk benevnelsen "groper". I tillegg ble det lengst 

N i feltet funnet et ca. 14 x 25 m utbredt lag bestående av 7-20 cm tykk humus 

med mye kull. Dette kan være rester av forhistorisk åker, myrdannelse eller 

annet. Prøvene ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg og datert ved Beta (i 

Skullerud 2009).  

   

1-10) Funnene er forkastet etter katalogisering. 

11)3 fragmenter av brent leire. Stl: 2,5 cm. Funnet under opprensing av 

kokegrop S91.  

   

Kullprøver  

12)Fra S2 ildsted. Vekt: 8,8 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk, hassel og eik. 

Prøven er radiologisk datert til 2890+/-40 BP, 1210-970 og 960-940 calBC 

(Beta-252639). 

13)Fra S4 struktur med ukjent funksjon. Vekt: 0,2 g. Prøven er vedartsbestemt 

til eik. 

14)Fra S10 grop. Vekt: 0,1 g. Prøven er vedartsbestemt til eik. 

15)Fra S10 grop. Vekt: 0,1 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk og eik. Prøven 

er radiologisk datert til 2800+/-40 BP, 1040-840 calBC (Beta-252640). 

16)Fra S11 kokegrop. Vekt: 14,6 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk, hassel, 

selje, vier/osp. 

17)Fra S12 kokegrop. Vekt: 22,9 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk og 

hassel. Prøven er radiologisk datert til 1380+/-40 BP, 610-680 calAD (Beta-

252641). 

18)Fra S13 kokegrop. Vekt: 9,9 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk og 

hegg/rogn. 

19)Fra S14 kokegrop. Vekt: 4,8 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk og eik. 

Prøven er radiologisk datert til 2880+/-40 BP, 1200-930 calBC (Beta-252642). 

20)Fra S24 kokegrop. Vekt: 19,6 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk, hassel 

og eik. 

21)Fra S25 ildsted. Vekt: 7,3 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk, hassel, selje, 

vier/osp, og eik. Prøven er radiologisk datert til 2690+/-40 BP, 910-800 calBC 

(Beta-252643). 

22)Fra S36 grop. Vekt: 7,4 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk og eik. Prøven 

er radiologisk datert til 2870+/-40 BP, 1190-920 calBC (Beta-252644). 

23)Fra S55 kokegrop. Vekt: 25,5 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk, hassel, 
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osp. 

24)Fra S57. Vekt: 14,2 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk og hassel. Prøven 

er radiologisk datert til 1680+/-40 BP, 250-430 calBC (Beta-252645). 

25)Fra S62 kokegrop. Vekt: 16,6 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk. Prøven 

er radiologisk datert til 2750+/-40 BP, 1000-810 calBC (Beta-252646). 

26)Fra S79 kokegrop. Vekt: 5,8 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk, hassel og 

eik. 

27)Fra S80 kokegrop. Vekt: 1,5 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk og hassel. 

28)Fra S81 kokegrop. Vekt: 27,3 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk og 

hassel. 

29)Fra S87 kokegrop. Vekt: 2,4 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk, hassel og 

eik. 

30)Fra S90 ildsted. Vekt: 1,1 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk, hassel, 

hegg/rogn, selje, vier/osp og eik. Prøven er radiologisk datert til 2530+/-40 BP, 

800-530 calBC (Beta-252647). 

31)Fra S91 kokegrop. Vekt: 0,9 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk og ask. 

32)Fra S92. Vekt: 1,2 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk, selje, vier/osp. 

33)Fra S93 kokegrop. Vekt: 2,9 g. Prøven er vedartsbestemt til bjørk, selje, 

vier/osp og eik. Prøven er radiologisk datert til 3100+/-40 BP, 1440-1280 

calBC (Beta-252648). 

   

34)Fra M1 profil. Pollenprøve. Serie 1-8. Nr. 1 er nederst, nr. 2-5 er tatt ut av 

kulturlaget (jf. T32). 

35)Fra S84 grop. Makrofossilprøve. 

36)Fra M1 profil. Makrofossilprøve tatt ut til venstre i profilen (jf. T32). 

 

Orienteringsoppgave:  Utgravningsområdet ligger nord og nordøst for for 

Tjølling kirke.  

Kartreferanse:  M711/N50, 1813 II I Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 33, N: 

 6556644.5, Ø:  220668.966 . 

LokalitetsID:  93841  
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