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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med bygging av ny idrettshall, skolelokaler og samfunnshus med tilhørende 
adkomstvei til disse ved Rønholt skole i Bamble, ble det av KHM/ Universitetet i Oslo gjennomført 
en utgravning i tidsrommet 22.09. – 25.09. 2008. Utgravingen ble gjort i anleggsområdet for 
adkomstveien ved maskinell flateavdekking. Avdekket areal var 465m2.  
Det avdekkede området lå i en åker, inntil et tidligere undersøkt bosetnings- og aktivitetsområde 
med førreformatoriske dateringer, utført av Telemark fylkeskommune. 
 
Problemstillinger for utgravningen var hovedsakelig å avklare om det forelå flere strukturer som 
kokegroper, graver og eldre dyrkingslag som kunne komme i konflikt med veibyggingen, og å 
eventuelt tidfeste og typebestemme disse. Dette for å få informasjon om landskap og virksomhet i 
området i forhistorisk tid, ettersom det er utført svært få arkeologiske undersøkelser i distriktet. 
 
Det ble ikke gjort funn av forhistorisk art i området. Kun én struktur ble avdekket, et kullag med 
svært rett avgrensning i ytterkantene, som trolig er rester etter virksomhet i nyere tid. Det ble ikke 
gjort gjenstandsfunn. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

RØNHOLT SKOLE, GNR. 72/BNR.22,24,28, BAMBLE 
KOMMUNE, TELEMARK FYLKE  

TOINI THOMMESSEN 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Utgravningen ble gjennomført på bakgrunn av reguleringsplan for Rønholt skole. 
Formålet med planen er å legge til rette for bygging av  ny idrettshall med skytebane, 
skolelokaler og samfunnshus, samt adkomstvei for gående og syklende  i tillegg til 
transport, parkering og offentlige områder. 
Reguleringsplanen ble vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2008, etter 
dispansasjonsvedtak fra Riksantikvaren i brev av 2. mai 2008. Det ble gitt tillatelse til et 
begrenset inngrep i det aktuelle kulturminnet, som er et bosetning - aktivitetsområde 
med id 112915. 
 
Det er tidligere registrert automatisk fredete kulturminner i form av gravrøyser både 
innenfor og utenfor planområdet, og Telemark Fylkeskommune gjennomførte derfor en 
grundig registrering i området i april 2007. Ifølge registreringsrapportne (Yilmaz 2007) 
ble både maskinell sjakting, overflateregistrering og prøvestikking utført. Alle 
prøvestikkene var funntomme. I flere maskinelt avdekkede sjakter ble det observert 
kullag, som ga førreformatoriske 14C-dateringer og dermed er automatisk fredet. Da 
disse funnene lå tett opptil området for den planlagte adkomstveien, ble det besluttet å 
gjennomføre arkeologiske undersøkelser i dette området. I prosjektbeskrivelsen av 28. 
juli 2008 utarbeidet av UKM v/ prosjektleder Bernt Rundberget ble  maskinell 
flateavdekking  valgt som metode.  
Tiltakshaver var Bamble kommune.  
 
 
 

2. DELTAGERE, TIDSROM 
Utgravingen ble gjennomført i perioden 22. – 25. september 2008. Været var tørt og 
med lite vind, solskinn og temperaturer fra 6°C om morgenen til 16-17°C på dagtid. Det 
var ingen nedbør i perioden. Lav sol ga noe redusert sikt etter lunsjtid, og også til dels 
vanskelige fotograferings-forhold. 
 
Deltakere var Toini Thommessen (feltleder I), med Mickael Derrick og Monica 
Serafinska som feltassistenter. Til sammen ble det brukt 9 dagsverk i felt. 
Gravemaskinfører 22.09. var Trond Juklerød, og 23.09. Thomas Steinbru, begge fra 
firmaet Oddmund Farsjø og sønner AS. Fra tiltakshaver Bamble kommune var Helena 
Vårli til stede 22.09. og bisto innmåler fra kommunen, slik at det aktuelle området for 
undersøkelsen ble avgrenset i terrenget. 
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3. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 
 
 Bamble er et lite utforsket område, og en vet lite om områdets forhistorie. Generelt har 
 det blitt gjennomført svært få arkeologiske utgravninger i Telemark de senere år. 
 Kjente spor etter jernalderbosetting finnes ved Essa, der det er påvist kokegroper og 
 stolpehull fra jernalder og middelalder. På Åby har en arkeologisk undersøkelse 
 gjennomført ved maskinell flateavdekking høsten 2008 kun avdekket 1 kokegrop og 1 
 nedgravning med usikker funksjon (Skogsfjord, pers. medd. 2008). 
 Fornminner i form av graver, gravfunn og løsfunn er tidligere registrert i Bamble-
 distriktet. Gårdene har ligget spredt i jernalderen på grun av det kuperte landskapet. 
 Munch nevner 150 gravhauger, der 13 har gravfunn. 5 er fra jernalder og 13 den fra 
 yngre perioden. (Munch 1962:99). Rundt Bamble kirke, ca 6 km nord for 
 planområdet, finnes et område som har vært sentralt helt frem til i dag utfra mange 
 gravminner ved gårdene omkring. Funnene går tilbake til merovingertid, men 
 gårdsnavn og et tapt gravfunn tyder på at at bosetningen er eldre.  
 For øvrig har en mest kunnskap om bostening i forhistorisk tid i området rundt Skien 
 by. Undersøkelsen på Herkulesområdet har avdekket spor etter to treskipede langhus 
 fra jernalder i dyrket  mark (Bukkemoen 2006).  
  
 Rønholt skole ligger ca 12 km sørover langs E18 fra Breivik, på nordsiden av veien. 
 Landskapet er et småkupert jordbruksland inndelt av mindre knauser, skog og 
 spredt bebyggelse. Planområdet omfatter tomten til Rønholt skole, i et område med 
 dyrket mark og bergknauser øst for skolen. Vegetasjonen i området består 
 hovedsakelig av gress, løvtrær og bjørkekratt, med innslag av gran og furu. Arealet
 som skulle undersøkes lå langs østsiden av en bergkolle bevokst med løvtrær, gress og 
 krattskog. Adkomstveien til den nye idrettshallen skal anlegges i en bue inntil kollen, 
 på vestsiden av en potetåker.  

  
Det er fra før registrert en gravhaug (id 42645) fra jernalderen i planområdet. 
Gravhaugen ligger mellom bergknauser i et kupert område  mellom barnehagen og 
Rønholtveien. Haugen er rund, har tydelig fotkjede og er tett bevokst med gress, lyng 
og einer. I tillegg er det registrert to gravhauger (id 52396 og 22732) like utenfor 
planområdet, også disse trolig fra jernalder. Det er også påvist to steinalderlokaliteter i 
form av løsfunn (id 87868 og 114114) i nærheten. 
 
Et bostenings-og aktivitetsområde (id 112915) er tidligere registrert i åkeren som 
strekker seg østover fra bergkollen i planområdet (Yilmaz 2007). Ved maskinell 
sjakting ble det påvist ni anleggsspor, for det meste kullag, fordelt på seks sjakter. I 
tillegg ble det tatt i alt 19 negative prøvestikk etter steinalder i et skogsområde 
nordvest i planområdet. Alle strukturene ble funnet på åkerflaten øst i planområdet, inn 
mot det aktuelle undersøkelsesfeltet langs bergkollen. Tolkningen av lagene er usikker, 
men trolig dreier dette seg om fossile dyrkingslag. Det fantes ingen klar avgrensning 
av aktivitetsområdet mot vest, ettersom sjaktene ikke ble lagt helt inntil kollen.  Vei og 
plangrense avgrenser mot sør, funntomhet i nord og avtagende funntetthet i øst. 
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4. UTGRAVNINGEN 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Den planlagte adkomstveien vil kunne berøre sikringssonen til flere anleggsspor. 
Tettheten av strukturer inn mot bergrabben kunne tilsi mulig forekomst av flere 
aktivitetsspor og kulturminner i dette området. 
 
De registrerte kulturminnene utgjør spor etter gårdsbosetting i form av mulige 
dyrkingslag. Funn av skjørbrent stein kunne også indikere kokegroper eller ildsteder i 
området. En måtte også ta høyde for at enkelte av kullagene kunne være rester etter 
graver. Muligheten var til stede for at undersøkelsesområdet kunne frembringe nye sider 
av forhistorisk gårdsbosetning. Følgende problemstillinger ble vektlagt: 
 
Problemstillinger knyttet til eventuelle dyrkingslag: 

• Dyrkingslaget må tidfestes, og funksjonsbestemmes ut fra en 
makrofossilanalyse/datering. Dette ville kunne gi informasjon om landskapet, 
hva som ble dyrket, og indirekte antyde alder på jordbruket. 

 
Samtidig kunne følgende problemstillinger bli aktuelle: 
 
Om kokegroper ble påvist ville trolig bare bunnen være bevart. Følgende spørsmål 
kunne da stilles: 

• Er kokegroper og dyrkingslag sammenfallende i tid? 
• Er det mulig å si noe om form og størrelse på kokegropene? 
• Ligger kokegropene adskilt fra andre strukturer, og kan de defineres som deler 

av kokegropfelt? 
• Har kokegropene tilknytning til graver eller gravfelt? 

 
Problemstillinger knyttet til mulige gravminner kunne være: 

• Er strukturene rester etter graver? 
• Finnes det nedgravde steinkammer eller lignende som må dokumenteres? 
• Gravene må dateres gjennom gjenstander/14C-prøver og eventuelt 

kjønnsbestemmes på bakgrunn av eventuelle gjenstands/skjelettsfunn.  
 
 

 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE   
Maskinell flateavdekking ble benyttet. Metoden innebærer at matjordslaget blir fjernet 
ved hjelp av gravemaskin, slik at en kommer ned på den naturlige undergrunnen. 
Tidligere tiders aktivitetsspor og strukturer kan avdekkes  på dette nivået. For en stor del 
er det ulike former for kullag fra forskjellige tidsperioder som kommer til syne i 
undergrunnen. Denne metoden ble for alvor tatt i bruk her i landet på 1990-tallet. Flere 
boplasser og aktivitetsområder fra bronsealder og jernalder har blitt avdekket i dyrket 
mark (Løken, Pilø og Hemdorff 1996). Det frembrakte materialet representerer spor 
etter forhistorisk virksomhet og konstruksjoner som i all hovedsak er datert til eldre 
jernalder (500 f.Kr. -600 e.Kr.). Enkelte slike aktivitetsspor har fått dateringer til 
bronsealder (1800-500 f.Kr.) og yngre jernalder (600-1050 e.Kr.). 
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Maskinell avdekking av 
området. (Cf33993_06) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avdekkede strukturer  ble nummerert og renset frem manuelt med krafse og graveskje 
før snitting. Et anlegg ble beskrevet og dokumentert i plan og profil med foto og 
tegning, og også innmålt digitalt i plan. 
 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Flateavdekkingen ble lagt som et 6 m bredt  og 90 m langt belte i området der den 
planlagte adkomstveien til idrettsanlegget skal gå. De innerste 3-4 m inn mot bergkollen 
som kommer til å utgjøre selve veien ble ikke avdekket, da dette området utgjorde en 
ulendt steinur inntil selve kollen, tett bevokst med større løvtrær, busker og krattskog. 
En del av steinene i uren er trolig rester etter rydding av åkeren, iblandet nedraste 
masser. Deler av bergkollen skal ifølge tiltakshaver sprenges bort for å gi plass til veien. 
 
Første dag var Trond Juklerød fra firmaet Oddmund Farsjø og sønner AS 
gravemaskinfører. Arbeidet startet etter ankomst fra Oslo ved lunsjtid. Ca. 100 m2 ble 
avdekket,  i nordlig del av feltet.  Massene var lette å fjerne, da det var lite stein i 
området.  Det ble observert 4-5 moderne dreneringsgrøfter, et par av disse var fylt med 
stein. Resten av grøftene var fylt med lysere siltholdige masser på overflaten.  
 
Andre dagen var det Thomas Steinbru, også han fra Oddmund Farsjø og sønner AS,  
som var maskinfører. Arbeidet fortsatte videre i sørlig og sørvestlig del av feltet, grunnet 
arbeid med potetopptaking parallelt med og inntil sjakten i nord. I skjæringspunktet ved 
den eksisterende veien og videre nordover ble en del mindre løvtrær fjernet med 
maskinen. Det samme gulbrune, silt- og leireholdige laget ble avdekket også her, i 
tillegg til flere moderne dreneringsgrøfter av varierende størrelse. Arbeidet gikk raskt, 
ettersom det verken fantes stein eller andre strukturer i denne delen av feltet. Inn mot 
foten av bergkollen ble en stor steinblokk avdekket, ca 2 x 0.75 m stor. Den ble flyttet ut 
av feltet inn mot bergkollen, men det fantes  ingenting under eller omkring som tydet på 
at steinen var en del av en struktur. Trolig er blokken nedrast fra bergkollen for en tid 
tilbake. 
 
Den eneste observerte strukturen av mulig forhistorisk art  ble avdekket om lag midtveis 
i sjakten. Se nærmere beskrivelse i del 4.5.2. 
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Strukturen, her kalt S1, ble renset fram med graveskje. S1 lå i østlig ytterkant av sjakten, 
og fortsatte trolig et stykke utenfor denne. Det var uvisst om dette var en del av en 
tidligere avdekket struktur fra sjaktingen året før. Muligheten var til stede, utfra 
kartmaterialet og beliggenheten. Det ble besluttet å likevel dokumentere strukturen på 
vanlig måte med snitting, tegning og foto. Det ble laget et maskinelt, 2,5 m langt snitt i 
kullaget langs den gjennomgående grøften, som viste seg å være fylt med stein. Arbeidet 
med gravemaskin var etter dette avsluttet. 
 
Tredje dag ble brukt til manuell opprensking og gjennomgang av hele feltet med krafse 
og graveskje. I tillegg ble dokumentasjon av S1 utført, med tegning i plan, snitting, 
tegning av profil og fotografering. Det ble ikke observert flere strukturer. Fjerde dag ble 
undersøkelsen avsluttet, med opprydding og avsluttende foto-dokumentasjon. 
Avgrensning for avdekket område samt struktur S1 ble innmålt digitalt av Ole Christian 
Aslaksen, KHM. Aslaksen har også utarbeidet vedlagte kartmateriale. 
 
Totalt ble 465 m2  avdekket. Matjordslaget som ble fjernet var  ca 40 cm tykt. Under 
dette fremkom i hele sjakten et lyst grågult og brungult lag av silt, stedvis leirholdig. En 
del større flekker av blågrå leire ble observert i hele det undersøkte området. Enkelte 
mørke, gråbrune og uregelmessige flekker og striper av varierende utstrekning i den lyse 
undergrunnen ble tolket som spor etter råtne og muligens delvis brente trær og røtter. 
Utgravingen ble 1 dag kortere enn planlagt, da det ikke ble gjort funn i området.  
 
  
 
 

4.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Utgravingen foregikk mot slutten av september. Været var godt, med en del solskinn i 
lav høyde, noe som ga motlys hele tiden under arbeidet. Det gjorde sikten noe 
vanskeligere enn den ellers kunne ha vært, og lysforholdene var heller ikke gode for 
fotografering. Foruten skygger ble det også sterkt gjenskinn fra leiren på overflaten i 
sjakten, slik at deler av feltet fremsto som helt hvite på bildene. Fotografering måtte 
derfor foregå tidlig  på morgenen, før solen kom opp over skogranden i sørøst. Eventuelt 
så snart det dukket opp en sky på himmelen utover dagen. Noen fotos er derfor tatt etter 
at gravemaskinen har kjørt over feltet.  
 
 

4.5 UTGRAVNINGEN 

4.5.1 FUNNMATERIALE 
Det ble ikke gjort forhistoriske gjenstandsfunn under utgravningen. 
 

4.5.2 STRUKTURER 
Foruten flere moderne dreneringsgrøfter ble det kun funnet én struktur som muligens 
kunne være eldre.  
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Strukturen S1 (se tegning 1) besto av et område med kull, noe småstein og ca ti større 
steiner, 15-25 cm store,  som lå  i flatens sørøstlige del. Kun et par av steinene i 
strukturen virket skjørbrent. Anlegget hadde en utstrekning på om lag 4.5 x 3 m, skarpt 
avgrenset med en rett kant i nord og avdelt på tvers av sjakten av en nyere grøft fylt med 
lyse siltholdige masser på overflaten. Nord for grøften var massen mørk gråbrun med 
tydelig kullag med innslag av kullbiter, leire/silt og noe småstein.  
På sørlig side av grøften var kullaget tynnere, mer utvisket og leirholdig. Anlegget 
fortsatte videre utenfor det avdekkede området.  
 
Anlegget ble videre undersøkt ved snitting. En Ø-V-gående, 3 m lang profil ble lagt 
langs grøften midt i strukturen (se tegning 2). Kullaget viste seg å være varierende i 
tykkelse, fra 2 cm i ytterkantene og størst  i midtre del av profilen med 22 cm. Kullaget 
ble kalt lag 1. Under og delvis over dette lå et lag av lys grågul silt med spredte 
kullbiter, kalt lag 2. Det var ingen nedgravning i strukturen. Et par fragmenter av 
moderne fajanse ble funnet på overflaten i NV. 

 
 
 
 
 
Profil, S1 ferdig utgravd 
(Cf 33993_19). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
Utgravningen avdekket ingen funn av forhistorisk art. Struktur S1 ble etter avdekking, 
opprensking og snitting tolket som rester etter en nedbrent løe eller lignende fra nyere 
tid. Dette ut fra beliggenhet med tanke på åkerbruk, rettlinjet avgrensning, store kullbiter 
i profil og funn av fajanse i flaten. Det ble ikke tatt inn jord- eller kullprøver fra 
strukturen. Tidligere innmåling av avdekkede strukturer  ved Telemark 
Fylkeskommunes undersøkelser i 2007, viser at S1 ikke er avdekket fra før.  
 
Forøvring var det avdekkede området funntomt. Undergrunnen besto av silt og leire, og 
ingen spor etter eldre dyrkinglag ble observert. Leirholdig undergrunn var lite egnet for 
jordbruk i forhistorisk tid, da arden var i bruk. En slik treplog egner seg best for løs 
sandjord. Kun etter at jernplogen kom i bruk på 1600-tallet kunne leirjord anvendes i 
jordbrukssammenheng. Området langs bergkollen har tydeligvis alltid vært fuktig og 
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leirete, etter de mange moderne dreneringsgrøftene å dømme. Disse forholdene kan for 
en stor del forklare funntomheten i det avdekkede området. 
 
 
 

5. KONKLUSJON 
  

Det avdekkede området tilsvarer stort sett avmerket areal på kart i reguleringsplanen. 
Terrenget helt opptil foten av bergkollen var imidlertid ulendt, steinete og tilvokst, og 
ble ikke avdekket. Det finnes ingen spor etter forhistorisk aktivitet i det undersøkte 
området. 
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7. VEDLEGG 

7.1. TEGNINGER 
1. Struktur S1, plantegning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 



72/22,24,28, Bamble kommune  Saksnr. 2008/3237 

2. Struktur S1, profil sett mot N. 
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7.2. FOTOLISTE.   

  

Filnavn Fotoark_Id Motivbeskrivelse 
Retning 
Sett_Mot Utfyllende_Info 

Cf33993_19.jpg 321512 Profil struktur S1. NV Fotograf: Toini Thommessen 

Cf33993_01.jpg 321513 Oversikt før avdekking, sørlig del av omådet. N 

Fotograf: Toini Thommessen
 
Saksnr.: 2008/3237 

Cf33993_02.jpg 321514 Oversiktsbilde, før avdekking. NV Fotograf: Mick Derrick 

Cf33993_03.jpg 321515 Oversiktsbilde før avdekking. Ø Fotograf: Mick Derrick 

Cf33993_04.jpg 321516 Oversiktsbilde før avdekking. SØ Fotograf: Mick Derrick 

Cf33993_05.jpg 321517 

Arbeidsbilde, midtre del av sjakten. Gammel 
rotvelt og nyere dreneringsgrøft sees midt i 
bildet. Feltassistentene Mick Derrick (t.v.) og 
Monica Serafinska. SØ Fotograf: Toini Thommessen 

Cf33993_06.jpg 321518 

Arbeidsbilde, midtre del av sjakten. Gammel 
rotvelt og nyere dreneringsgrøft sees midt i 
bildet. Feltassistentene Mick Derrick (t.v.) og 
Monika Serafinska. SØ Fotograf: Toini Thommessen 

Cf33993_07.jpg 321519 Struktur S1 i plan. Ø Fotograf: Toini Thommessen 

Cf33993_08.jpg 321520 Struktur S1 i plan. SØ Fotograf: Toini Thommessen 

Cf33993_09.jpg 321521 
Oversiktsbilde etter avdekking, SØ-del av 
sjakten. NV Fotograf: Toini Thommessen 

Cf33993_10.jpg 321522 
Avdekket område i NV. Moderne 
dreneringsgrøfter. NV Fotograf: Toini Thommessen 

Cf33993_11.jpg 321523 

Avdekket område, midtre del av sjakt med 
moderne dreneringsgrøft og gamle rester 
etter røtter. Ø Fotograf: Toini Thommessen 

Cf33993_12.jpg 321524 

Midterste del av sjakten, med S1. 
Feltassistentene Mick Derrick (t.v.) og Monika 
Serafinska. S Fotograf: Toini Thommessen 

Cf33993_13.jpg 321525 Leire i sjakten, midterste del. SØ Fotograf: Toini Thommessen 

Cf33993_14.jpg 321526 Sjaktens sørlige del, moderne dreneringsgrøft. SV Fotograf: toini Thommessen 

Cf33993_15.jpg 321527 Sørlige del av sjakten. N Fotograf: Toini Thommessen 

Cf33993_16.jpg 321528 Sørlige del av sjakten. NØ Fotograf: Toini Thommessen 

Cf33993_17.jpg 321529 Sørlige del av sjakten. N Fotograf: Toini Thommessen 

Cf33993_18.jpg 321530 Struktur S1, profil etter snitting. NV Fotograf: Toini Thommessen 
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7.7. KART 
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