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SAMMENDRAG 

Den arkeologiske undersøkelsen på Risingsjordet ble foretatt i perioden 16.11-3.12..2015 

i forbindelse med omregulering av dyrket mark på gården Rising til boligformål. Det ble 

hovedsakelig funnet groper og stolpehull ved undersøkelsen, og alle de daterte 

strukturene av disse typene stammer fra førromersk jernalder. Videre ble det undersøkt et 

lite antall kokegroper, datert til perioden yngre bronsealder til og med merovingertid. De 

14 radiologiske dateringene fra utgravingen kan sammen med fylkeskommunens 

dateringer tyde på at lokaliteten har vært intensivt utnyttet i førromersk jernalder, og at 

aktiviteten har avtatt eller blitt flyttet ut av det undersøkte området i overgangen til 

romertid. Sporene etter denne aktiviteten er i hovedsak et stort antall likeartede 

avfallsgroper, men et antall stolpehull viser at det trolig også har vært reist en eller flere 

stolpekonstruksjoner på Risingsjordet i førromersk jernalder. I de påfølgende periodene 

har lokaliteten vært mer sporadisk anvendt, og bruken endres. De eneste sporene som ble 

påvist fra disse periodene er et lite antall kokegroper. Funnmaterialet fra utgravingen er 

relativt omfattende og består av keramikk, deriblant større deler av et lite kar med hank 

datert til overgangen yngre bronsealder-førromersk jernalder, store mengder brent leire, 

små mengder brent bein og to fragmenter av brent flint. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

RISING SØNDRE, 58/3, SKIEN KOMMUNE, TELEMARK  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen ble gjennomført som følge av realisering av reguleringsplan for Rising 

søndre med formål om fortetting av eksisterende boligområde med ca. 35 boenheter, fordelt 

på 4- og 6 mannsboliger. Telemark fylkeskommune gjennomførte registreringer i 

planområdet i august 2014 (Demuth 2014). Det ble påvist tre lokaliteter med automatisk 

fredete kulturminner. Id 177757 består av to stolpehull, mens id 177758 omfatter to 

kokegroper, et ildsted, fem stolpehull og åtte strukturer med ukjent funksjon. Trekull fra to 

strukturer er C14-datert til henholdsvis yngre bronsealder og yngre romertid-tidlig 

folkevandringstid. Id 177759 består av ett ildsted, 14C-datert til sen folkevandringstid-

merovingertid. Det planlagte tiltaket kommer i direkte konflikt med alle de registrerte 

lokalitetene.  

 

Telemark fylkeskommune anbefalte i brev av 25.3.2015 dispensasjon fra 

kulturminnelovens bestemmelser med vilkår om arkeologisk undersøkelse av id 177757 og 

id 177758, og dispensasjon uten vilkår for id 177759. I brev av 19.5.2015 støttet 

Kulturhistorisk museum deler av Telemark fylkeskommunes tilråding, men anbefalte 

dispensasjon uten vilkår også for id 177757. I brev av 19.5.2015 ga Riksantikvaren 

tillatelse til inngrep i de aktuelle kulturminnene med vilkår om arkeologisk undersøkelse 

av id 177758.  

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Torgeir Winther Utgravingsleder 16.11-3.12 14 

Rossano Cherubini 
Assisterende 

feltleder 
16.11-3.12 14 

Christian H. Lindh Assistent 16.11-3.12 14 

Sum   42 

Viggo Nørgaard Gravemaskinfører 16.-20.11 5 

Tabell 1. Oversikt over benyttede dagsverk. 
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Figur 1. Geografisk plassering av undersøkelsesområdet. Kartgrunnlag Statens Kartverk. Tillatelse nr.: 

NE12000-150408SAS. Kart: Torgeir Winther/KHM. 
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3 BESØK OG FORMIDLING  

Det ble ikke foretatt organisert formidling i forbindelse med prosjektet. Undersøkelsen 

fant sted i et tettbebygd område med mye fotgjengertrafikk. Forbipasserende turgåere og 

lokale beboere fikk en liten omvisning i felt eller ble informert om utgravningen.  

 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Lokaliteten ligger på Rising, om lag 2 km nord for Skien sentrum, i et boligområde med 

villaer og enkelte leilighetsbygg (se figur 1). Området ligger på et av høydedragene som 

strekker seg fra nord til sør gjennom Skien, i et svakt bølgende landskap. Planområdet 

dekker tun, hage og gjenværende jorder på Rising gård (58/3), i tillegg til flere 

boligeiendommer som nærmest omkranser det gamle tunet. Tre av bygningene på tunet 

dateres til siste halvdel av 1700-tallet, og er SEFRAK-registrert. Gården Rising nevnes 

for første gang i Diplomatarium Norvegicum i 1542, og det er sannsynlig at det har vært 

sammenhengende drift på gården tilbake til i hvert fall middelalder. De påviste 

lokalitetene viser også spor etter aktivitet i yngre bronsealder og i eldre jernalder. 

 

Planområdet ligger i et rikt kulturlandskap med en rekke spor etter aktivitet i forhistorisk 

tid. Disse omfatter gravminner, boplassområder og ikke minst helleristninger. Omtrent 4-

500 meter sør for planområdet er det registrert helleristninger (id 3934), gravminner (id 

13260) og bosetningsspor (id 111786, 148185 og 148188). I en videre omkrets mot 

Mæla, Gjerpen og Skien ligger et stort antall automatisk fredete kulturminner. Tettheten 

av kulturminner speiler bildet av Skien og Grenlandsområdet som et område med særlig 

strategisk og økonomisk betydning fra bronsealder inn i middelalder. Det store 

Telemarksvassdraget knytter sammen store deler av dalførene i det indre Telemark, og 

var den viktigste ferdselsveien og ruten for varetransport ned til kysten. Skien ligger ved 

utløpet av Telemarksvassdraget og har vært et viktig knutepunkt for denne handels- og 

ferdselsruten. Skien sentrum med middelalderbyen ligger i tillegg knappe to kilometer 

mot sør-sørøst, mens Gjerpen middelalderkirke ligger omkring 400 meter mot øst-sørøst. 

 

Kulturmiljøet i Skiensområdet i bronsealder- jernalder 

Grenlandsområdet har vært et svært sentralt område i forhistorisk tid. De nord-sør gående 

åsryggene har vært en del av et rikt jordbrukslandskap, og det er på slike rygger de fleste 

kjente kulturminnene ligger. Eldre jernalders bosetning i Telemark konsentrerer seg til de 

beste jordbruksarealene i Grenland og til ferdselsveiene ved elv og sjø. Arkeolog Jens 

Storm Munch framholder i sin avhandling Borg og bygd - Studier i Telemarks eldre 

jernalder (Munch 1965) at Grenland var et maktsentrum med en særlig strategisk 

betydning i denne perioden, beskyttet av bygdeborger langs de viktigste ferdselsveiene. 

Det store Telemarksvassdraget knytter sammen store deler av dalførene i det indre 

Telemark, og var den viktigste ferdselsveien og ruten for varetransport ned til kysten. 

Skien ligger ved utløpet av Telemarksvassdraget og har vært et viktig knutepunkt for 

denne handels- og ferdselsruten. I området omkring Skien peker Bratsberg og Gjerpen 

seg ut med en rekke helleristningsfelt fra bronsealder. Det ligger også flere 

enkeltliggende gravhauger og gravrøyser i området, samt større gravfelt. En rekke fine 

funn har også framkommet. Kokegropfeltet på Faret fra romertid og langhusene på 

Gimsøy fra jernalder, viser at det sannsynligvis finnes en kontinuitet i områdets 

sentralstedsfunksjoner fra eldre jernalder og inn i middelalder. 
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Fram til nylig har Telemark vært nokså upløyd mark når det gjelder studier av 

jordbruksboplasser under flatmark, men det er foretatt enkelte arkeologiske undersøkelser 

i og omkring Skien de senere år. På Hakastein (Faret 217/31 og 608) ble det i 2001 

undersøkt spor etter det som sannsynligvis er to middelalderkirker med kirkegård 

avgrenset av et dike. Det ble også funnet etterreformatoriske graver som trolig kan 

knyttes til retterstedet på Galgeholmen, samt forhistoriske spor i form av branngraver fra 

yngre jernalder og et kokegropfelt med over 30 kokegroper fra romertid, og en rekke 

stolpehull (Reitan 2004). De øvrige arkeologiske undersøkelsene har i all hovedsak 

avdekket bosetningsspor og kokegropslokaliteter fra bronsealder og fram til vikingtid.  

 

I forbindelse med utvidelsen av Telemark sentralsykehus i 1999 ble det gjennomført en 

mindre arkeologisk undersøkelse ca. 180 meter sørvest for Hakasteinsfaret. Ved denne 

undersøkelsen ble det gjort funn av stolpehull som sannsynligvis stammer fra et langhus 

med takbærende stolper (Nævdal 1999). KHM gjennomførte i 2005 en utgraving av 

bosetningsspor ved Herkules-senteret, Gimsøy 300/4073. Det ble påvist to treskipede 

langhus, datert til førromersk jernalder, og ca. 20 kokegroper. Kokegropene er datert til 

yngre bronsealder og romertid (Bukkemoen 2006). 

 

Av spesiell interesse er undersøkelsen av ca. 60 kokegroper og andre bosetningsspor på 

Nordre Grini (id 100437-11445, 100447) i 2008, om lag 1 km nord for lokaliteten. De 

fleste av strukturene var nedgravd i et kulturlag som ble datert til 895-785 f.Kr., dvs. 

yngre bronsealder. Kokegropene ble datert til yngre bronsealder – eldre jernalder. 

Dateringene viste at det har vært aktivitet på Nordre Grini gjennom store deler av 

forhistorien, fra yngre bronsealder til folkevandringstid/ merovingertid (Skogsfjord 

2009). I tillegg må registreringen av 3 kokegroper vest for Luksefjellveien nevnes, kun 

1,25 km nord for Risingsjordet, hvorav én ble datert til 410-660 e.Kr. (id 89564). 

 

Ytterligere undersøkelser i området omfatter undersøkelsene på Kongerød i 2008, hvor 

det ble avdekket over 135 kokegroper. Disse ble datert til perioden yngre bronsealder- 

romertid (Skogsfjord og Glørstad 2010). I tillegg ble det her avdekket flere områder med 

rester av langhus. Dateringene viser at det har vært kontinuerlig bosetning på Kongerød 

fra bronsealder og trolig inn i middelalder, men høy aktivitet i området i førromersk 

jernalder og romertid (Skogsfjord og Glørstad 2010). På Bratsberg 63/69, 244 ble det i 

2012 undersøkt et større område med kokegroper, stolpehull og produksjonsspor som ble 

datert fra neolitikum til folkevandringstid, men aktiviteten ser ut til å ha vært størst i 

overgangen førromersk jernalder-eldre romertid (Wenn og Glørstad 2012). Dateringene, i 

kombinasjon med gjenstandsfunn fra registreringene, viser to perioder med endringer i 

bruken av området, først en mindre intensivering i neolitikum/bronsealder, deretter en 

sterk økning i sen førromersk jernalder. I 2012 ble det undersøkt rester av to langhus på 

Larønningen (221/2,3,2138), hvorav ett ble datert til overgangen bronsealder-førromersk 

jernalder (Rødberg og Glørstad 2012a, 2012b).  

 

Til tross for at det er undersøkt deler av kokegropfelt i Skiens-området de senere år, er 

kunnskapen om disse kulturminnene fortsatt begrenset, og det er fortsatt et stort 

kunnskapspotensial knyttet til gropene selv og til de aktivitetene eller samlingspunktene 

de representerer. Disse lokalitetene, sammen med forekomsten av gravfunn og 

helleristninger, gir en sterk indikasjon på at det sannsynligvis finnes en kontinuitet i 
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områdets sentralstedsfunksjoner og kultplasser fra eldre jernalder, muligens enda lengre 

bak i tid, og inn i middelalder. 
 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Bosetningsspor/kokegroper 

Aktuelle problemstillinger knyttet til bosetningssporene vil ta for seg hva som faktisk 

finnes av kulturminner på jordene og deretter sette disse kulturminnene inn i en større 

sammenheng, på et lokalt og regionalt nivå. For påviste hus er aktuelle problemstillinger: 

 

 Datering? 

 Bygningskonstruksjon (typologi)? 

 Organisering av husene: funksjon, rominndeling, og eventuelt husenes plassering i 

forhold til 

hverandre? 

 Husenes plassering i forhold til ildsteder og kokegroper, er de ulike 

kulturminnene samtidige? 

 Hva er kokegropenes funksjon og datering? 

 Hvordan er boplassen organisert, aktivitetsområder utenfor husene? 

 Hvilke tidsperioder representerer bosetningssporene? Kan bosetningssporene 

knyttes til gravmaterialet i området, og hvordan kan evt. boplassporene bidra til å 

fylle ut bildet av forhistorien i dette området? 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Lokalitetene ble undersøkt ved maskinell flateavdekking, der matjordlaget ble fjernet 

med en gravemaskin utstyrt med flatt skjær og rotortilt for å komme ned til undergrunnen 

(Løken, Pilø & Hemdorff 1996). To til tre arkeologer fulgte gravemaskinen og renset de 

avdekkete områdene med krafse (figur 2).  

 

Tilnærmet alle de avdekte strukturene ble undersøkt. De ble renset, fotografert og tegnet i 

plan, for deretter å snittes. Dersom de ble avskrevet etter snitting, ble profilet fotografert, 

om de var reelle strukturer ble de dokumentert med foto og tegning i profil. For å 

begrense antallet prøver ble det ikke tatt ut prøver fortløpende fra starten av 

utgravningen. Kaldt vær og tele i bakken i utgravningsperioden medførte at denne 

strategien ble forkastet, slik at det ble tatt ut prøver av alle strukturer som ikke ble 

avskrevet underveis. Ved avslutningen av utgravningen ble prøvematerialet gjennomgått 

og prøver fra mindre interessante prøver ble kassert.  
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Figur 2. Rossano Cherubini, Christian H. Lindh og Viggo Nørgaard fjerner matjordslaget i den sørlige 

delen av lokaliteten (Cf34942_019) 

 

Det ble gjort daglige innmålinger av nye strukturer under flateavdekkingen, og 

fortløpende innmåling av snitt og prøveuttak under selve utgravningen. Strukturer som 

fremkom ved flateavdekkingen ble digitalt innmålt og navngitt med påfølgende 

Intrasisnummer. Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling 

på den enkelte lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til 

behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og 

publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

 

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 

Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-

format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via 

kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis 

og ESRIs ArcMap 10.  

 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. Innmåling og påfølgende kartbearbeiding ble utført av 

Torgeir Winther, Kulturhistorisk museum. 
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Det tatt ut kullprøve fra alle snittete kokegroper, og fra øvrige strukturer ble det tatt ut 

makrofossilprøver. Kullprøver fra strukturene ble plukket fra vaskede makrofossilprøver i 

etterarbeidsfasen. Funn og prøver fra utgravningen av lokaliteten har museumsnummer 

C60149, mens funn fra Telemark fylkeskommunes registering er katalogisert under 

C60043. Fotodokumentasjonen er lagret i Universitetsmuseenes fotodatabase under 

fotonummer Cf34942. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Den første uken av prosjektet ble for det meste benyttet til transport fra museet og 

flateavdekkingen av lokaliteten. Det var stedvis svært tykt matjordslag, og det ble gjort 

forsøk på å kjøre ut masser med dumper. Det viste seg fort at dette ikke var praktisk 

gjennomførbart, da bakken var svært fuktig og dumperen kjørte seg fast. All masse måtte 

dermed flyttes ut med gravemaskinen, noe som medførte en del dødtid for 

feltmannskapet. Denne tiden ble brukt til rensing og snitting av allerede avdekte 

strukturer. Avdekkingen av feltet ble avsluttet i løpet av fredagen den første uken, og den 

andre og tredje uken ble i hovedsak benyttet til rensing og snitting av strukturer. I tillegg 

brukte utgravingsleder om lag 1,4 dagsverk på innmåling i løpet av prosjektet.  

 

 

Tabell 2. Oversikt over tidsbruk på utgravningen; tallene for uke 1/uke 2/uke 3/sum er i timer, som så er 

regnet om til dagsverk à 7,5 time i kolonnen dagsverk. Timene for masseforflytting er ikke inkludert i 

summeringen av dagsverk. 

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Hovedutfordringen ved utgravningen var kulde og frost, da utgravningen fant sted sent på 

året. Feltet frøs til allerede den første natten, og selv om temperaturen på dagtid ofte var 

tilstrekkelig høy til at bakken tinte, måtte vi tidlig finne tiltak for å unngå tele i bakken. Når 

tele setter seg i bakken dannes det iskrystaller på åpne felt og når dette igjen smelter blir 

undergrunnen løs, gjørmete og vanskelig å håndtere. Denne effekten ble ytterligere forsterket 

av jevnlige regnskyll som sørget for at den leirholdige undergrunnen var konstant bløt og 

dekket av vanndammer. Summen av disse prosessene var at utgravingsfeltet fort ble svært 

gjørmete og mange av strukturene frøs til. 

 

For å unngå dette skaffet tiltakshaver et stort antall glavamatter som ble lagt over alle 

strukturene. En del av strukturene var allerede frosset da glavamattene ble lagt på. Det skal 

være mulig å tine opp frosne strukturer ved å legge over glavamatter, men erfaringer fra 

prosjektet viste at fem cm tele ikke tinte i løpet av to døgn med glavamatter, selv om mattene 

ble lagt lagvis. For å tine strukturene ble derfor glavamattene fjernet i mildværsperioder, og 

med denne fremgangsmåten ble alle strukturene tint i tilstrekkelig grad til at de kunne snittes.  
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Det har tilsynelatende vært pløyd hardt i den sørlige delen av lokaliteten og særlig 

stolpehullene var svært grunne, mellom 6 og 15 cm. På grunn av tele måtte de øverste 

centimeterne av mange av strukturene renses vekk før snitting og mange av strukturene viste 

seg å være svært grunne. Det er tenkelig at flere av strukturene som ble avskrevet etter 

snitting kan ha vært de siste restene av stolpehull og at den harde pløyingen i kombinasjon 

med telen kan ha bidratt til at det ikke kunne observeres stolperekker eller hus i området. På 

samme måte er det mulig at rester av stolpehull ikke har blitt fjernet ved rensing eller til og 

med ikke blitt observert på grunn av de vanskelige forholdene. 

 

Den sørlige delen av feltet har også vært utsatt for en hel del planeringsvirksomhet i moderne 

tid. Mot sørøst og sørvest avgrenses lokaliteten av planerte og fullstendig forstyrrede områder 

som trolig står i forbindelse med dagens villabebyggelse på naboeiendommene. 

Konsentrasjonen av strukturer er stor i de uforstyrrede områdene som grenser opp mot det 

planerte området, og det er derfor grunn til å tro at lokaliteten opprinnelige har fortsatt et 

stykke mot sørøst.  

 

 

Figur 3. Oversikt over innmålte strukturer og prosentandel som ble undersøkt. 

 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Totalt ble et område på ca. 1479 m2 undersøkt. Gjennom flateavdekking ble det avmerket 

og innmålt 105 mulige strukturer eller lag på lokaliteten. Av disse ble 37 avskrevet ved 

snitting, ytterligere to ved vurdering i plan. De totalt 66 strukturene fordelte seg på 20 

stolpehull/staurhull, ti kokegroper, en sidegrop, en kullflekk, ett mulig dyrkningslag og 

33 groper/nedgravninger (figur 3). Til sammen ble 98 strukturer undersøkt ved snitting, 

dvs. omtrent 93 % av de avdekte forhistoriske strukturene. 

 

Lokaliteten ligger på det som inntil nylig har vært dyrket mark, men var ved prosjektets 

oppstart overgrodd av høyt ugress. Lokaliteten består av to flater, en sørvendt helling i 

den sørlige halvdelen av lokaliteten, og en flate i lokalitetens nordende. På den nordlige 

halvdelen av lokaliteten er terrenget flatt, og det ble funnet et antall moderne 

dreneringsgrøfter ved flateavdekkingen (figur 4). Det ble påvist svært få strukturer på 

denne flata. Undergrunnen bestod av lys gulgrå leirblandet silt. Flere steder på flata var 

den leirblandete silten tung og svært fuktig, og som et resultat av dette ble avdekkingen 

utfordrende da undergrunnen brakk opp og gikk av i store stykker under avdekkingen. 

Dette forsinket arbeidet noe, men den relative funnfattigheten på denne delen av flata 

gjorde at ingen strukturer ble skadet.  
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Figur 4. Alle innmålte strukturer på Risingsjordet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408AS. Kart: Torgeir Winther/KHM. 
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Omtrent rett øst for låvebroa knekker terrenget nedover i en slak sørvendt helling. Hele 

den sørlige halvdelen av lokaliteten ligger i denne slake sørvendte skråningen. På denne 

delen av lokaliteten bestod undergrunnen av en brunaktig grå silt med noe høyere 

leiregehalt enn nord på lokaliteten. Sørvest på lokaliteten lå en lav bergrygg som stakk 

om lag 30 cm opp over undergrunnen. Umiddelbart vest for denne bergryggen synker 

terrenget med en halv meter, og i dette området var undergrunnen fullstendig omrotet av 

moderne bygningsrester og planering (se figur 4). 

 

Majoriteten av de påviste strukturene lå i en konsentrasjon i den sørvendte hellingen, rett 

øst for den lave bergryggen. Mot øst avgrenses konsentrasjonen av et funntomt område 

med flere dreneringsgrøfter. Også i dette området førte stedvis våt undergrunn til 

vanskelige arbeidsforhold, men ingen strukturer ble skadet i nevneverdig grad. Mot nord 

avtok antallet strukturer gradvis. I sørøst ble konsentrasjonen avgrenset av et område hvor 

undergrunnen var fullstendig omrotet og forstyrret av planering gjort i forbindelse med 

moderne boligbygging.  

 

I det følgende presenteres kun et lite utvalg av strukturene, for full oversikt over 

strukturene henvises det til strukturlista i vedlegg 11.1.  

 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

6.1.1 STOLPE-/STAURHULL 

Alle de 20 stolpe- og staurhullene på lokaliteten ble snittet og fulldokumentert i plan og 

profil. 19 av strukturene ble tolket som stolpehull, og kun én struktur tolkes som 

staurhull. Alle stolpehullene lå innenfor funnkonsentrasjonen på den sørvestlige delen av 

lokaliteten, med unntak av ett enkelt stolpehull plassert helt i nordenden av lokaliteten. 

Dette stolpehullet (A2548) skiller seg også tydelig ut fra de øvrige stolpene både i 

størrelse, dybde og fyll. Det var ikke mulig å sette stolpene i system, og til tross for at det 

gjeldende området ble finrenset fremkom det ikke flere strukturer som kunne knyttes til et 

eventuelt hus. 

 

Stolpehullene var generelt godt avgrenset i plan og profil, men svært få hadde spor av 

konstruksjonselementer (figur 5). Det største målet på stolpehullene var svært jevnt, 16 

av 19 lå mellom 30 og 40 cm, og kun 3 stolper var større. Omtrent like mange av stolpene 

var ovale og runde i plan, med en tendens til at de runde stolpene var mindre enn de 

ovale. Stolpehullene var med noen få unntak svært grunne, hovedsakelig mellom 6 og 15 

cm. Ingen av stolpehullene var anlagt på berg, og med unntak av ett stolpehull ble det 

heller ikke funnet sikker skoningstein i strukturene. De aller fleste stolpene var buet i 

sidekantene, men i enkelte stolpehull skrå og rette sider forekom også. Bunnen i 

stolpehullene var avrundet 10 av 19 stolpehull, i de øvrige strukturene var bunnen flat, 

spiss, skrå eller ujevn.  

 

Fyllet i stolpehullene er for det meste svært likeartet, og fyllet i de fleste av stolpehullene 

bestod av mørk/middels gråbrun leire- og/eller sandblandet silt iblandet små mengder 

trekull. Fragmenter av brent leire forekom i 16 av stolpehullene, men fragmentene var i 

de aller fleste tilfellene smuldrete og for dårlig bevart til å bli tatt inn som funn.  
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Figur 5. Stolpehull A1618 (v; Cf34942_192, Cf34942_196. mot V) og A1136 (h; Cf34942_233, 

Cf34942_234, mot NV) i plan og profil. 

 

Tre stolpehull fra den sørlige delen av feltet er datert (se tabell 3). A1136 ble datert på 

fragmenter av forkullet hvete (triticum) til 2199±29 før nåtid, kalibrert til 360-280 og 

240-200 f. Kr. A1519 ble datert på trekull av bjørk (betula) til 2160±28 før nåtid, 

kalibrert til 350-320 og 210-160 f. Kr. A1559 ble datert på et forkullet fragment av et aks 

fra en ubestemt korntype (cerealia) til 2235±29 før nåtid, kalibrert til 380-350 og 300-210 

f. Kr. Alle de tre dateringene ligger innenfor den midtre delen av førromersk jernalder. 

Det er en påfallende ensartethet i stolpematerialet på den sørlige halvdelen av lokaliteten, 

både med tanke på fyll og form. De sammenfallende dateringene, sett sammen med de 

mange likhetstrekkene, gir grunn til å tro at stolpene hører sammen. De undersøkte 

stolpehullene var svært grunne, og det er sannsynlig at den harde pløyingen på stedet kan 

ha fullstendig fjernet et ukjent antall stolpehull. Trolig representerer de undersøkte 

stolpene siste de siste restene av en eller flere samtidige stolpebygde konstruksjoner. 

 

 

Tabell 3. Dateringer av stolpehull fra Risingsjordet. Kalibreringene er hentet fra rapporten fra 

Ångströmlaboratoriet, se vedlegg. 



58/3, Skien kommune  2015/12473  

 

  

 16 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

 

Figur 6. Grop A1923 (v; Cf34942_045, Cf34942_047, mot NNV) og A1904 (h; Cf34942_255, 

Cf34942_263, mot V) i plan og profil. 

 

6.1.2 GROPER/NEDGRAVNINGER 

34 groper med ukjent funksjon ble avdekket, hvorav 30 ble snittet. Gropene lå spredt på 

store deler av lokaliteten, men med en tydelig konsentrasjon i den sørlige delen av det 

undersøkte området (figur 4). Antallet groper avtok gradvis mot nord, og det ble ikke 

påtruffet noen nedgravninger på den nordligste delen av feltet. Det ble heller ikke funnet 

noen groper i den sørøstre delen av det avdekkede området. 

 

Det var stor variasjon i størrelsen på strukturene. Den minste målte 62 x 64 cm, mens den 

største gropen målte 200 x 150 cm. Om lag tre fjerdedeler av gropene, 22 stykker, var 

mellom 60 og 140 cm på det lengste, mens bare to groper var lengre enn 180 cm (se 

tabell 4). Gropene var for det meste ovale, 14 stykker, eller ujevne, 13 stykker, i formen. 

Blant de øvrige gropene var seks runde og avlang. Størrelsen på gropene hadde 

tilsynelatende ikke sammenheng med form, da både ovale, runde og ujevnt formede 

groper opptrer i alle størrelser. Den bevarte dybden var derimot delvis avhengig av 

størrelsen i plan, større nedgravninger var generelt dypere enn små nedgravninger, selv om 

det også ble undersøkt store groper som var relativt grunne (se tabell 5). Den bevarte dybden 

varierte mellom 6 og 61 cm. Gropenes bunn var i all hovedsak avrundet, men kunne også 

være ujevn eller flat. I profil var sidene i 26 av de 30 undersøkte gropene buete, mens de 

resterende 4 gropene hadde ujevne sider (tabell 6). Figur 6 og 7 viser noen eksempler på 

typiske groper fra lokaliteten. 

 

Samtlige groper hadde svært likeartet mørkt til middels mørkt gråbrunt fyll bestående av 

sandig silt iblandet små biter av trekull og brent leire (se figur 6 og 7). I de aller fleste av 

gropene var leirfragmentene så små og i så dårlig stand at det ikke var hensiktsmessig å ta 

fragmentene inn som funn. Fra gropene A1199, A1589, A1653 og A3052 ble det samlet 

inn små mengder brent leire, og fra A3534 ble det tatt inn 1409,3 gram brent leire. Fra 
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A1589, A1653, A1904, A3052 og A3534 ble det og samlet inn små mengder brent bein, 

hvorav ett stykke, F200113, er bearbeidet. Det ble også funnet små mengder keramikk i 

A3534 og A1085 og to fragmenter av brent flint i A3534 og A1640. Sannsynligvis 

representerer disse nedgravningene avfallsgroper knyttet til en ukjent aktivitet som har 

foregått i den sørlige delen av lokaliteten. 

 

 

 

Tabell 4. Størrelsesfordeling for undersøkte groper, lengde x bredde, alle mål i cm. 

 

 

Tabell 5. Gropenes dybde sett i forhold til største lengde, alle mål i cm. 

 

 

Tabell 6. Gropenes form; plan og sider/bunn. Tabellen til venstre viser alle innmålte strukturer, tabellen til 

høyre viser kun de undersøkte gropene. 
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Tabell 7. Dateringer av groper fra Risingsjordet. Kalibreringene er hentet fra rapporten fra 

Ångströmlaboratoriet, se vedlegg. 

 

Figur 7. Grop A1287 (v; Cf34942_244, mot S, Cf34942_249, mot V) og A1975 (h; Cf34942_286, mot N, 

Cf34942_289, mot SV) i plan og profil. 

 

A3534 

Gropa var avlang og ujevnt formet i plan, og var 195 cm lang og 130 cm bred. 

Avgrensningen mot undergrunnen var tydelig. Fyllet bestod av middels mørk gråbrun 

sandholdig silt iblandet små biter trekull og store mengder brent leire. I den innledende 

delen av snittingen ble det ikke observert klare laginndelinger, og funnmaterialet fra den 

øverste delen av strukturen er derfor kun relatert til strukturen. Underveis kom det frem et 

tydelig fyllskifte i form av ei linse bestående av mørk gråbrun sandig silt iblandet store 

mengder rødbrent leire. Under utgravingen ble dette tolket som en senere nedgravning i 

en eldre grop. Profilen viser en 48 cm dyp nedgravning med en jevnt avrundet form i 

bunn og sider, og det var ikke spor av yngre nedgravninger som har skjært noen av lagene 

i gropa (figur 8).  

 

Rimeligvis dreier det seg om en avfallsgrop med ulike faser av deponering av masser. Det 

var ikke klare avgrensninger mellom lagene i gropa men fargeforskjeller og ulik 
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sammensetning av fyllet i lagene viser at det dreier seg om ulike hendelser, eller i det 

minste avfallsmasser som stammer fra ulike aktiviteter.  

 

Massene i gropa virker å være deponert fra den vestre eller sørvestre siden av gropa, slik 

at denne delen av gropa har fylt seg opp først. Bunnlaget i gropa bestod av mørk grå- og 

svartaktig brun sandig silt iblandet noe trekull og brent leire, og fylte storparten av den 

vestre delen av nedgravningen. Trekull av or (alnus) fra dette laget er datert til 360-340 

og 320-200 f. Kr. (tabell 7).  

 

De påfølgende episodene med igjenfylling har deretter overlagret dette laget, og gropa 

har gradvis blitt fylt opp. På grunn av uklare avgrensninger mellom lagene er det uklart 

akkurat hvor mange igjenfyllingshendelser det er snakk om. Trolig dreier det seg om to 

hendelser, men det kan også muligens være tre. Den nevnte linsa med store mengder 

rødbrent leire fylte den østre delen av gropa og lå rett over den stratigrafisk eldste fasen i 

gropa. Trekull av bjørk (betula) fra laget er datert til 110 f.Kr.-1 e.Kr. (tabell 7).  

 

 

Figur 8. Grop A3534 i plan (v; Cf34942_270, mot NV), profil (u; Cf34942_301, mot NV) og tverrprofil (h; 

Cf34942_291, mot NØ). 

 

6.1.3 KOKEGROPER\ILDSTEDER 

Det er tidligere påpekt at det virker å ha vært pløyd intensivt på Risingsjordet, og at mange av 

de påviste strukturene derfor er svært grunne. En tredel av strukturene som definert som 

kokegroper var i underkant av 15 cm dype og fremstod som tynne fyllskifter med varierende 

innhold av trekull og skjørbrent stein, noe som vanskeliggjorde tolkningen av strukturene.  

 

Kategoriene kokegrop og ildsted er ikke alltid like enkle å skille fra hverandre i det 

arkeologiske materialet. Generelt kan en si at fraværet av varmepåvirket stein og 
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bevaringsgrad skiller et ildsted fra en kokegrop. Et ildsted kan imidlertid ha likhetstrekk med 

en kokegrop ved å være gravd ned i undergrunnen og inneholde enkelte brente stein. På 

samme måte kan en kokegrop, hvis den er utpløyd eller godt renset etter bruk ligne et ildsted. 

I begge tilfeller kan utpløyde ildsteder og kokegroper avtegne seg som kullflekker i 

undergrunnen. Det bør imidlertid bemerkes at i de tilfeller hvor kun bunnen er bevart, slik 

som i dette tilfellet, kan en klar definering være vanskelig.  

 

I alt er ti strukturer tolket som kokegrop eller bunn av kokegrop, mens én struktur er 

tolket som kullflekker. Ingen av de undersøkte strukturene ble tolket som ildsteder. Sju av 

strukturene på Risingsjordet kan klart defineres som kokegroper, mens to er usikre. Disse er 

mellom 9 og 26 cm dype. Det er ikke betydelig forskjell i dybde mellom de tydelig definerte 

kokegropene og de øvrige kokegroplignende strukturene. Som nevnt forekommer det også at 

ildsteder graves ned i undergrunnen på lik linje som kokegroper, men som regel er 

kokegroper dypere enn ildsteder. Likheten med de tydelig definerte kokegropene kan derfor 

ses som et argument for at kullflekkene bør tolkes som bunnen av kokegroper heller enn 

ildsteder. I det følgende er tilstedeværelsen av varmepåvirket stein brukt for å skille mellom 

strukturer som kategoriseres som kullflekk og bunn av kokegrop. 

 

Kokegropene var tydelig avgrenset i plan og profil, men de fleste var forholdsvis dårlig 

bevart.  Kokegropene var jevnt over grunne og inneholdt begrensete mengder varmepåvirket 

stein (0,5-4 liter). Enkelte av gropene inneholdt små mengder brent leire, noe som var tilfellet 

for det store flertallet av de undersøkte strukturene på lokaliteten. De fleste av kokegropene 

var ovale i form, men to var også runde. I profil hadde de fleste buede sider og buet, flat 

eller ujevn bunn. En kokegrop, A2522, skiller seg ut fra de øvrige kokegropene ved å ha 

skrå sider og rektangulær form i plan (se figur). En av kokegropene, A2495, var utstyrt 

med en sidegrop, A2835, og det ble gjort funn av deler av et kar av keramikk i sidegropa. 

 

Strukturene ligger spredt over hele feltet, uten en tydelig konsentrasjon. Dette mønsteret, 

eller mangelen på et mønster, skiller seg markant fra de øvrige strukturtypene på 

lokaliteten som utviser en tydelig konsentrasjon i den sørlige halvdelen av lokaliteten. 

Fem prøver fra fire kokegroper er datert (tabell 8). Dateringene viser at kokegropene er 

anlagt over et langt tidsrom, fra slutten av yngre bronsealder til merovingertid. 

 

 

Tabell 8. Oversikt over dateringer av kokegroper fra Risingsjordet. Kalibreringene er hentet fra rapporten 

fra Ångströmlaboratoriet, se vedlegg. 
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Figur 9. Kokegrop A2000 (v; Cf34942_037, Cf34942_043, mot N)og A1481 (h; Cf34942_146, mot Ø, 

Cf34942_155, mot VNV) i plan og profil. 

 

 

Figur 10. Kokegrop A2522 (v; Cf34942_273, Cf34942_278, mot NV)og A3500 (h; Cf34942_287, mot V, 

Cf34942_292, mot Ø) i plan og profil. 

 
Figur 9 og 10 viser eksempler på kokegropene. De varierer fra kullholdige flekker i plan 

(A2000, A3500), til særdeles steinholdige anlegg (A2522). Steinene kunne være forholdsvis 

små (A2000, A3500) til 20-30 cm store (A1481, A2522). Noen kokegroper hadde tydelig 

kullrand (A1481, A3500), noen hadde antydning til kullrand (A2495, figur 11), mens enkelte 

kun hadde spredt kull i fyllet (A2000), noe som gjerne hadde sammenheng med den bevarte 

dybden. A2495 var den største som ble undersøkt, oval, og var utstyrt med en sidegrop hvor 

det ble funnet deler av et kar av keramikk.  
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Kokegrop A2495 med sidegrop A2835 

Kokegropa A2495 og sidegropa A2835 ble under flateavdekkingen tolket som én stor og 

noe ujevnt formet oval kokegrop. En moderne dreneringsgrøft skjærer strukturens østlige 

kant, og en 2-10 cm bred plogfure krysser strukturen fra øst mot vest. Disse moderne 

forstyrrelsene forvirret det visuelle inntrykket, og det ble derfor ikke oppdaget at det var 

snakk om to ulike strukturer før utgravingen av strukturen var igangsatt.  

 

Under avdekkingen ble det funnet et sideskår av keramikk i den vestre delen av 

strukturen, kun 10 cm fra den nevnte plogfuren. Ved nærmere rensing ble det påvist 

ytterligere skår av keramikk innenfor et område på 15 x 15 cm, og det ble tydelig at det 

dreide seg om deler av et fragmentert kar, C60149/1. Videre rensing gjorde det klart at 

karet var relativt intakt men likevel svært skjørt, og det ble avgjort å ta ut karet i preparat 

for å kunne grave det ut under mer optimale forhold (figur 12). Det ble gravd 10 cm ned i 

undergrunnen rundt en seksjon av strukturen med karet i, og denne blokka ble deretter 

pakket inn i plastfilm og bobleplast. Dette ble så dekket med ekspanderende byggskum 

for å skape en støtsikker hinne rundt preparatet. Jordblokka med keramikken ble deretter 

forsiktig løsnet fra undergrunnen ved hjelp av graveskje og spade, og forsiktig overført til 

en plastdekket sponplate. For å sikre at preparatet ikke ble skadet under transporten til 

museet ble det deretter pakket inn i flere lag med plastfilm. Preparatet ble gravd ut ved 

museets konserveringslaboratorium. 

 

 

Figur 11. Kokegrop A2495 med sidegrop A2835 i plan (Cf34942_070, mot NV) og profil (Cf34942_144, 

mot SØ). 
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Underveis i prosessen med å rense frem keramikken kunne det virke som om det dreide 

seg om to kokegroper, ikke én. Den tydeligste delen av kokegropa, som lå mot øst, 

beholdt betegnelsen A2495, mens den mindre tydelige gropa mot vest ble tildelt 

strukturnummer A2835. A2495, hadde en tilnærmet oval form i plan og målte 186 x 119 

cm. Den østlige kanten av kokegropa skjæres av den tidligere omtalte dreneringsgrøfta, 

og det kan derfor tenkes at strukturen opprinnelig har vært rundere i formen. 

Avgrensningen mot A2835 i plan var noe uklar. I plan bestod fyllet i A2495 av middels 

mørk brungrå leireblandet og kullholdig silt, med en kullrand mot nord og sør. A2835 var 

halvmåneformet i plan og målte 130 x 66 cm. Fyllet i gropa bestod av middels mørk noe 

grålig oransjebrun sandig silt iblandet noe sot og trekull. Laget gav inntrykk av å være en 

sammenblanding av kullholdige fra kokegropa og undergrunnsmasser. Karet av keramikk 

(C60149/1) ble funnet i den nordvestlige delen av dette laget, nært overgangen mellom 

A2835 og A2495. 

 

For å avklare relasjonen mellom A2495 og A2835 ble det lagt anlagt en profil gjennom 

begge strukturene. Profilen viste at det dreier om en kokegrop med sidegrop. Det var ikke 

mulig å observere en klar overgang mellom de to strukturene i profilen, og massene bar 

preg av å være blandet sammen. A2495 var 26 cm dyp, med buete sidekanter og flat 

bunn. Profilen viste at kullranden og laget med den middels mørke brungrå leirsilten 

ligger over et 5-10 cm tykt lag bestående av mørk brungrå kullholdig leirblandet silt. 

Dette laget kan være rester av en tidligere bruksfase, men det kan også tenkes at det er 

resultatet av en grundig tømming av kokegropa. Det ble ikke tatt ut en separat kullprøve 

fra dette laget. Sidegropa A2835 var 14 cm dyp, med skrå sidekant og flat bunn. Fyllet i 

gropa bestod i hovedsak av mørk oransjebrun silt iblandet trekull og sot.  

 

 

Figur 12. Stegvis fremgangsmåte for uttak av kar av keramikk (C60149/1) i preparat. Øverst til venstre: 

Karet ble renset frem for å avgjøre hvor stort preparat det var nødvendig å ta ut (Cf34942_097). Øverst i 

midten og til høyre: Det graves forsiktig ned rundt området som skal tas ut (Cf34942_109 og 

Cf34942_104). Nede til venstre: Preparatet er ferdig gravd frem og klart for innpakking (Cf34942_132). 

Nede i midten: Preparatet pakkes inn i flere lag med plastfolie og bobleplast for å holde det intakt 

(Cf34942_133). Nede til høyre: Det innpakkede preparatet dekkes med ekspanderende byggskum. 
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Byggskummet skaper en støtsikker hinne rundt preparatet som beskytter det under transporten til museet 

(Cf34942_134).  

 

Begge strukturene ble totalgravd etter dokumentasjonen av profilen. Dette ble gjort for å 

lete etter flere funn. I A2495 ble det funnet et fragment av brent leire, F2950, men det ble 

ikke gjort flere funn av keramikk. Totalt ble det samlet inn 1 liter varmepåvirket stein fra 

A 2495 og ytterligere 1 liter fra A2835.  

 

A2495 er datert på trekull fra bjørk (betula) til 2432±29 før nåtid, kalibrert til 750-680, 

670-630 og 590-400 f. Kr. En kontrollprøve fra sidegropa A2835, også av trekull fra 

bjørk (betula), er datert til 2465±29 før nåtid, kalibrert til 770-420 f. Kr. (tabell 8).  

 

6.2 FUNNMATERIALE 

Det fremkom en rekke gjenstandsfunn under utgravingen (tabell 9). Funnmaterialet er 

katalogisert under C60149/1-29. I tillegg er tre gjenstandsfunn gjort av Telemark 

Fylkeskommune i forbindelse med registreringen i august 2014 katalogisert under 

C60043/1-3. 

 

 

Figur 13. C60148/21. Brent fragment av en bearbeidet rørknokkel. En fure en slipt langs beinets 

lengderetning (Cf34942_367). 
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Funn-

nr. C-nr. 

A-

nr. Struktur Materiale Antall Vekt Kommentar 

F2641 C60149/1 2495 Kokegrop Keramikk   Bunn, buk, side, hals, skulder og 

randfragmenter av kar med hank. 

F2833 C60149/2 1085 Grop Keramikk 7 12,8 Sideskår 

F2834 C60149/18 1640 Grop Flint 1 - Fragment av brent flint 

F2950 C60149/4 2495 Kokegrop Brent leire 1 5,1   

F2951 C60149/5 1519 Stolpehull Brent leire 36 85,9   

F3579 C60149/6 3052 Grop Brent leire 2 15,6   

F3581 C60149/8 1199 Grop Brent leire 3 36,2   

F3583 C60149/15 3534 Grop Brent leire 3 104 
Leirforing. Utsatt for svært høy 

temperatur, nærmest sintret. 

F3584 C60149/9 3534 Grop Brent leire 150 537,6   

F3585 C60149/19 3534 Grop Flint 1 - Fragment av brent flint 

F3586 C60149/20 3534 Grop Brent bein 3 2,4   

F3587 C60149/3 3534 Grop Keramikk 5 16,6 Sideskår 

F3606 C60149/10 3534 Grop Brent leire 78 558,7   

F3607 C60149/11 3534 Grop Brent leire 2 12 Sintret leire 

F3675 C60149/12 1589 Grop Brent leire 19 170,2   

F200101 C60149/21 1126 Stolpehull Brent bein 1 0,1   

F200103 C60149/22 1447 Stolpehull Brent bein 1 0,2   

F200105 C60149/23 1559 Stolpehull Brent bein 1 0,1   

F200107 C60149/24 1653 Grop Brent bein 5 0,6   

F200109 C60149/25 1589 Grop Brent bein 11 1,1   

F200111 C60149/26 3052 Grop Brent bein 1 0,1   

F200113 C60149/27 3534 Grop Brent bein 1 0,7 

Fragment av rørknokkel med fure 

slipt langs knokkelens 

lengderetning. 

F200133 C60149/28 3534 Grop Brent bein 5 0,8   

F200135 C60149/13 3534 Grop Brent leire 9 63,3   

F200137 C60149/14 3534 Grop Brent leire 35 79,5   

F200139 C60149/7 3052 Grop Brent leire 10 21,6   

F200141 C60149/29 1904 Grop Brent bein 8 0,7   

F200143 C60149/16 1653 Grop Brent leire 7 22,4   

F200145 C60149/17 3534 Grop Brent leire 13 68,5 Leirforing 
 C60043/1 3074 Grop Keramikk 3 11,9 Funn fra registrering 
 C60043/2 3534 Grop Keramikk 4 9,5 Funn fra registrering 
 C60043/3 3074 Grop Brent leire 1 13,5 Funn fra registrering 

Tabell 9. Funn fra utgravningen (C60149/1-29) og registreringen (C60043/1-3) av lokaliteten. 

6.2.1 BRENT BEIN 

Det ble funnet brente bein i sju groper og tre stolpehull (tabell 9). Beinbitene er små, og 

det ble derfor ikke gjort forsøk på å gjøre artsbestemmelse av beina. En av beinbitene 

som ble funnet i A3534 er tydelig bearbeidet ved at det er slipt inn en fure langs beinets 

lengderetning (figur 13).  
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6.2.2 KERAMIKK 

Keramikk ble funnet i tre av strukturene på lokaliteten. I gropene A1085 og A3534 ble 

det funnet henholdsvis en (C60149/2) og fem (C60149/3) biter udekorert keramikk (figur 

14). Telemark fylkeskommune fant ytterlige fire biter keramikk i A3534 under 

registreringen av lokaliteten i 2014 (registrert som 177758-8). Under registreringen ble 

det også funnet en bit tykk og grovmagret keramikk i A3074 (177758-16). Disse er 

katalogisert under henholdsvis C60043/1 og C60043/2 Totalt forekommer keramikk i fire 

strukturer på lokaliteten. 

 

 

Figur 14. C60149/3. C60149/Keramikk funnet i A3534 (Cf34942_369). 

 

C60149/1 Kar med hank 

I A2835, sidegropa til kokegrop A2495, ble det funnet et stort skår av keramikk under 

avdekkingen (figur 15). Ved rensing av strukturen viste det seg at raskt at skåret kom fra 

et fragmentert leirkar som lå rett under den avdekkete overflaten av strukturen. Karet var 

plassert med bunnsiden opp. Karet ble gravd frem i plan renset for å avgjøre størrelse og 

bevaringsgrad tatt ut i preparat. Preparatet med karet ble deretter fraktet til KHMs 

konserveringslaboratorium og gravd ut under kontrollerte forhold.  

 

Karet kan typebestemmes til yngre bronsealder (lik Broholm 1953: no. 169). Det norske 

leirkarmaterialet fra yngre bronsealder er begrenset (Rødsrud 2012: 238), men karet har 

likevel flere paralleller. Et kar (C50031) datert til overgangen mellom yngre bronsealder 

og førromersk jernalder fra Opstad i Østfold har klare likhetstrekk med karet fra 

Risingsjordet. En annen parallell kan trekkes til et kar (C59825/1) fra Dyrskuplassen i 

Telemark (McGraw 2015: 72-73). Det finnes også paralleller i sør-svenske leirkar fra 

yngre bronsealder (Lindahl et al. 2002: 89, fig. 138-142). 
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Figur 15.C60149/1. Bunnen av hankekaret, delvis utgravd fra preparat.  

 

 

Figur 16. C60149/1. Hankekaret sett fra siden, opp-ned. Foto: Torgeir Winther 
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6.2.3 BRENT LEIRE 

Brent leire ble funnet i svært mange av de undersøkte strukturene på Risingsjordet. I de 

aller flere tilfeller var det snakk om små, dårlig bevarte fragmenter av brent leire som 

gikk i oppløsning ved håndtering. Større stykker ble samlet inn fra fem groper, ett 

stolpehull og en kokegrop (se tabell 9), men på de fleste stykkene er det ikke bevart noe 

av den originale overflaten. Under registreringen fant Telemark fylkeskommune en stor 

bit brent leire i A3074 (registrert som 177758-16), denne er katalogisert under C60043/3. 

 

Funnmaterialet i to av gropene skilte seg ut fra de øvrige. I A1589, en relativt liten og 

grunn grop, ble det funnet 170,2 gram brent leire (C60149/17). Stykkene er relativt store, 

opptil 6,2 x 4,8 cm, og noen av stykkene har bevart rester av en glattet overflate. I A3534, 

om lag 0,2 meter nordøst for A1589, er det funnet totalt 1442,6 gram brent leire 

(C60149/8-11,13-14, figur 16). Storparten av dette materialet består av større og mindre 

biter med delvis forvitret overflate, men det er også biter med rester av en glattet 

overflate. Dette materialet representerer trolig brente rester av leirklining. Det er uklart 

hva kliningen har vært brukt til å tette.  

 

 

 

Figur 17. C60149/9. Deler av den brente leira funnet i F3534 (Cf34942_372). 
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Figur 18. C60149/15. Sterkt varmepåvirket leirforing funnet i A3534. Til venstre kan man se at overflata 

har vært glattet (Cf34942_370). 

 

 

Figur 19. C60149/15. Leirforinga har en kurvatur som kan minne om halsen på et leirkar (Cf34942_371).  
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Deler av den brente leira som ble funnet i A3534 avviker fra resten av funnmaterialet. 

Disse stykkene har vært utsatt for kraftigere varmepåvirkning enn det øvrige materialet, 

og godset inneholder små luftbobler. To biter er fullstendig sintret (C60149/11). I 

motsetning til leirkliningen har disse bitene tydelig tilformet overflate, og på enkelte 

stykker er overflaten tydelig glattet. Trolig er det snakk om en slags foring laget av leire, 

muligvis til en ovn av ukjent type.  Dette er spesielt synlig på et større stykke som 

foreligger i to fragmenter (C60149/15, se figur 17-18). Stykket er formet nesten som 

halsen på et kar, men godset, som er inntil 17 mm tykt, stemmer ikke med en slik 

tolkning. Muligens har det vært en del av en slags trakt. Innsiden av «trakten» er tydelig 

glattet, mens den ytre siden er grov og ru. Gjenstanden har vært utsatt for høy varme. 

Deler av overflata er krakelert og oppsprukket og andre deler er tilnærmet sintret og avgir 

en hul klang.  

 

6.2.4 FLINT 

Det ble funnet to fragmenter av flint i henholdsvis A3534, C60149/19, og A1640, 

C60149/18 (tabell 9). Begge bitene er kraftig brent, og det er ingen sikre spor etter 

bearbeiding på fragmentene (figur 19).  

 

 

Figur 20. Flintfunn fra Risingsjordet. Venstre: C60149/19, fragment av brent flint fra A3534. Høyre: 

C60149/18, fragment av brent flint fra A1640 (Cf34942_368). 
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7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Det ble utført detaljert vedanatomisk analyse av 14 kullprøver fra 13 strukturer på 

Risingsjordet, hvorav tre stolpehull, fem kokegroper og fem groper. Analysene ble foretatt av 

Moesgaard Museum (jf. vedlegg 11.6.1). I hver prøve ble det plukket ut 10 vedstykker som 

ble nærmere analysert. Til sammen ble det bestemt 137 stykker av ved (det kunne ikke 

analyseres mer enn sju stykker i P200071). Det ble påvist ni treslag i prøvene fra 

Risingsjordet hvorav en nåletreart, furu, og åtte arter løvtre: or, bjørk, hassel, ask, frukttre, 

osp, hegg og selje. Or, bjørk og furu er de vanligste treslagene og utgjør henholdsvis 28 %, 

25,5 % og 19 % av innholdet i de analyserte prøvene. Andre treslag ble kun funnet i mindre 

omfang og, med forbehold om at ubestemte stykker potensielt kan tilhøre disse artene, aldri i 

mer enn ett anlegg. Samtidig kan det påpekes at 9 av de analyserte anleggene inneholdt 

blandet ved. Ett anlegg innehold fire treslag, tre anlegg inneholdt tre treslag, ett anlegg 

inneholdt to treslag, fire anlegg inneholdt kun ett treslag. Fire av anleggene er uklare, da de 

inneholdt bark og ubestemt treverk som potensielt kan samsvare med annet analysert treverk 

fra anlegget, men som alternativt kan stamme fra et annet treslag. 

 

Det er ingen entydig sammenheng mellom strukturtype og spesifikke treslag, ei heller antallet 

arter representert i anleggene. Det finnes groper og kokegroper i materialet hvor kun én art er 

representert, men det finnes også tilsvarende strukturer hvor det er identifisert flere ulike 

arter. I alle stolpehullene er det funnet mer enn én art. Det ble ikke observert stolpeavtrykk i 

noen av stolpehullene prøvene ble hentet fra, og det er derfor ikke grunn til å anta at kullet i 

prøvene representerer selve stolpen. I stedet representerer trevirket i prøvene trolig et utvalg 

av det trevirket som har vært i bruk på lokaliteten i forkant av anleggelsen av stolpehullene.  

 

Bruken av or, bjørk, ask og selje tyder på at treverket har blitt hentet fra forholdsvis fuktige 

områder men det varierte innholdet i anleggene tyder mer på at man har brukt det som har 

vært lett tilgjengelig, fremfor en bevisst utvelgelse av egnet trevirke. 

 

7.2 DATERING 

Alle de 14 prøvene som ble vedartsbestemt ble radiologisk datert. Prøvene ble analysert 

av Ångströmlaboratoriet ved Uppsala universitet (Ua-53693 - Ua-53706, se tabell 10). 

Dateringene tyder på at lokaliteten har vært i bruk gjennom store deler av perioden yngre 

bronsealder – merovingertid. Området ser ut til å ha blitt tatt i bruk i slutten av yngre 

bronsealder, da det blir anlagt en kokegrop på den nordre delen av feltet. Mellom ca. 360 

og 200 f. Kr. ble det trolig reist en eller flere stolpekonstruksjon på den sørlige delen av 

lokaliteten, og i de påfølgende århundrene virker området å ha vært aktivt benyttet. 

Aktiviteten består i all hovedsak av at det blir anlagt et stort antall avfallsgroper knyttet til 

en ukjent aktivitet på den søndre halvdelen av det undersøkte området.  Dateringene tyder 

på at denne aktiviteten pågår gjennom hele førromersk jernalder, før den avtar i løpet av 

det siste århundret f. Kr. (se figur 20). 
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Tabell 10. Oversikt over dateringer fra Risingsjordet. Kalibreringene er hentet fra rapporten fra 

Ångströmlaboratoriet, se vedlegg. 

 

Bruk av C14-datering for å avklare kronologiske forløp innenfor førromersk jernalder kan 

by på utfordringer (Bukkemoen 2015). For å avgjøre alderen på organisk materiale i 

kalenderår må det tas hensyn til at mengden C14 i atmosfæren ikke har vært konstant. 

Målt C14-alder må derfor justeres mot en kalibreringskurve for å ta hensyn til mengdene 

C14-isotoper innenfor det aktuelle tidsrommet. Denne kurven flater ut i førromersk 

jernalder, og tidsangivelsene vil derfor ofte vise til et langt tidsrom. Innenfor perioden 

350–210 f.Kr. er det spesielt vanskelig å få presise dateringer (Rahbek og Rasmussen 

1997), og flere av dateringene fra Risingsjordet faller inn i nettopp denne perioden. Det er 

derfor grunn til å tro at de tidsmessige rammene for dateringene er overdrevent romslige. 

 

Dateringene indikerer at bruken av området skifter karakter ved overgangen til romertid. 

De mange gropene og stolpehullene fra førromersk jernalder forsvinner, og kun en 

kokegrop datert til perioden viser at området fortsatt er i bruk. Den intense bruken av 

området ser ikke ut til å fortsette inn i romertid, og det kan virke som om området blir 

mer perifert og mer sporadisk brukt. Det må tas forbehold om at aktiviteten i denne 

perioden kan ha blitt flyttet til nærliggende områder utenfor undersøkelsesområdet.  En 

kokegrop datert til merovingertid viser at området fortsatt var i bruk i begynnelsen av 

yngre jernalder. 
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Figur 21. Kronologisk sortering av dateringene fra Risingsjordet.   

7.3 MAKROFOSSILANALYSE 

Det ble tatt ut 48 makrofossilprøver under utgravningen av lokaliteten. På grunn av frost 

og tele var det ikke mulig å gjennomføre prøveuttaket ved slutten av undersøkelsen, da 

prøvene måtte tas før strukturene frøs. 19 av prøvene ble kassert, de resterende 29 

prøvene ble vasket for makrofossiler. Ni prøver ble analysert av Sofi Östman ved 

Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet (vedlegg 11.6.3).  

 

Det ble påvist korn i åtte av de ni analyserte prøvene (tabell 11). Storparten av materialet 

lot seg ikke artsbestemme, men det ble påvist bygg i tre prøver, mens rug, havre og 

spelt/emmer ble påvist i to prøver. Hvete, brødhvete og agnekledt bygg ble kun påvist i 

en prøve. Det øvrige materialet i prøvene består av ugressarter som hyppig opptrer i 

åkermark (Östman 2016:4).  
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Tabell 11. Oversikt over analyserte makroprøver fra utgravningen på Risingsjordet. 

 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

På Risingsjordet ble det under utgravningen funnet om lag 30 % færre strukturer enn 

beregnet, på ca. 70 % av det arealet som det var planlagt å avdekke. I overkant av 90 % av 

de ikke avskrevne strukturene ble snittet eller totalgravd. Groper dominerte, men også 

andre i form av stolpehull og kokegroper ble undersøkt. Hovedinntrykket av lokaliteten er 

at det har vært intensiv aktivitet i den sørlige delen av området. Denne delen av lokaliteten 

ble avgrenset av moderne påfylte masser og trolig har aktiviteten fortsatt noe sørover. Mot 

vest fortsetter trolig aktivitetsområdet inn under låven og deler av tunet på gården. Den 

nordre delen av lokaliteten var relativt funnfattig og har trolig kun vært sporadisk brukt. 

Med utgangspunkt i C14-dateringene kan det argumenteres for at det har vært en intensiv 

bruksfase i førromersk jernalder og en påfølgende fase med mer sporadisk 

kokegropaktivitet i eldre jernalder og første halvdel av yngre jernalder på Risingsjordet.  

 

8.1 PERIODER OG AKTIVITETER 

Den tidligste aktiviteten som er belagt på Risingsjordet er en kokegrop (A2495) med 

sidegrop (A2835) datert til overgangen mellom yngre bronsealder og førromersk jernalder 

(A2495 (Ua-53701): 2 432 ± 29 BP, kalibrert 730 - 690 f. Kr. og 540 - 410 f. Kr., A2835 

(Ua-53703): 2 465 ± 29, kalibrert 750 - 680 f. Kr., 670 - 610 f. Kr. og 600 - 510 f. Kr.). 

Kokegropa lå i den nordvestre delen av lokaliteten og er den eneste strukturen som har fått 

en datering som strekker seg tilbake til bronsealder. I sidegropa A2835 ble det funnet deler 

av et kar av keramikk, men det ble ikke funnet brente bein som kan tyde på at kokegropa 

har vært anvendt til matlaging.  

 

Tre stolpehull fra den sørlige delen av lokaliteten er datert til førromersk jernalder, A1136 

(Ua-53694: 2199 ± 29 BP, kalibrert 360 – 280 f. Kr. og 240 – 200 f. Kr.), A1519 (Ua-

53697: 2160 ± 28 BP, kalibrert 350 – 300 f. Kr. og 300 – 210 f. Kr.) og A1559 (Ua-53698: 

2235 ± 29 BP, kalibrert 380 – 350 f. Kr. og 300 – 210 f. Kr.). Det ble ikke identifisert sikre 

huskonstruksjoner i området. Antallet stolpehull vitner likevel om at det sannsynligvis har 

vært reist bygninger her, uten at det var mulig å slå fast hvordan disse har sett ut. Trolig 

ble det reist en eller flere stolpebygde bygninger i dette området mellom 360 og 200 f. Kr. 

Den omfattende aktiviteten som har foregått på denne delen av området kan tyde på at 

bygningene har vært en form for driftsbygning heller enn bolighus. Noe av bakgrunnen for 
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at det ikke ble identifisert sikre hus kan være bevaringsforholdene på stedet. Ikke alle 

stolper trenger å ha vært gravd ned like dypt, slik at noen i utgangspunktet har vært mer 

utsatt for ødeleggelse ved senere aktiviteter. Flere av de undersøkte stolpene var svært 

grunne, helt ned mot 6 cm, og tykkelsen på matjordlaget på lokaliteten tyder på at det har 

vært pløyd dypt på lokaliteten. Det er derfor ikke usannsynlig at plogen har fjernet et ukjent 

antall stolper i dette området og at flere av de avskrevne strukturene på denne delen av 

lokaliteten kan ha vært de siste restene av grunne stolpehull. 

 

Problemstillingene i prosjektplanen som var knyttet til bygningskonstruksjon og indre 

organisering falt bort som en følge av at det ikke var mulig å identifisere huskonstruksjoner. 

Problemstillingen knyttet til husenes plassering i forhold til øvrige kulturminner på 

lokaliteten kan belyses i en viss grad, da dateringene av fem groper viser at disse ble anlagt 

og var i bruk i løpet av det 2. og 1. århundret f. Kr. Dateringene av stolpene og gropene er 

altså delvis sammenfallende og overlappende, og det er derfor mulig at disse har vært i 

bruk samtidig. Det må imidlertid tas forbehold om at dateringer fra denne perioden har 

brede tidsangivelser, og at det derfor er teoretisk mulig at strukturene ikke er samtidige (se 

kap. 7.2).  

 

To groper fikk dateringer som går tilbake til det 4. århundret f. Kr., A3534 og A1904. 

A3534 var en av de få strukturene på lokaliteten med særlig grad av lagdeling og det ble 

funnet store mengder brent leire og leirklining i gropa, samt små mengder brent bein og et 

brent fragment av flint. På grunn av lagdelingen og funnmaterialet ble det datert trekull fra 

to lag, lag 3 og 5, datert til henholdsvis 360 – 200 f. Kr. (Ua-53706: 2216 ± 30 BP, kalibrert 

360 – 340 og 320 – 200 f. Kr.) og 110 f. Kr. – e. Kr. (Ua-53705: 2050 ±30 BP, kalibrert 

110 f. Kr. – e. Kr.). Lagdelingen i gropa var noe utydelig og det var ikke tegn til at gropa 

har stått åpen i lengre tid. De divergerende dateringene er sannsynligvis misvisende, og 

trolig er den eldre dateringen gjort på trekull som var gammelt når det ble deponert i gropa. 

Dateringen har også en relativt vid tidsangivelse, noe som kan være ytterligere misvisende. 

A3534 er tolket som en avfallsgrop, men det er uklart hva slags type aktivitet avfallet skal 

forbindes med. Massene i gropa inneholdt store mengder brent leire og en del trekull, noe 

som tyder på at ild har vært en nødvendig del av aktiviteten. Funn av leirforing som har 

vært utsatt for høy varme peker også i denne retningen. Muligens har leirforingen vært 

brukt i forbindelse med en slags ovn som har vært plassert i nærheten av gropa, men dette 

er usikkert.  

 

A1904 er datert til 360 – 100 f. Kr. (Ua-53700: 2158 ± 30 BP, kalibrert 360 – 270 f. Kr. og 

260 – 100 f. Kr.), og er et typisk eksempel på den store mengden groper som ble undersøkt 

på Risingsjordet. Gropa var oval i plan, sidene i nedgravningene var buete og bunnen var 

avrundet. Fyllet i gropa var heterogent og bestod av flekkete mørk gråsvart til mørk brun 

leire- og humusholdig silt iblandet trekull og biter av brent leire. Det var ingen synlige 

lagdelinger i fyllet. Ytterligere tre groper av denne typen er datert til førromersk jernalder, 

A1085 (Ua-53693: 2092 ± 28 BP, kalibrert 190 – 40 f. Kr.), A1653 (Ua-53699: 2081 ± 29 

BP, kalibrert 190 – 30 f. Kr.) og A3052 (Ua-53704: 2110 ± 29 BP, 210 – 40 f. Kr.). Disse 

gropene er datert til tidsrommet 210 – 30 f. Kr., og kan dermed være samtidige med eller 

yngre enn stolpekonstruksjonene. 

 

Makrofossilprøver fra gropene inneholdt et variert utvalg av ulike kornarter, deriblant 

hvete, spelt/emmer, rug, havre, bygg og agnekledt bygg. Det er uklart hva slags aktivitet 
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avfallet i strukturene fra førromersk jernalder har vært knyttet til. Som nevnt indikerer den 

brente leira og kullet i gropene at bruk av ild trolig har vært involvert. Tilstedeværelsen av 

korn i gropene kan indikere at det muligens dreier seg om en form for produksjon eller 

foredlingsprosess knyttet til jordbruksavlingen, men dette er spekulasjon.  

 

En kokegrop, A1481, er datert til førromersk jernalder, 190 – 40 f. Kr (Ua-53696: 2092 ± 

28 BP). Kokegropa ligger i det samme området som avfallsgropene og stolpehullene fra 

førromersk jernalder, men det er usikkert hvilken sammenheng det er mellom strukturene. 

Muligens kan A1481 ha hatt en funksjon som har inngått i den aktiviteten som har resultert 

i de store mengdene avfallsgroper, men kokegroper kan også ha vært brukt til oppvarming 

i bygninger (Gustafson 2005:106) eller til matlaging. 

 

Det virker trolig at de udaterte gropene på den søndre delen av lokaliteten også skal knyttes 

til aktiviteten i førromersk jernalder. Det store antallet avfallsgroper vitner om en 

omfattende aktivitet på Risingsjordet, og de radiologiske dateringene tyder på at denne 

aktiviteten vedvarer gjennom hele førromersk jernalder. I overgangen til romersk jernalder 

har noe skjedd. Det virker som om bruken av området har endret karakter, og aktiviteten 

knyttet til avfallsgropene i den sørlige delen av lokaliteten opphører.  

 

Aktiviteten i periodene etter førromersk jernalder er representert ved et lite antall 

kokegroper med dateringer til romertid og merovingertid. Det lave antallet kokegroper 

tyder på at området kun har vært sporadisk benyttet i perioden, men det må tas forbehold 

om at et ukjent antall strukturer kan være fjernet av den harde pløyinga som har foregått på 

lokaliteten i nyere tid. Det heller ikke utenkelig at disse kokegropene kan representere 

utkanten av en større aktivitetsområde som ligger utenfor det undersøkte området. Den 

rektangulære kokegropa A2522 på den nordlige delen av området er datert til 130 – 340 e. 

Kr. (Ua-53702: 1785 ± 29 BP). Kokegropa skiller seg klart ut fra de øvrige på feltet med 

tanke på form og plassering, og det er kun kokegropa A2495, som er datert til yngre 

bronsealder/førromersk jernalder, som ligger i nærheten. En annen struktur, kullflekken 

A2160, er tidligere datert av Telemark fylkeskommune til 335 – 425 e. Kr. (177758-4, 

Beta-389432: 1660 ± 30 BP), med andre ord til andre halvdel av yngre romertid og 

overgangen til folkevandringstid. Kullflekken kan representere de siste restene av en 

kokegrop.  

 

Kokegropa A1481 ligger på den sørlige delen av lokaliteten og skjærer den østre delen av 

gropa A1181. Kokegropa er den eneste daterte strukturen i denne delen av området som 

ikke faller inn i førromersk jernalder og er også den yngste daterte strukturen på lokaliteten, 

datert til 570 – 655 e. Kr. (Ua-53695: 1436 ± 28 BP). Dateringen er sammenfallende med 

en datering utført av Telemark fylkeskommune av et enkeltliggende ildsted på lokaliteten 

177759 til 545 – 645 e. Kr. (Beta-384933: 1470 ± 30 BP). Lokaliteten 177759 og ildstedet 

ligger på en sørvestvendt terrasse, 25 meter vest for den sørvestre avgrensningen av den 

undersøkte lokaliteten. Sjakting utført av fylkeskommunen viste at områdene mellom 

177759 og 177758 er kraftig forstyrret av planering og nyere tids byggevirksomhet.  

 

Det er et usikkert hva slags aktiviteter kokegropene skal settes i forbindelse med, og om 

de representerer én eller flere ulike typer aktivitet (se f.eks. Diinhoff 2005:137 om 

temaet). Kokegroper har tradisjonelt blitt sett på som spor etter matlagning, men i de 

senere årene har forskere satt spørsmål ved hvilken type matlaging kokegropene 
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representerer. Dette skyldes både at det er for få kokegroper til at det skal ha vært den 

vanlige formen for matlaging i forhistorisk tid, men også fordi den påkrevde mengden 

med stein ville vært enorm. Kokegropfelt har blant annet blitt satt i sammenheng med 

kultisk aktivitet (Narmo 1996) og med samlingssteder av politisk og sosial karakter i et 

egalitært samfunn (Gjerpe 2001). Lill Gustafson (2005:106) oppsummerer mulige 

bruksområder for kokegropene med oppvarming i bolig, tørr- eller våtkoking av mat, 

tørking av kjøtt/fisk og badstue.  
 

Kokegropene som ble undersøkt på lokaliteten er for langt unna kjente gravminner og 

helleristninger til å kunne knyttes direkte til disse. Det er mer sannsynlig at kokegropene 

skal ses i sammenheng med samtidig bosetning i området, hvis plassering foreløpig er 

ukjent. Det virker sannsynlig at i det minste noen av kokegropene ble brukt til matlagning 

i en eller annen form, men det ble ikke funnet brente bein i noen av gropene. Det ble ikke 

funnet andre strukturer som kunne knyttes direkte til kokegropene, så det er lite trolig at de 

har vært tilknyttet bygninger som ildsted, ei heller at de har vært brukt til badstuaktivitet 

eller liknende. Et mulig unntak fra dette er den omtalte kokegropa A1481 som har en 

samtidig datering med den intensive aktiviteten i den sørlige delen av området i førromersk 

jernalder. 
 

8.2 UTGRAVNINGEN I EN STØRRE SAMMENHENG  

Når lokaliteten skal tolkes, er det viktig å ta de geografiske forholdene med i betraktningen. 

Lokaliteten på Risingsjordet ligger på en terrasse med utsikt vestover mot gårdene Mæla, 

Århus og Venstøp. Øst for lokaliteten ligger Gjerpen kirke. Dette er et område hvor det 

finnes en rekke kulturminner, deriblant gravminner, helleristninger og kokegropfelt (se 

kap. 4 og Glørstad 2015). 

 

Det er i de siste ti årene gjennomført en rekke utgravninger i Skien kommune, og som følge 

er det et lite antall daterte kulturminner nærheten av Risingsjordet. I tillegg må både 

helleristninger og gravminner i nærområdet anslås å tilhøre perioden bronsealder-jernalder. 

På Nordre Grini, 1 km nord for Risingsjordet, ble det i 2008 undersøkt fire lokaliteter med 

kokegroper datert til perioden yngre bronsealder-merovingertid (Skogsfjord og Glørstad 

2009). Hoveddelen av kokegropene ble datert til yngre bronsealder og førromersk 

jernalder. I 2009 og 2010 ble det også undersøkt to lokaliteter med kokegroper og brønner 

på Limijordet (Berge og Glørstad 2010, Berge et al. 2012), ytterligere 1 km lenger nord. 

Dateringene viste at området var i bruk fra slutten av yngre bronsealder og inn i yngre 

romertid. Lokalitetene på Nordre Grini og Limijordet har altså vært i bruk i det samme 

tidsrommet som lokaliteten på Risingsjordet, men aktiviteten synes å ha hatt ulik karakter.  

 

Undersøkelsen har også paralleller andre steder i Skien kommune. Kokegroper datert til 

det samme tidsrommet som strukturene på Risingsjordet kjennes blant annet fra Bratsberg 

(Wenn og Glørstad 2012). I 2005 ble det undersøkt kokegroper datert til bronsealder og 

romertid på Gimsøy (Bukkemoen 2006), og her ble det også funnet to treskipede langhus 

fra førromersk jernalder. På Kongerød er det undersøkt kokegroper med dateringer til eldre 

jernalder og husområder datert til sen førromersk jernalder-eldre romertid (Skogsfjord og 

Glørstad 2009). I 2012 ble det undersøkt et hus datert til yngre bronsealder-førromersk 

jernalder på Larønningen (Rødberg og Glørstad 2012a; 2012b) Wenn og Glørstad (2012) 

har argumentert for at undersøkelsene som er gjennomført det seneste tiåret gir inntrykk av 
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at det har foregått en intensivering eller ekspansjon av bosetningen og gårdsdriften i slutten 

av førromersk jernalder. Utgravningsresultatene fra Risingsjordet føyer seg således inn i 

en rekke av undersøkelser som viser at førromersk jernalder har vært en 

oppblomstringsperiode i Skien. Problemene knyttet til presis tidfesting av radiologiske 

dateringer innad i førromersk jernalder gjør det vanskelig å avgjøre når i førromersk 

jernalder aktiviteten på Risingsjordet tiltok, men dateringene antyder at intensiveringen har 

foregått i midten av, og muligens så tidlig som i begynnelsen av, førromersk jernalder.  

 

9 SAMMENDRAG 

Den arkeologiske undersøkelsen på Risingsjordet ble foretatt i perioden 16.11-3.12.2015 i 

forbindelse med omregulering av dyrket mark på gården Rising til boligformål. Prosjektet 

avvek noe fra prosjektplanen da kun om lag 70 % av det planlagte arealet ble avdekket. 

Den vestligste fjerdedelen av lokaliteten lå helt inn mot grunnmuren på låven på tunet og 

delvis innenfor fredningssonen for to styvingstrær, og kunne dermed ikke undersøkes. 

Mot øst lå deler av lokaliteten på en privat eiendom som ikke ble berørt av tiltaket, og det 

var derfor ikke anledning til å undersøke denne delen av lokaliteten. Det ble hovedsakelig 

funnet groper og stolpehull ved undersøkelsen, og alle de daterte strukturene av disse 

typene stammer fra førromersk jernalder. Videre ble det undersøkt et lite antall 

kokegroper. De daterte kokegropene stammer fra perioden yngre bronsealder til 

merovingertid.  

 

Sammen med Telemark fylkeskommunes dateringer tyder de 14 radiologiske dateringene 

som ble gjort fra utgravningen at lokaliteten har vært i bruk siden slutten av yngre 

bronsealder og frem til merovingertid. Den tidligste bruken av Risingsjordet består i en 

enkelt kokegrop datert til slutten av yngre bronsealder anlagt på den nordre delen av 

lokaliteten. Langt de fleste dateringene faller inn i førromersk jernalder, og den sørlige 

delen av lokaliteten virker å ha vært intensivt brukt i århundrene frem til begynnelsen av 

vår tidsregning. Sporene etter denne aktiviteten er i hovedsak et stort antall likeartede 

avfallsgroper, men et antall stolpehull viser at det trolig også har vært reist en eller flere 

stolpekonstruksjoner på Risingsjordet i denne perioden. Utgravingen faller inn i en rekke 

av undersøkelser som tyder på at førromersk jernalder har vært en oppblomstringsperiode 

i bosetningen i Skien. Makrofossilprøver fra strukturene inneholdt et rikholdig 

kornmateriale og viser at det har foregått dyrking av hvete, spelt/emmer, rug, havre og 

bygg på, eller i nærheten av, lokaliteten i denne perioden.  

 

Denne intensive bruken av lokaliteten virker å avta ved overgangen til romertid, og i de 

påfølgende periodene frem til og med merovingertid endrer bruken av lokaliteten 

karakter. De eneste påviste sporene av menneskelig aktivitet på Risingsjordet i dette 

tidsrommet er et lite antall kokegroper, og strukturene er spredt utover hele lokaliteten. 

Den sporadiske bruken av lokaliteten kan tyde på at lokaliteten mistet sin betydning og 

ble en mer perifer del av bosetningen i området i disse periodene, alternativt kan 

aktiviteten ha blitt relokalisert til et område utenfor den undersøkte lokaliteten.  

 

Utgravningen fremskaffet et relativt omfattende funnmateriale, hovedsakelig bestående 

av store mengder brent leire. Det ble også funnet keramikk, deriblant store deler av et kar 

funnet i en kokegrop med sidegrop, datert til overgangen yngre bronsealder-førromersk 
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jernalder. I åtte strukturer ble det funnet små mengder brent bein, hvorav en bit var 

bearbeidet, og det ble funnet fragmenter av flint.  
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

A-

nr. Kontekst Lengde Bredde Dybde Plan Bunn Sider Farge 

Prøve-

nr. 

Foto

-nr. Beskrivelse 

1000 Avskrevet 
          

1014 Stolpehull 36 32 7 rund spiss skråe Mørk 

brun til 

brungrå 

11014 227, 

230 

Ovalt stolpehull, 36 x 32 cm i plan, 7 cm dyp. 

Sidene var skrå, og bunnen spiss. Fyllet bestod av 

porøs mørk brun til brungrå leirholdig silt iblandet 

små biter brent leire. Tydelig avgrensning i plan 

og profil. 

1023 Stolpehull 37 35 8 oval spiss skråe Brunsvar

t 

11023 227, 

230 

Rundt stolpehull, 37 x 35 cm i plan, 8 cm dyp. 

Sidene var skrå, og bunnen spiss. Fyllet bestod av 

brunsvart leirholdig silt iblandet små biter trekull 

og brent leire. Tydelig avgrenset i plan og profil. 

1032 Avskrevet 
          

1041 Avskrevet 
          

1053 Avskrevet 
          

1066 Grop 140 75 25 oval avrundet buete Mørk 

brungrå 

svart 

11066 129, 

130, 

152 

177758-15. Oval grop, 140 x 70 cm i plan, 25 cm 

dyp. Sidene i nedgravningen var buete, og bunnen 

var avrundet. Fyllet bestod av mørk grålig brun 

humus- og leirholdig silt iblandet noe brent leire 

og trekull. Strukturens avgrensning i plan var 

tydelig. Den vestre delen av gropa er tydelig skåret 

ned i kanten av A1085, en grop med forholdsvis 

likt fyll. Avgrensningen mot undergrunnen og 

relasjonen til A1085 er svært tydelig også i profil. 
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1085 Grop 125 120 45 ujevn avrundet buete Mørk til 

lys 

gråbrun 

11085 130, 

152 

177758-15. Ujevnt formet grop, 125 x 120 cm i 

plan, 45 cm dyp. Sidene var buete, og bunnen 

avrundet. Fyllet i midten og toppen av strukturen 

bestod av mørk grålig brun humus og leirholdig 

silt iblandet en del brent leire og skjørbrent stein. 

Massene i sidene og bunnen av nedgravningen 

bestod av leirholdig silt med en lysere brungrå 

farge, og inneholdt mindre trekull og brent leire. 

Strukturen var tydelig avgrenset i plan, både mot 

undergrunnen og mot A1066 som skjærer den 

østre kanten av gropa. I plan er avgrensningen mot 

undergrunnen mindre tydelig. Ved opprensingen 

ble det funnet et skår av keramikk (C60149/2) i 

den nordvestre delen av strukturen. Om lag 12 liter 

varmepåvirket stein ble samlet inn fra den 

undersøkte halvdelen av gropa. 

1108 Staurhull 50 40 20 uformet flat rette Lys 

grålig 

brun 

 
218, 

220 

Ujevnt formet staurhull, 50 x 40 cm i plan, 20 cm 

dyp. I flate fremstod strukturen som et irregulært 

formet stolpehull. Sidene var buete i toppen og 

rette i bunnen av nedgravningen, og bunnen flat. 

Fyllet bestod av middels mørk brun og grå 

leirholdig silt iblandet noe grus. Noe utydelig 

avgrensning i plan, tydelig i profil. 

1118 Avskrevet 
          

1126 Stolpehull 35 35 10 rund avrundet buete Middels 

mørk 

gråbrun 

11126 021, 

026 

177758-12. Rundt stolpehull, 35 cm i diameter i 

plan, 10 cm dyp. Sidene var buete, og bunnen var 

avrundet. Fyllet bestod av middels mørk gråbrun 

leirholdig silt iblandet små biter brent leire og 

trekull. Tydelig avgrenset i plan og profil. 
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1136 Stolpehull 57 40 12 oval skrå buete Mørk 

gråbrun 

11136 192, 

196 

Ovalt stolpehull, 57 x 40 cm i plan, 12 cm dyp. En 

stor stein, muligens rest av skoning, lå i overflata 

av strukturen ved avdekking. Sidene i 

nedgravningen var buete, mens bunnen var svakt 

skrå. Fyllet bestod av mørk grålig brun noe 

humus- og leirholdig silt iblandet små biter brent 

leire og trekull. I bunnen av strukturen blir fyllet 

gradvis mer kullholdig og får en mørkere grå 

farge. Tydelig avgrenset i plan, noe mindre tydelig 

avgrensning mot vestre del av profil grunnet 

endring i undergrunn. 

1146 Avskrevet 
          

1156 Avskrevet 
          

1167 Kokegrop 100 80 15 oval avrundet buete Mørk 

brun, lys 

brun 

11167 093, 

114 

Oval kokegrop, 100 x 80 cm i plan, 15 cm dyp. 

Sidene i nedgravningen var buete, og bunnen 

avrundet. Fyllet i toppen av strukturene var 

heterogent, og bestod av en blanding av mørk brun 

og mørk gulbrun sandholdig leire iblandet trekull 

og små mengder forvitret stein. Under dette laget 

bestod fyllet av middels mørk grå siltholdig leire 

med en usammenhengende linse av trekull nær 

bunnen av nedgravningen. Det ble samlet inn 5 

liter varmepåvirket stein fra den undersøkte delen 

av strukturen. 

1181 Grop 175 95 47 oval avrundet buete Mørk 

brun til 

gråsvart 

11181 163, 

183 

Oval grop, 175 x 95 cm i plan, 47 cm dyp. Sidene i 

nedgravningen var buete, og bunnen avrundet. 

Fyllet bestod av mørk brun til grålig svart humus- 

og leirholdig silt iblandet biter av trekull og brent 

leire. Strukturen var tydelig avgrenset mot 

undergrunnen i plan. Mot nord skar gropas kant en 

annen grop med likeartet fyll, A1199. 

Avgrensningen mellom gropene var noe utydelig. 

Mot sørøst ble gropa tydelig skjært av kokegrop 

A1167. I profil var nedgravningen tydelig 
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avgrenset mot undergrunnen. Det var ikke mulig å 

se en tydelig avgrensning mot A1199 i profilen, 

men små fargeforskjeller i fyllet tyder på at gropa 

faktisk skjærer A1199. 

1199 Grop 110 90 38 oval avrundet buete Mørk 

brun til 

gråsvart 

11199 165, 

183 

Oval grop, 110 x 90 cm i plan, 38 cm dyp. Sidene i 

gropa var buete, og bunnen avrundet. Fyllet bestod 

av mørk brun til gråsvart leire- og humusholdig silt 

iblandet biter av brent leire og trekull. Strukturen 

var tydelig avgrenset i plan og profil, med unntak 

av mot sørøst hvor gropa ble skåret av A1181. 

Avgrensningen mot A1181 var utydelig og diffus i 

både plan og profil. 

1213 Stolpehull 57 39 18 oval flat skråe Mørk 

brungrå 

11213 203, 

209 

Ovalt stolpehull, 57 x 39 cm i plan, 18 cm dyp. 

Sidene var skrå, og bunnen flat. Stolpehullet var 

svakt skråstilt. Fyllet bestod av porøs middels 

mørk gråbrun sand- og grusholdig silt iblandet små 

biter brent leire.  Middels tydelig avgrenset i plan 

og profil. 

1222 Avskrevet 
          

1236 Avskrevet 
          

1246 Stolpehull 38 38 6 rund flat buete Middels 

mørk 

grålig 

brun 

 
020, 

024 

Rundt stolpehull, 38 cm i diameter i plan, 6 cm 

dyp. Sidene i strukturen var buete, og bunnen flat. 

Fyllet bestod av middels mørkt noe grålig brun 

leire- og sandholdig silt iblandet små mengder 

brent leire. Middels tydelig avgrenset i plan og 

profil. 

1254 Stolpehull 40 30 8 rund avrundet buete Mørk 

brun til 

gråsvart 

11254 188, 

190 

Ovalt stolpehull, 40 x 30 cm i plan, 8 cm dyp. 

Sidene i nedgravningen var buete, og bunnen 

avrundet. Fyllet bestod av middels mørk gråbrun 

leirholdig silt iblandet fragmenter av brent leire og 
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trekull. En stor stein midt i strukturen kan 

muligens være siste rest av skoning. Tydelig 

avgrenset i plan, noe utvasket og stedvis utydelig 

avgrenset i profil. 

1262 Grop 82 82 
 

rund 
      

1274 Kokegrop 87 66 3 oval ujevn ujevne Mørk 

gråbrun 

11274 338, 

346 

Oval kokegrop, 87 x 66 cm i plan, 3 cm dyp. 

Ettersom kun 3 cm gjenstod av strukturen var det 

ikke mulig å avgjøre hvilken form nedgravningen 

sider har hatt. Bunnen var ujevn. Fyllet bestod av 

mørk gråbrun humus- og leirholdig silt, og i plan 

var det en usammenhengende rand av kullflekker. 

Avgrensningen i plan var tydelig. Den svært 

dårlige bevaringsgraden medførte at 

avgrensningen i profil var noe mindre tydelig. 0,3 

liter varmepåvirket stein ble samlet inn fra fra den 

snittete delen av strukturen. 

1287 Grop 140 130 25 oval avrundet buete Mørk 

brun til 

brunsvart 

 
244, 

249 

Oval grop, 140 x 130 cm i plan, 25 cm dyp. Sidene 

var buete, og bunnen i gropa var avrundet. Fyllet 

bestod av mørk brun til brunsvart siltholdig leire 

iblandet noe humus og brent leire. Nær bunnen av 

nedgravningen var det en usammenhengende kull-

linse og enkelte større steiner. Tydelig avgrensning 

i plan og profil. Under snitting ble det samlet inn 

10 liter varmepåvirket stein. 

1302 Avskrevet 
          

1310 Grop 75 75 26 ujevn ujevn buete Mørk 

grålig 

brun 

11310 157, 

158 

17758-13. Ujevnt formet grop, 75 cm i diameter i 

plan, 26 cm dyp. Gropa har trolig vært rund i 

formen, men var forstyrret av moderne aktivitet. 

Sidene i nedgravningen var jevnt buete, og bunnen 

var avrundet. Fyllet i midten av gropa bestod av 

mørk grålig brun humus- og noe leirholdig silt 

iblandet relativt store mengder brent leire. Fyllet i 

sidene og bunnen av gropa bestod av mørkere 

brunaktig grå svakt humusholdig og leirholdig silt 
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iblandet noe trekull, en del brent leire og sot. 

Tydelig avgrenset nedgravning i plan. I profil er 

bunnen av nedgravningen noe mindre tydelig, 

trolig på grunn av forstyrrelser som skyldes røtter. 

1323 Avskrevet 
          

1333 Avskrevet 
          

1345 Avskrevet 
          

1352 Stolpehull 33 33 13 rund avrundet buete Middels 

mørk 

brungrå 

11352 171, 

172 

Rundt stolpehull, 33 cm i diameter i plan, 13 cm 

dyp. Sidene i nedgravningen var buete, og bunnen 

avrundet. Fyllet bestod av mørk brungrå noe 

leirholdig silt. Utydelig avgrenset i plan, fremstod 

før snitting som en del av en større struktur. 

Middels tydelig avgrenset i profil. 

1363 Avskrevet 
          

1371 Avskrevet 
          

1383 Avskrevet 
          

1393 Avskrevet 
          

1404 Stolpehull 40 30 9 oval avrundet buete Middels 

mørk 

brungrå 

11404 317, 

318 

Ovalt stolpehull, 40 x30 cm i plan, 9 cm dyp. 

Sidene var buete, og bunnen avrundet. Fyllet i 

strukturen bestod av middels mørk grålig brun noe 

humusholdig silt, iblandet små mengder 

trekullbiter og en del brent leire. Tydelig avgrenset 

mot undergrunn i plan og profil. 

1413 Avskrevet 
          

1425 Stolpehull 38 38 6 rund flat buete Middels 

mørk 

brungrå 

11425 211, 

216 

Rundt stolpehull, 38 cm i diameter i plan, 6 cm 

dyp. Nedgravningens sider var buete, og bunnen 

var flat. Fyllet i strukturen består av middels til 

mørk brungrå leire- og noe humusholdig silt med 

lyse grå spetter, iblandet små mengder brent leire. 
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Noe utydelig avgrensning i plan, tydelig 

avgrensning i profil. 

1435 Grop 80 70 11 ujevn ujevn buete Mørk 

gråbrun 

11435 235, 

237 

Ujevnt formet grop, 80 x 70 cm i plan, 11 cm dyp. 

Sidene er buete, og bunnen i nedgravningen var 

forholdsvis ujevn. Fyllet var svært heterogent, og 

bestod i hovedsak av mørk gråbrun noe humus- og 

leirholdig silt iblandet varierende mengder trekull 

og brent leire. Trekullet og den brente leire var 

ikke jevnt fordelt i laget, men opptrådde i 

konsentrasjoner. Nedgravningen var tydelig 

avgrenset i plan og profil. Det ble ikke funnet 

varmepåvirkede steiner i den utgravde delen av 

gropa, men det ble observert flere eksemplarer i 

overflaten av den uutgravde delen strukturen. 

1447 Stolpehull 30 30 7 rund avrundet buete Mørk 

brungrå 

11447 212, 

214 

Rundt stolpehull, 30 cm i diameter i plan, 7 cm 

dyp. Sidene i nedgravningen var buete, og bunn 

avrundet. Fyllet bestod av mørk brungrå lettere 

humusholdig og leirholdig silt iblandet små 

mengder brent leire. Strukturen var tydelig 

avgrenset i plan, mens avgrensningen i profil var 

noe mindre tydelig. 

1455 Avskrevet 
          

1463 Avskrevet 
          

1472 Stolpehull 45 40 11 rund ujevn buete Middels 

mørk 

gråbrun 

11472 187, 

189 

Rundt stolpehull, 45 x 40 cm i plan, 11 cm dyp. 

Sidene var buete, og bunnen var noe ujevn. Fyllet i 

strukturen bestod av middels mørk gråbrun 

leirholdig silt iblandet små biter brent leire og 

trekull. Strukturen var middels tydelig avgrenset 

mot undergrunnen i plan og profil. 
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1481 Kokegrop 80 85 16 rund flat buete Svartakti

g brun 

11481 146, 

155 

177758-7. Rund kokegrop, 85 x 80 cm i plan, 11 

cm dyp. Sidene i nedgravningen var buete, og 

bunnen var flat i den nordlige enden av profilen. 

Midt i strukturen var det plassert en stor stein, og 

denne forstyrret den flate bunnen. Fyllet var svært 

heterogent, og bestod av en blanding av mørk 

gråbrun, gulbrun og brunaktig gråsvart sandholdig 

silt iblandet varierende mengder trekull og sot. Det 

ble samlet inn 4 liter varmepåvirket stein fra den 

undersøkte delen av strukturen. 

1494 Avskrevet 
          

1503 Avskrevet 
          

1512 Kokegrop 125 115 22 oval flat buete Mørk 

gråbrun 

11512 161, 

167 

Oval kokegrop, 125 x 115 cm i plan, 22 cm dyp. 

Sidene var buete, bunnen var flat. Fyllet i 

kokegropa bestod av mørk gråbrun sand- og noe 

grusholdig leire og små mengder trekull. I bunnen 

av nedgravningen var det større konsentrasjoner av 

trekull som kan minne om rester av en kull-linse, 

særlig i den vestre delen av profilen. Det ble 

samlet inn 3,5 liter varmepåvirket stein fra den 

undersøkte delen av strukturen. Strukturen er 

tolket som kokegrop på grunnlag av kull-linsa og 

den varmepåvirkede steinen. Tydelig avgrenset i 

plan og profil. Mot vest ligger strukturen helt inntil 

kokegropa A1753. 

1519 Stolpehull 28 35 15 rund avrundet buete Mørk 

gråbrun 

11519 141, 

142 

Ovalt stolpehull, 35 x 28 cm i plan, 15 cm dyp. 

Sidene i nedgravningen var buete, og bunnen var 

avrundet. Fyllet bestod av mørk grå leire- og noe 

grusholdig sand iblandet små mengder brent leire. 

Tydelig avgrenset i plan og profil. 

1528 Avskrevet 
          

1539 Avskrevet 
          

1548 Avskrevet 
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1559 Stolpehull 37 35 14 ujevn avrundet buete Mørk 

brun 

11559 322, 

329 

Stolpehull med steinskoning. I flate endel større 

rødlig og sort stein, i fyllet forekommer dette i 

svært forvitret form. Ørsmå biter av kull i fyllet, 

samt rødlig brent leire. Fyllet består av silt og leire 

med innslag av humus, mørk brun i farge med 

enkelte partier med mer sort og rød materie, 

antagelig farget av overnevnte sterkt forvitra 

skiferstein. 

1568 Grop 62 64 10 rund avrundet ujevne Gråbrun 
 

061, 

081 

Rund grop, 64 x 62 cm i plan, 10 cm dyp. Sidene i 

nedgravningen var ujevne, og bunnen avrundet. 

Fyllet bestod av gråbrun noe grus- og leirholdig 

sand iblandet små mengder trekull og brent leire. 

Strukturen var tydelig avgrenset i plan. 

Forstyrrelser forårsaket av røtter gjorde 

avgrensningen i den vestre delen av profilen 

mindre tydelig. 

1580 Avskrevet 
          

1589 Grop 64 64 6 ujevn ujevn buete Mørk 

gråbrun 

11589 327, 

332 

177758-9. Ujevnt formet grop, 64 x 64 cm i plan, 

6 cm dyp. Strukturen var delvis skadet ved 

avdekking, trolig som resultat av to store steiner 

ble dratt løs under registreringen. Sidene i den 

grunne nedgravningen var buete, og bunnen var 

svært ujevn. Fyllet bestod av mørk gråbrun 

sandholdig leire iblandet trekullbiter. I den nordre 

enden av profilen var det en konsentrasjon av store 

og velbevarte biter av brent leire (C60149/17). 

Avgrensningen av strukturen var tydelig i plan og 

profil. 

1600 Avskrevet 
          

1609 Avskrevet 
          

1618 Stolpehull 28 35 8 oval avrundet buete Mørk 

gråbrun 

11618 233, 

234 

Ovalt stolpehull, 35 x 28 cm i plan, 8 cm dyp. 

Sidene var buete, og bunnen avrundet. Fyllet i 

strukturen bestod av mørk gråbrun leirholdig silt 

iblandet trekull og små mengder brent leire. To 
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steiner observert i delen av strukturen som ikke ble 

fjernet ved snitting kan være rester av skoning. 

Strukturen var tydelig avgrenset i plan og profil. 

1640 Grop 130 63 10 ujevn flat buete Mørk 

grålig 

brun 

11640 092, 

102 

Ujevnt formet avlang grop, 130 x 63 cm i plan, 10 

cm dyp. Sidene var buete, og bunnen var tilnærmet 

flat men ujevn. Fyllet bestod av mørk gråbrun 

leirholdig sand iblandet brent leire og enkelte 

mindre steiner. Ved opprensingen ble det funnet et 

fragment av brent flint i overflaten av strukturen 

(C60149/18). Avgrensningen i plan og profil var 

tydelig. Før snitting var strukturen registrert som 

to groper, A1640 og A1670, men profilen viste 

tydelig at det dreier seg om én ujevn formet 

struktur. 

1653 Grop 125 100 61 oval avrundet buete Mørk 

brun 

11653 115, 

135 

Oval grop, 125 x 100 cm i plan, 61 cm dyp. Sidene 

i nedgravningen var buete, og bunnen avrundet. 

Fyllet i gropa bestod av mørk brun leire- og noe 

grusholdig sand iblandet små biter brent leire og 

små mengder trekull. Tydelig avgrenset i plan og 

profil. 

1670 Grop 
        

092, 

102 

Se struktur A1640. 

1683 Grop 120 80 40 oval avrundet buete Mørk 

gråbrun 

 
243, 

248 

Noe ujevn oval grop, 120 x 80 cm i plan, 40 cm 

dyp. Sidene i gropa var noe ujevnt buet, og bunnen 

var avrundet. Fyllet bestod av mørk gråbrun 

sandholdig leire iblandet enkelte biter trekull og 

brent leire. I den nordre enden av profilen var det 

to tynne linser med lys grå silt. Nedgravningen var 

tydelig avgrenset i plan og profil. 

1700 Avskrevet 
          

1712 Grop 85 75 10 ujevn ujevn buete Mørk 

gråbrun 

 
238, 

239 

Ujevnt formet grop, 85 x 75 cm i plan, 10 cm dyp. 

Sidene i nedgravningen var buete, og bunnen var 

svært ujevn. Fyllet bestod av mørk gråbrun 
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leirholdig sand med lysere grå spetter og iblandet 

små mengder trekull og brent leire. Strukturen var 

tydelig avgrenset i plan, og middels tydelig i 

profil. 

1730 Avskrevet 
          

1753 Kokegrop 106 75 10 ujevn ujevn buete Gråaktig 

svart 

11753 161, 

168 

Ujevnt formet kokegrop, 106 x 75 cm i plan, 10 

cm i profil. På tross av dårlig bevaringsgrad og 

utvasking kunne det observeres at sidene i 

nedgravningen var buete og at bunnen i kokegropa 

var ujevn. Fyllet bestod av gråaktig svart svært 

kull- og sotholdig sand, bortsett fra i et lite område 

i den østre delen av profilen hvor fyllet var 

iblandet lys gråbrun silt. Det ble samlet inn 2 liter 

varmepåvirket stein fra den undersøkte delen av 

strukturen. Strukturen var middels tydelig 

avgrenset i plan og profil. Umiddelbart øst for 

strukturen lå kokegropa A1512. 

1766 Grop 65 80 11 oval flat buete Mørk 

gråbrun 

11766 185, 

186 

Oval grop, 80 x 65 cm i plan, 11 cm dyp. Sidene 

var buete, og bunnen i gropa var flat. Fyllet i gropa 

bestod av mørk gråbrun sandholdig leire iblandet 

små mengder trekull og brent leire. Avgrensningen 

var tydelig i plan. I profil var avgrensningen 

mindre tydelig, dette skyldes forstyrrelser 

forårsaket av røtter. 

1778 Stolpehull 30 35 12 ujevn avrundet buete Mørk 

gråbrun 

11778 197, 

198 

Ovalt stolpehull, 35 x 30 cm i plan, 12 cm dyp. 

Sidene var buete, og avrundet. Fyllet i stolpehullet 

bestod av mørk gråbrun sandholdig leire iblandet 

små mengder brent leire og trekull. Avgrensningen 

av strukturen var tydelig i plan og profil. 

1786 Avskrevet 
          

1798 Stolpehull 30 30 14 rund spiss skråe Mørk 

gråbrun 

11798 204, 

208 

Rundt stolpehull, 30 cm i diameter i plan, 14 cm 

dyp. Sidene var skrå, og bunnen av nedgravningen 

var spiss. Fyllet bestod av mørk gråbrun 

sandholdig leire iblandet små fragmenter med 
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brent leire. I bunnen av nedgravningen ble det 

funnet en rekke steiner som tolkes som rester av 

skoning. Avgrensningen av strukturen i plan og 

profil var tydelig. 

1806 Stolpehull 50 60 20 oval flat buete Mørk 

gråbrun 

11806 219, 

223 

Ovalt stolpehull, 60 x 50 cm i plan, 20 cm dyp. 

Sidene i nedgravningen var buete, og bunnen flat. 

Fyllet bestod av mørk gråbrun sandholdig leire 

iblandet brent leire. Avgrensningen mot 

undergrunnen i plan og profil var tydelig. 

1817 Grop 237 71 
 

avlang 
      

1852 Grop 65 95 10 oval ujevn buete Middels 

mørk 

gråbrun 

 
294, 

295 

Oval grop, 95 x 65 cm i plan, 10 cm dyp. Sidene i 

nedgravningen var buete, bunnen var ujevn. Fyllet 

i gropa bestod av middels mørk gråbrun siltholdig 

leire iblandet små mengder grus og brent leire. 

Strukturen var tydelig avgrenset i plan og profil. 

1863 Grop 
 

95 99 rund 
     

Ikke undersøkt. 

1877 Grop 160 135 38 oval avrundet buete Mørk 

gråbrun 

11877 340, 

353 

Oval grop. Gropa lå i feltkanten, og ble ikke 

avdekket i fullstendig lengde. Den avdekte delen 

av gropa målte 160 x 135 cm i plan, og var 38 cm 

dyp. Sidene i nedgravningen var buete, og bunnen 

av gropa var avrundet. Fyllet i gropa bestod i 

hovedsak av mørk gråbrun sandholdig og noe 

steinblandet leire iblandet moderate mengder 

trekull. Bunnen av gropa var dekket av et steinlag 

som ble tykkere mot den østre siden av profilen. I 

profilens østre ende lå en relativt stor flat helle 

horisontalt oppå dette steinlaget. Midt i gropa var 

det en stor flekk med middels mørk rødbrun 

sandholdig silt. Gropas var tydelig avgrenset i plan 

og profil. 

1893 Avskrevet 
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1904 Grop 165 145 42 oval avrundet buete Mørkebr

unt til 

brungrått 

11904 255, 

263 

177758-6. Oval grop, 165 x 145 cm i plan, 42 cm 

dyp. Sidene var buete, og bunnen i gropa var 

avrundet. Fyllet bestod mørk brun til gråsvart 

leire- og humusholdig silt iblandet trekullbiter og 

brent leire. Trekullet opptrer hovedsakelig i en 

konsentrasjon i den østre delen av profilen. Det ble 

også samlet inn 10 liter varmepåvirket stein fra 

den undersøkte delen av gropa. Strukturen var 

tydelig avgrenset i plan og profil. 

1923 Grop 160 160 27 rund flat buete Mørk 

grålig 

brun 

 
045, 

047 

177758-5. Rund grop, 160 cm i diameter i plan, 27 

cm dyp. Sidene i gropa var buete, og bunnen var 

noe ujevn men flat. Fyllet var homogent og bestod 

av grålig mørk brun humus- og noe leirholdig silt 

iblandet enkelte biter trekull, brent leire og noe få 

varmepåvirkede steiner. Fyllet i bunnen av 

nedgravningen var noe lysere og mer grått i 

fargen, men bestod ellers av de samme 

bestanddelene. Strukturen var tydelig avgrenset i 

plan og profil. 

1941 Avskrevet 
          

1950 Avskrevet 
          

1964 Grop 80 75 15 ujevn avrundet buete Middels 

mørk 

gråbrun 

11964 258, 

259 

Ujevnt formet grop, 80 x 75 cm i plan, 15 cm dyp. 

Sidene var buete, og bunnen i nedgravningen var 

noe ujevnt avrundet. Fyllet i strukturen bestod av 

middels mørk gråbrun sand- og noe grusholdig 

leire iblandet små mengder trekull. Tydelig 

avgrenset mot undergrunn i plan og profil. 

1975 Grop 110 105 23 oval avrundet buete Middels 

mørk 

gråbrun 

11975 286, 

289 

Oval grop, 110 x 105 cm i plan, 23 cm dyp. Sidene 

i gropa var buete, bunnen var jevnt avrundet. 

Fyllet i nedgravningen bestod av middels mørk 

gråbrun sandholdig silt, stedvis spettet med lyse 

grå siltlinser. Fyllet inneholdt en del grus og stein. 

Strukturen var tydelig avgrenset mot undergrunnen 

i plan, med unntak av mot øst hvor gropa lå inntil 
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en moderne avfallsgrop. Nedgravningen var 

tydelig avgrenset i profil. 

2000 Kokegrop 125 125 10 rund ujevn buete Middels 

mørk 

gråbrun 

12000 037, 

043 

Rund kokegrop, 125 cm i diameter i plan, 10 cm 

dyp. Sidene var buete, bunnen var ujevnt formet. 

Fyllet bestod av middels mørk gråbrun sandholdig 

silt med mørkere gråsvarte flekker. Laget var 

iblandet moderate mengder trekull og en del små 

varmepåvirkede steiner, særlig i den østre delen av 

profilen. Det ble ikke funnet varmepåvirket stein i 

den undersøkte delen av strukturen. Inntil den 

vestre kanten av kokegropa var det rester av en 

grop med moderne avfall, men avgrensningen i 

plan var likevel tydelig. Avgrensningen var mindre 

tydelig i profil på grunn av variasjoner i 

undergrunnsmassene og utvasking. 

2019 Kokegrop 90 80 9 oval flat buete Mørk 

brun til 

svart 

12019 038, 

040 

Ovalt formet mulig bunn av kokegrop, 90 x 80 cm 

i plan, 9 cm dyp. Sidene i den grunne 

nedgravningen var buete, mens bunnen var 

tilnærmet flat. Fyllet bestod av mørk brun 

siltholdig leire iblandet en del sot og trekull. I den 

vestre delen av profilen var den en ansamling av 

sterkt kullholdig silt. Strukturen var noe utflytende 

og middels tydelig avgrenset i plan og profil. Det 

ble ikke observert varmepåvirket stein i strukturen. 

Tolkingen som bunn av kokegrop baserer seg på 

likhet med nærliggende strukturer, deriblant 

kokegrop A2000. 
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2035 Grop 180 130 25 oval avrundet ujevne Middels 

mørk 

gråbrun 

12035 307,

311 

Grop, sannsynligvis oval. Den nordøstre kanten av 

strukturen var fjernet av en moderne 

dreneringsgrøft. Det bevarte partiet av gropa målte 

180 x 130 cm i plan, og var 25 cm dypt. Sidene var 

ujevne, og bunnen avrundet. Fyllet i toppen av 

nedgravningen bestod av mørk gråbrun leirholdig 

silt, mens fyllet i bunnen av strukturen hadde en 

mørk grå farge og var iblandet små mengder 

trekull. Gropa var tydelig avgrenset i plan og 

profil. 

2052 Grop 126 110 
 

oval 
      

2090 Grop 135 110 18 oval avrundet buete Middels 

mørk 

gråbrun 

12090 262, 

265 

Oval grop, 135 x 110 cm i plan, 18 cm dyp. Sidene 

i nedgravningen var buete, bunnen var ujevn. 

Fyllet bestod av middels mørk gråbrun sandholdig 

leire, stedvis med lyse grå spetter, iblandet svært 

små mengder brent leire og trekull. I plan var 

avgrensningen middels tydelig, i profil var 

nedgravningen tydelig avgrenset mot 

undergrunnen. 

2160 Kullflekk 62 40 3 ujevn ujevn buete Gråspett

et svart 

12160 048, 

049 

177758-4. Kullflekk, tilnærmet oval men noe 

ujevn form. Målte 62 x 40 i plan, 3 cm dyp. 

Strukturen var svært grunn, og det var i praksis 

ikke mulig å avgjøre hvilken form nedgravningens 

sider har hatt. Bunnen var svært ujevn. Fyllet 

bestod av sot og trekull iblandet moderate 

mengder silt. Fargen var for det meste svart, men 

stedvis var det flekker med mørk grå og lys grågul 

silt iblandet varierende mengder trekull og sot. 

Avgrensningen var tydelig i plan og profil. 

Representerer muligens siste rest av bunnen av en 

kokegrop. Datert av Telemark fylkeskommune på 

trekull innsamlet i overflaten til 1660 ± 30 BP, 

kalibrert 335 - 425 e. Kr. (Beta-389432). 

2402 Lag_lag 540 350 
 

uformet 
     

Ikke undersøkt. 



58/3, Skien kommune  2015/12473  

 

  

 56 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

A-

nr. Kontekst Lengde Bredde Dybde Plan Bunn Sider Farge 

Prøve-

nr. 

Foto

-nr. Beskrivelse 

2431 Avskrevet 
          

2440 Avskrevet 
          

2451 Grop 100 100 16 rund avrundet buete Lys 

gråbrun 

12451 309, 

313 

Rund grop, 100 cm i diameter i plan, 16 cm dyp. 

Sidene i gropa var buete, og bunnen avrundet. 

Fyllet bestod av lys gråbrun silt- og sandholdig 

leire med enkelte lyse grå siltlinser. Små biter av 

brent leire var blandet inn i fyllet. I plan var 

avgrensningen av strukturen tydelig. I bunnen av 

strukturen var avgrensningen noe mindre tydelig 

på grunn av forstyrrelser forårsaket av røtter. 

2466 Avskrevet 
          

2476 Avskrevet 
          

2495 Kokegrop 185 123 26 oval flat buete Mørk 

noe 

brunakti

g 

gråsvart 

12495 070, 

144 

177758-2. Oval kokegrop, 185 x 123 cm i plan, 26 

cm dyp. Sidene i nedgravningen var buete, og 

bunnen var flat. Fyllet i bunnen og sidene av 

strukturen bestod av flekkete mørk noe brunaktig 

grå leirholdig silt, iblandet sot og trekullbiter. Over 

dette laget bestod fyllet av flekkete mørk gråsvart 

silt iblandet store mengder sot, trekull og små 

mengder varmepåvirket stein. Fyllet i toppen av 

strukturen bestod av et lag av ujevnt farget middels 

mørk noe brunaktig grå leirholdig silt iblandet små 

mengder trekull og brent leire. Etter 

dokumentasjon av profilen ble hele strukturen 

tømt. I plan var strukturen tydelig avgrenset mot 

undergrunnen. Den østre kanten av strukturen var 

kuttet av en dreneringsgrøft, og en 3-5 cm bred og 

2-10 cm dyp plogfure krysset kokegropa fra 

nordøst mot sørvest. Mot sør og vest var strukturen 

utydelig avgrenset fra strukturen A2835, som ved 

avdekkingen ble tolket som en separat kokegrop. 

Etter snitting ble A2835 omtolket til en sidegrop. 

Det var ingen tydelig avgrensning mellom de to 

strukturene i profil, kun en overgangssone hvor 
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massene fra strukturene er sammenblandet. A2835 

er beskrevet separat. Det ble funnet et stykke brent 

leire (C60149/4), og totalt ble det samlet inn 1 liter 

varmepåvirket stein fra strukturen. 

2522 Kokegrop 165 120 15 rektangul

ær 

flat skråe Mørk 

brun til 

brunsvart 

12522 273, 

278 

177758-1. Rektangulær kokegrop, 165 x 120 cm i 

plan, 15 cm dyp. Sidene i nedgravningen var skrå, 

og bunnen var noe ujevn men tilnærmet flat. Fyllet 

i strukturen bestod av mørk brun til brunsvart 

leire- og noe humusholdig silt iblandet store 

mengder sot, små trekullfragmenter og skjørbrent 

stein. I sidene av nedgravningen var det bevart en 

1-3 cm tykk linse av kull. Linsa var ikke synlig i 

midten av strukturen. I partiene med bevart kull-

linse var det en tynn rand med rødbrente 

undergrunnsmasser rundt nedgravningen. Det ble 

samlet inn 30 liter varmepåvirket stein fra den 

undersøkte delen av strukturen. Tydelig avgrenset 

i plan og profil. 

2548 Stolpehull 50 45 40 oval flat ujevne Gulaktig 

lys grå 

12548 335, 

344 

177758-3. Svakt ovalt stolpehull, 50 x 45 cm i 

plan, 40 cm dyp. Sidene var rette i toppen av 

stolpehullet, og skrånet inn mot midten av 

nedgravningen i bunnen. Bunnen av 

nedgravningen var avrundet. Fyllet bestod av 

gulaktig lys grå leirholdig silt. Strukturen var 
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tydelig avgrenset i plan av en rand av mørkere silt. 

I profil var strukturen utydelig avgrenset. 

2835 Kokegrop 130 66 14 ujevn flat skråe Mørk 

gråsvart 

12835 070, 

144 

177758-2. Ujevnt formet sidegrop tilknyttet 

kokegrop A2495. Strukturen målte 130 x 66 cm i 

plan, og var 14 cm dyp. Strukturen ble tolket som 

en kokegrop ved avdekking. Etter snitting ble den 

omtolket til en sidegrop for kokegropa A2495. De 

to strukturene er ikke avgrenset fra hverandre i 

plan eller profil, men glir gradvis over i hverandre 

i et område med sammenblandede masser. Bunnen 

i nedgravningen var tilnærmet flat, og sidekanten 

mot sørvest var skrå. Fyllet i den vestre delen av 

nedgravningen bestod av mørk gråsvart noe 

leirholdig silt med lysere grå og oransjebrune 

flekker. Dette laget var iblandet mye sot, 

trekullbiter og små mengder varmepåvirket stein. I 

den østre delen, i overgangen mot A2495, bestod 

massene av middels mørk oransjebrun noe 

leirholdig silt med mørke brungrå flekker av 

sotholdig silt. Under avdekkingen av strukturen 

ble det funnet skår av finmagret, udekorert 

keramikk. Videre fremrensing viste at det lå 

betydelige deler av et kollapset kar nær overflaten 

av strukturen, kun få cm fra en 3-5 cm dyp 

plogfure som krysset strukturen fra NØ mot SV. 

Karet ble tatt ut i preparat og gravd frem i 

konserveringslaboratoriet ved museet (C60149/1). 

Etter dokumentasjon av profilen ble hele 

strukturen gjennomgravd. Det ble ikke gjort 

ytterligere funn. Totalt ble det samlet inn 1 liter 

varmepåvirket stein fra strukturen. 
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3052 Grop 100 70 26 ujevn avrundet buete Mørk 

grålig 

brun 

13052 246, 

260 

177758-14. Ujevnt formet grop, 100 x 70 cm i 

plan, 26 cm dyp. Har trolig vært tilnærmet rund, 

men A3098 har skjært gropas nordre kant. Sidene i 

gropa var buete, og bunnen var avrundet. Fyllet 

bestod av mørk gråbrun leire- og humusholdig silt 

iblandet små mengder trekull og brent leire. Det 

ble også observert små mengder stein og 

varmepåvirket stein. To store steiner fyller 

storparten av nedgravningens østre halvpart. 

Avgrensningen mot undergrunnen var svært 

tydelig i plan og profil. Overgangen mot A3098 

var diffus og utydelig definert i plan, men i profil 

var det tydelig at A3098 skjærte A3052. 

3074 Grop 200 150 37 ujevn ujevn buete Mørk 

brun/grå

brun 

13074 281, 

297 

177758-16. Ujevnt formet grop, 200 x 150 cm i 

plan, 37 cm dyp. Strukturen lå helt i kanten av et 

større område som har vært planert i moderne tid 

og strukturens sørlige kant var delvis tildekket av 

planerte masser. Den sørlige delen ble delvis 

skadet under fjerningen av disse massene. Formen 

i plan var derfor noe forstyrret. Trolig har gropa 

vært oval. Sidene i nedgravningen var buete, 

bunnen var ujevn. Fyllet bestod hovedsakelig av 

mørk gråbrun humus- og leirholdig silt, iblandet 

trekullfragmenter og brent leire. Fyllets farge var 

noe ujevn og var noe lysere og mer brunt i den 

vestre delen av strukturen. Under registreringen 

fant Telemark fylkeskommune et skår med tykk, 

grovmagret keramikk (C60043/1) og et større 

stykke brent leire (C60043/3) i overflata av 

strukturen. Det ble ikke gjort ytterligere funn i 

forbindelse med utgravningen av strukturen. 

Tydelig avgrenset i plan og profil. 
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3098 Grop 88 70 15 ujevn avrundet buete Middels 

mørk 

gråbrun 

13098 246, 

260 

177758-14. Ujevnt formet grop, 88 x 70 cm i plan, 

15 cm dyp. Nedgravningens sider var buete, 

bunnen var avrundet. Fyllet bestod av middels 

mørk gråbrun leire- og humusholdig silt iblandet 

små biter brent leire og trekull. I plan var 

strukturen tydelig avgrenset mot undergrunnen. 

Den sørlige enden av strukturen var utydelig 

avgrenset mot A3052. Profilen viste at A3098 

skjærte den nordlige enden av A3052, og de to 

strukturene var tydelig avgrenset fra hverandre. 

Avgrensningen av A3098 mot undergrunnen var 

noe mindre tydelig i bunnen av strukturen på 

grunn av sammenblanding av undergrunnsmasser 

med fyllet i gropa. 

3500 Kokegrop 130 115 8 oval ujevn ujevne Mørk 

gråbrun 

13500 287, 

292 

Oval kokegrop, 130 x 115 cm i plan, 15 cm dyp. 

Sidene og bunnen i nedgravningen var ujevne. 

Fyllet i toppen av strukturen bestod av en blanding 

av mørk og middels mørk gråbrun leirholdig silt 

iblandet noe trekull. I bunnen og sidene av 

nedgravningen var det en tydelig kullrand 

bestående av mørk gråbrun silt blandet med store 

mengder sot, trekull og noe varmepåvirket stein. 

Det ble samlet inn 2,2 liter varmepåvirket stein fra 

den undersøkte delen av strukturen. Tydelig 

avgrenset i plan og profil. 

3518 Grop 65 80 18 oval ujevn buete Middels 

mørk 

gråbrun 

13518 266, 

274 

Oval grop, 80 x 65 cm i plan, 18 cm dyp. Sidene 

var buete, og bunnen var ujevn. Fyllet i 

nedgravningen bestod av middels mørk gråbrun 

sand- og noe grusholdig leire iblandet en god del 

mindre og større steiner. En del av steinene bar 

preg av å være varmepåvirket, og det ble samlet 

inn 7 liter varmepåvirket stein. Nedgravningen var 

tydelig avgrenset i plan, noe mindre tydelig i profil 

grunnet variasjoner i undergrunnsmassene. 
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3534 Grop 195 130 48 ujevn avrundet buete Middels 

mørk 

gråbrun 

13534-

6 

270, 

291, 

301 

177758-8. Ujevnt formet grop, 195 x 130 cm i 

plan, 48 cm dyp. Sidene i nedgravningen var 

buete, og bunnen hadde en jevnt avrundet form. 

Fyllet var i strukturen var tydelig lagdelt, men 

avgrensningene mellom lagene var 

gjennomgående diffuse. Fyllet i bunnen av 

nedgravningen og mesteparten av den vestre delen 

av nedgravningen bestod av mørk svartaktig 

gråbrun leire- og noe humusholdig silt iblandet sot, 

trekull og relativt store mengder brent leire. Over 

dette laget, i den vestre delen av gropa, lå et lag 

bestående av store mengder brent leire iblandet en 

del sot og middels mørk gråbrun leire- og noe 

humushold silt. Over dette laget var det ytterligere 

to lag. Fyllet i disse lagene bestod av middels 

mørk og lys gråbrun humus- og leirholdig silt 

iblandet relativt store mengder trekull og brent 

leire. Hele strukturen ble tømt etter dokumentasjon 

av plan og profil. Det ble funnet fem biter relativt 

finmagret keramikk (C60149/3), ett stykke 

bearbeidet brent bein (C60149/27), 0,7 gram brent 

bein (C60149/28), 1423,6 gram brent leire 

(C60149/9-11, 13-15, 17) og ett fragment av brent 

flint (C60149/19) i strukturen. Telemark 

fylkeskommune fant fire skår av keramikk i 

strukturen ved registreringen i august 2014 

(C60043/2). Det samlet inn 0,5 liter varmepåvirket 

stein fra strukturen. Strukturen var tydelig 

avgrenset i plan og profil. 

3628 Grop 150 107 20 oval avrundet buete Mørk 

gråbrun 

13628 325, 

333 

Oval grop, 125 x 76 cm i plan, 20 cm dyp. Sidene i 

gropa var buete og bunnen avrundet. Fyllet bestod 

av mørk gråbrun leire- og noe humusholdig silt 

iblandet små mengder trekull og brent leire. I plan 

var strukturen utydelig avgrenset fra A200196, en 

grop som har skjært den sørøstre delen av A3628. 
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Denne relasjonen var tydelig i profilen. 

Avgrensningen mot undergrunnen var middels 

tydelig i plan og profil. 

2001

96 

Grop 82 82 17 rund avrundet ujevne Lys 

gråbrun 

13629 325, 

333 

Rund grop, 82 cm i diameter i plan, 17 cm dyp. 

Sidene var ujevne, bunnen var avrundet. Fyllet i 

nedgravningen bestod av gråspettet lys gråbrun 

leire- og svakt humusholdig silt, og inneholdt flere 

relativt store steiner. I plan var strukturen uklart 

avgrenset fra A3628, men profilen viste tydelig at 

A200196 har skjært den sørøstre kanten av A3628. 

Strukturen var tydelig avgrenset fra undergrunnen 

i plan. 

 



11.2 TILVEKSTTEKSTER, C60043/1-3 OG C60149/1-31 

C60043/1-3 
Boplassfunn fra yngre bronsealder/jernalder fra RISINGSJORDET, SØNDRE av 

RISING (58/3), SKIEN K., TELEMARK.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk registrering/forundersøkelse Arkeologisk registrering 

gjennomført i perioden 11.8-14.8.2014. Tiltaket ble foretatt i forbindelse med 

omregulering av planområdet til boligformål med tilhørende grøntareal og infrastruktur. 

Telemark fylkeskommune påviste under registrering tre lokaliteter med automatisk 

fredete kulturminner i form av kokegroper, groper og stolpehull, samt fire biter keramikk 

og en bit brent leire, askeladden id 177757, 177758 og 177759 (Demuth 2014). 

Lokalitetene ble dispensert med vilkår om arkeologisk utgravning av id 177758 (Glørstad 

2015), og utgravningen ble gjennomført av KHM i perioden 16.11-3.12.2015. Totalt 

1479 m2 ble avdekket, og det fremkom 105 strukturer. Av disse var 34 groper, 19 

stolpehull, 1 staurhull, 10 kokegroper, 1 sidegrop, 1 kullflekk og 1 lag (Winther 2017). 

Øvrige strukturer ble avskrevet. Funnmaterialet fra utgravningen omfattet et nesten 

fullstendig leirkar av keramikk datert til yngre bronsealder/førromersk jernalder, samt 

mindre mengder keramikk, mye brent leire/leirforing, noe brent bein og enkelte stykker 

flint. Funnene er katalogisert under C60149.  

 

1) 2 sideskår av kar av keramikk. Foreligger i tre fragmenter. Lys brungrå utside og mørk 

gråbrun innside. Godstykkelse: 1 cm. Største synlige magringskorn: 0,25 cm. Stm: 4,0 

cm. Vekt: 11,9 gram. Fra grop/nedgravning 177758-16/A3074. 

2) 4 fragmenter av kar av keramikk. Lys grå utside, mørk gråsvart innside. To av 

fragmentene har kun en dårlig bevart overflate. Ett fragment fra overgang mellom bunn 

og side. Godset er 1,1 cm tykt i bunn og siden, 1,3 cm i overgangen. Ett fragment 

stammer trolig fra siden av karet. Største observerbare magringskorn: 0,16 cm. Stm: 2,7 

cm. Vekt: 9,5 gram. Fra avfallsgrop 177758-8/A3534.  

3) Fragment av brent leire, trolig brent leirforing. Leirforingen har vært utsatt for høy 

varme og har en hul klang. Stm: 4,5 cm. Vekt: 13,5 gram. Fra grop/nedgravning 177758-

16/A3074. 

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger på siste rest av den dyrkede marken tilhørende 

gården Rising 58/3, ca. 15 m ØNØ for låven på Rising, og ca. 15 m ØSØ for 

våningshuset på samme gård. I sør avgrenses lokaliteten av tomtegrensen mot 

Kvernbekkveien 17. Den østre avgrensningen av lokaliteten følger tomtegrensen til 

Risingjordet 11, og den nordøstre kanten av lokaliteten ligger 10 meter vest for veien 

Risingjordet.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6565287, Ø: 534291.  

LokalitetsID: 177758.  

Litteratur: Glørstad, Z.T. (2015). Prosjektbeskrivelse. Undersøkelse av automatisk 

fredete kulturminner: id 177757, 177758 og 177758 (bosetningsspor). Detaljregulering av 

Risingjordet 19, gnr/bnr: Rising 58/3, Skien kommune, Telemark. Topografisk arkiv, 

Kulturhistorisk museum, Oslo. 

Demuth, V. (2014). Arkeologisk registrering. Risingjordet 19, gnr. 58 bnr. 3 m.fl., Skien 

kommune. Telemark fylkeskommune. 

Winther, T. (2017). Rapport fra arkeologisk utgravning: Bosetningsspor fra yngre 

bronsealder til merovingertid. Rising søndre, 58/3, Skien kommune, Telemark. 

Upublisert utgravningsrapport, Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum, Oslo.  
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C60149/1-31 
Boplassfunn fra yngre bronsealder/førromersk jernalder/romertid/merovingertid fra 

RISINGSJORDET, SØNDRE av RISING (58/3), SKIEN K., TELEMARK.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning gjennomført i perioden 19.11-3.12.2015. 

Undersøkelsen ble foretatt i forbindelse med omregulering av planområdet til boligformål 

med tilhørende grøntareal og infrastruktur. Telemark fylkeskommune påviste under 

registrering i august 2014 automatisk fredete kulturminner i form av kokegroper, groper 

og stolpehull, samt fire biter keramikk og en bit brent leire (Demuth 2014; Glørstad 

2015:1). Disse gjenstandene er katalogisert under C60043/1-3. Matjordlaget på 

lokaliteten ble fjernet med gravemaskin, mens 1-3 personer renset opp med krafse. Totalt 

1479 m2 ble avdekket, og det fremkom 105 strukturer. Av disse var 34 groper, 19 

stolpehull, 1 staurhull, 10 kokegroper, 1 sidegrop, 1 kullflekk og 1 lag. 39 strukturer ble 

avskrevet. De avdekkete strukturene ble digitalt innmålt, og et utvalg ble snittet og 

dokumentert. Det ble tatt ut kull- og/eller makrofossilprøver fra alle snittete kokegroper 

og fra et utvalg andre snittete strukturer (til sammen 40 kullprøver og 28 

makrofossilprøver). 14 kullprøver har blitt vedartbestemt av Moesgård museum, og 14 av 

disse ble videre datert ved Ångströmlaboratoriet, Universitetet i Uppsala (Ua-53693-

53706). Ni makrofossilprøver er analysert av Sofi Östman ved Miljöarkeologiska 

laboratoriet i Umeå (Östman 2016). Alle analyserapporter finnes i utgravningsrapporten 

(Winther 2017).  

 

Referanselitteratur:  

Broholm, H.C. (1953). Danske oldsager, bd. 4, Yngre bronzealder. Danske oldsager / 

udg. af Nationalmuseets embedsmænd under red. af Therkel Mathiassen. Gyldendalske 

Boghandel.  

Lindahl, A., Olausson, D. og Carlie, A. (2002). Keramik i Sydsverige: en handbok for 

arkeologer. Lund: University of Lund. Institute of Archaeology. 

 

1) Udekorert kar av keramikk. Karet er fragmentert, men om lag tre fjerdedeler er bevart. 

Flere fragmenter av et kar av beige gods med jevn og middels grov magring. 

Fragmentene er sammenlimt til tre større deler. Karets bunn er flat. Svakt buete sider i 

buken, ca. 6 cm opp er det en markert skulder. Over skulderen er sidene loddrette og 3,5 

cm høye. Randen er bevart i anslagsvis en tredjedel av karets omkrets. Godset er 0,9 cm 

tykt ved skulder og ved randen som er avrundet. Forholdsvis glatt udekorert overflate. 

Hankens nedre del er bevart. Det nedre festet er plassert ved undersiden av karets skulder. 

Innsiden av karet er sotet og mørk gråbrun i fargen, utsiden er mørk brunaktig grå. 

Munningsdiam.: ? cm., bunndiam.: 7 cm., randtykkelse: 0,9 cm. Fra A2835, sidegrop til 

kokegrop A2495.  

2) Ett sideskår fra kar av keramikk, foreligger i sju fragmenter. Lys brun utside og svart 

innside. Stm: 4,6 cm. Godstykkelse: 0,7 cm. Største synlige magringskorn: 0,01 cm. 

Vekt: 12,8 gram. Fra grop/nedgravning A1085.  

3) Fem sideskår fra kar av keramikk. Lys rødbrun utside og svart innside. Stm: 3,6 cm. 

Godstykkelse: 1 cm. Største synlige magringskorn: 0,1 cm. Vekt: 16,6 gram. Fra 

avfallsgrop A3534.  

4) Ett fragment av brent leire. Vekt: 5,1 gram. Fra kokegrop A2495.  

5) 36 fragmenter av brent leire. Vekt: 85,9 gram. Fra stolpehull A1519.  
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6) To fragmenter av brent leire. Vekt: 15,6 gram. Fra grop/nedgravning A3052.  

7) Ti fragmenter av brent leire. Vekt: 21,6 gram. Fra grop/nedgravning A3052. 

Innsamlet fra P13052. 

8) Tre fragmenter av brent leire. Vekt: 36,2 gram. Fra grop/nedgravning A1199.  

9) 150 fragmenter av brent leire. Vekt: 537,6 gram. Samlet inn under snitting av 

struktur. Fra sørøstre del av avfallsgrop A3534, lag 1 og 2.  

10) 78 fragmenter av brent leire. Vekt: 558,7 gram. Samlet inn under snitting av 

struktur. Fra nordvestre del av avfallsgrop A3534, lag 2, 4 og 5.  

11) To fragmenter av brent leire. Fragmentene er sterkt varmepåvirket/sintret. Vekt: 12 

gram. Fra avfallsgrop A3534.  

12) Ni fragmenter av brent leire. Vekt: 63,3 gram. Fra avfallsgrop A3534, lag 3.  

13) 35 fragmenter av brent leire. Vekt: 79,5 gram. Fra avfallsgrop A3534, lag 2.  

14) Sju fragmenter av brent leire. Vekt: 22,4 gram. Fra grop/nedgravning A1653, 

innsamlet fra P11653.  

15) Tre fragmenter av brent leire. Leirforing av sterkt varmepåvirket brent leire. 2 av 

fragmentene hører sammen, og har en kurvatur som minner om halsen på et leirkar. 

Overflaten på den indre siden har vært glattet, og er krakelert på grunn av 

varmepåvirkning. Den ytre siden har grov og ru overflate. Godset har noe ujevn tykkelse 

og er inntil 1,7 cm tykt. Vekt: 104 gram. Fra avfallsgrop A3534.  

16) 13 fragmenter av brent leire. Vekt: 68,5 gram. Fra avfallsgrop A3534.  

17) 19 fragmenter av brent leire. Fragmenter av brent leirforing. Leirforingen har vært 

utsatt for høy varme og har en hul klang. Vekt: 170,2 gram. Fra grop/nedgravning A1589.  

18) Ett fragment av flint. Fragmentet er hvitbrent, og stykkets største side er dekket av 

cortex. 2,2 cm av en sidekant har spor etter bearbeiding eller bruk som ildflint. L: 5,0 cm. 

B: 3,4 cm. Fra grop/nedgravning A1640, lag 1.  

19) Ett fragment av flint. Delvis hvitbrent. Det er ikke spor etter bearbeiding på 

fragmentet. L: 1,6 cm. B: 1,3 cm. Fra avfallsgrop A3534.  

20) 2,4 g brente bein. Foreligger i tre fragmenter. Fra avfallsgrop A3534.  

21) 0,7 g brente bein. Bearbeidet fragment av rørknokkel av brent bein. Det er slipt en 

fure 0,26 cm bred fure langs knokkelens lengderetning. Furen er bevart i et 1,34 cm langt 

parti. L: 1,9 cm. B: 1,1 cm. Fra avfallsgrop A3534.  

22) 0,8 g brente bein. Fra avfallsgrop A3534. Innsamlet fra P13536, tatt i lag 2. 

23) 0,1 g brente bein. Fra stolpehull A1126.  

24) 0,2 g brente bein. Fra stolpehull A1447.  

25) 0,1 g brente bein. Fra stolpehull A1559.  

26) 0,6 g brente bein. Fra grop/nedgravning A1653.  

27) 1,1 g brente bein. Fra grop/nedgravning A1589. 

28) 0,1 g brente bein. Fra grop/nedgravning A3052.  

29) 0,7 g brente bein. Fra grop/nedgravning A1904.  

30) 40 prøver, kull. 14 prøver er vedartsbestemt og datert. Restmaterialet fra analysene, 

samt uanalysert materiale, er magasinert. 

P11167, kokegrop A1167: Vedartsbestemt til 1 or, 2 hassel, 2 furu, 4 selje og 1 

selje/vier/osp. Datert på hassel til 1 436 ± 28 BP, 570-655 cal AD (Ua-53695).  

P11481, kokegrop A1481: Vedartsbestemt til 1 or, 7 frukttre, 1 or/hassel og 1 udefinert 

stykke bark. Datert på or til 2093 BP ± 28, 190-40 cal BC (Ua-53696).  

P12496, kokegrop A2495: Vedartsbestemt til 1 or, 8 bjørk og 1 mulig or. Datert på bjørk 

til 2432 BP ± 29, 750-680 (20.2%), 670-630 (6.8%) og 590-400 (68.3%) cal BC (Ua-

53701).  
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P12522, kokegrop A2522: Vedartsbestemt til 10 furu. Datert på furu til 1785 BP ± 29, 

130-340 cal AD (Ua-53702).  

P200051, sidegrop A2835: Vedartsbestemt til 10 bjørk. Datert på bjørk til 2465 BP ± 29, 

770-420 cal BC (Ua-53703).  

P200055, grop A1653: Vedartsbestemt til 3 or, 4 furu og 2 osp. Datert på or til 2081 BP ± 

29, 190-30 cal BC (Ua-53699).  

P200067, grop A1085: Vedartsbestemt til 10 or. Datert på or til 2092 BP ± 28, 190-40 cal 

BC (Ua-53693).  

P200071, stolpehull A1559: Vedartsbestemt til 2 bjørk, 2 furu, 1 mulig bjørk, 2 løvtre og 

1 korn. Datert på korn til 2235 BP ± 29, 390-340 (22.4%) og 330-200 (73%) cal BC (Ua-

53698).  

P200075, grop A3534, lag 3: Vedartsbestemt til 1 or, 3 bjørk, 1 mulig or, 3 ubestemt, 1 

løvtre og 1 nåletre. Datert på bjørk til 2050 BP ± 30, 170-20 cal BC (Ua-53705).  

P200076, grop A3534, lag 5: Vedartsbestemt til 3 or og 7 bjørk. Datert på bjørk til 2216 

BP ± 30, 380-200 cal BC (Ua-53706).  

P200082, grop A3052, lag 3: Vedartsbestemt til 3 or, 4 bjørk og 3 furu. Datert på bjørk til 

2110 BP ± 29, 210-40 cal BC (Ua-53704).  

P200090, grop A1904: Vedartsbestemt til 10 or. Datert på or til 2158 BP ± 30, 360-270 

(38.2%) og 260-100 (57.2%) cal BC (Ua-53700).  

P200121, stolpehull A1519: Vedartsbestemt til 5 or, 1 bjørk, 2 furu, 1 hegg og 1 mulig or. 

Datert på bjørk til 2160 BP ± 28, 360-280 (40.9%) og 260-100 (54.5%) cal BC (Ua-

53697).  

P200125, stolpehull A1136: Vedartsbestemt til 6 ask, 3 furu, 1 or/hassel og 3 hvete. 

Datert på hvete til 2199 BP ± 29, 370-190 cal BC (Ua-53694). 

31) 28 prøver, makro. 9 prøver er analysert. Restmaterialet fra analysene, samt 

uanalysert materiale, er magasinert. 

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger på siste rest av den dyrkede marken tilhørende 

gården Rising 58/3, ca. 15 m ØNØ for låven på Rising, og ca. 15 m ØSØ for 

våningshuset på samme gård. I sør avgrenses lokaliteten av tomtegrensen mot 

Kvernbekkveien 17. Den østre avgrensningen av lokaliteten følger tomtegrensen til 

Risingjordet 11, og den nordøstre kanten av lokaliteten ligger 10 meter vest for veien 

Risingjordet.  

Kartreferanse/-koordinater og projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6565287, Ø: 

534291.  

LokalitetsID: 177758.  

Litteratur: Glørstad, Z.T. (2015). Prosjektbeskrivelse. Undersøkelse av automatisk 

fredete kulturminner: id 177757, 177758 og 177758 (bosetningsspor). Detaljregulering av 

Risingjordet 19, gnr/bnr: Rising 58/3, Skien kommune, Telemark. Topografisk arkiv, 

Kulturhistorisk museum, Oslo. 

Demuth, V. (2014). Arkeologisk registrering. Risingjordet 19, gnr. 58 bnr. 3 m.fl., Skien 

kommune. Telemark fylkeskommune. 

Östman, S. (2016). Makrofossilanalys av 9 prover från Risingsjordet, Skien kommun, 

Telemark fylke. Teknisk rapport, Miljöarkeologiska laboratoriet rapport nr. 2016-022. 

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå Universitet. 

Winther, T. (2017). Rapport fra arkeologisk utgravning: Bosetningsspor fra yngre 

bronsealder til merovingertid. Rising søndre, 58/3, Skien kommune, Telemark. 

Upublisert utgravningsrapport, Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum, Oslo.  
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PRØVELISTER 

11.2.1 KULLPRØVER 

P-nr. A-nr. Kontekst C-nr. 
Lab. 

ref. 

Vekt 

(g) 
Vedart 

Ukalibrert 

Datering 

Kalibrert 

1 sigma 

Kalibrert 

2 sigma 

11167 1167 Kokegrop C60149/30 
Ua-

53695 
0,5 

1 or            

2 hassel     
2 furu          

4 selje        

1 selje/ 

vier/osp 

1 436 ± 28 
600 - 645 

AD 
570 - 655 

AD 

11274 1274 Kokegrop C60149/30   0,7         

11287 1287 Grop C60149/30   0,9         

11481 1481 Kokegrop C60149/30 
Ua-

53696 
0,2 

1 or            
7 

frukttre    

1 

or/hassel     

1 udef. 

bark 

2 093 ± 28 
170 - 50 

BC 
190 - 40 

BC 

11512 1512 Kokegrop C60149/30   4,5         

11753 1753 Kokegrop C60149/30   4,1         

12000 2000 Kokegrop C60149/30   6         

12019 2019 Kokegrop C60149/30   0,3         

12160 2160 Kullflekk C60149/30   6,3         

12496 2495 Kokegrop C60149/30 
Ua-

53701 
1,1 

1 or             

8 bjørk         
1 mulig 

or 

2 432 ± 29 

730 - 690 
BC, 540 - 
410 BC 

750 - 680 
BC, 670 - 
630 BC, 

590 - 400 
BC 

12522 2522 Kokegrop C60149/30 
Ua-

53702 
1,1 10 furu 1 785 ± 29 

170 - 190 
AD, 210 - 
260 AD, 

270 - 330 
AD 

130 - 340 
AD 

13500 3500 Kokegrop C60149/30   1         

200044 1447 Stolpehull C60149/30   0,5         

200051 2835 Kokegrop C60149/30 
Ua-

53703 
8,6 

10 

bjørk 
2 465 ± 29 

750 - 680 
BC, 670 - 
610 BC, 

600 - 510 
BC 

770 - 420 
BC 

200055 1653 Grop C60149/30 
Ua-

53699 
0,4 

3 or             
4 furu           

3 osp      

2 081 ± 29 

160 130 
BC, 120 - 

50 BC 

190 - 30 
BC 

200057 1640 Grop C60149/30   0,1         

200059 1126 Stolpehull C60149/30   0,3         

200061 1181 Grop C60149/30   0,7         

200063 1199 Grop C60149/30   0,2         
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P-nr. A-nr. Kontekst C-nr. 
Lab. 

ref. 

Vekt 

(g) 
Vedart 

Ukalibrert 

Datering 

Kalibrert 

1 sigma 

Kalibrert 

2 sigma 

200067 1085 Grop C60149/30 
Ua-

53693 
1,1 10 or 2 092 ± 28 

170 - 50 
BC 

190 - 40 
BC 

200071 1559 Stolpehull C60149/30 
Ua-

53698 
0,1 

2 bjørk        

2 furu          

1 mulig 

bjørk            

2 løvtre         

1 korn 

2 235 ± 29 

380 - 350 
BC, 300 - 
210 BC 

390 - 340 
BC, 330 - 
200 BC 

200073 2035 Grop C60149/30   0,1         

200075 
3534/lag 

3 
Grop C60149/30 

Ua-

53705 
0,4 

1 or             

3 bjørk        
1 mulig 

or     3 

ubestemt         

1 løvtre        

1 nåletre 

2 050 ± 30 
110 BC- 

AD 
170 BC - 

20 AD 

200076 
3534/lag 

5 
Grop C60149/30 

Ua-

53706 
0,9 

3 or            
7 bjørk 

2 216 ± 30 

360 - 340 
BC, 320 - 
200 BC 

380 - 200 
BC 

200080 3074 Grop C60149/30   0,3         

200082 3052 Grop C60149/30 
Ua-

53704 
0,7 

3 or            

4 bjørk        
3 furu 

2 110 ± 29 
180 - 90 

BC 
210 - 40 

BC 

200084 1589 Grop C60149/30   0,2         

200086 2451 Grop C60149/30   0,6         

200090 1904 Grop C60149/30 
Ua-

53700 
25,5 10 or 2 158 ± 30 

360 - 290 
BC, 230 - 
220 BC, 

210 - 160 
BC 

360 - 270 
BC, 260 - 
100 BC 

200092 1877 Grop C60149/30   0,6         

200095 3628 Grop C60149/30   0,2         

200097 3628 Grop C60149/30   0,2         

200099 1964 Grop C60149/30   1,6         

200119 1404 Stolpehull C60149/30   0,4         

200121 1519 Stolpehull C60149/30 
Ua-

53697 
1,7 

5 or             

1 bjørk        
2 furu           

1 hegg          

1 mulig 

or 

2 160 ± 28 

350 - 300 
BC, 210 - 
160 BC 

360 - 280 
BC, 260 - 
100 BC 

200123 3534 Grop C60149/30   0,8         

200125 1136 Stolpehull C60149/30 
Ua-

53694 
0,4 

6 ask            

3 furu          

1 

or/hassel           

3 hvete 

2 199 ± 29 

360 - 280 
BC, 240 - 
200 BC 

370 - 180 
BC 

200127 2495 Kokegrop C60149/30   1,3         

200129 1352 Stolpehull C60149/30   0,1         
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P-nr. A-nr. Kontekst C-nr. 
Lab. 

ref. 

Vekt 

(g) 
Vedart 

Ukalibrert 

Datering 

Kalibrert 

1 sigma 

Kalibrert 

2 sigma 

200131 1472 Stolpehull C60149/30   1         

 

11.2.2 MAKROFOSSILPRØVER 

P-nr. 
A-

nr. 
Kontekst C. nr. Lab-nr.  Type 

Tatt 

i lag 

Volum 

(L) 

Vekt 

(g) 

Kommenta

r 

11000 1000 Avskrevet     Makroprøve       kassert 

11014 1014 Stolpehull     Makroprøve       kassert 

11023 1023 Stolpehull     Makroprøve       kassert 

11085 1085 Grop 
C60149/

32 

16_018_00

1 
Makroprøve   1,6 1 analysert 

11136 1136 Stolpehull 
C60149/

32 

16_018_00

2 
Makroprøve   1,8 1,3 analysert 

11181 1181 Grop 
C60149/

32   
Makroprøve   1,9 0,1 

ikke 

analysert 

11199 1199 Grop 
C60149/

32   
Makroprøve   1,8 0,2 

ikke 

analysert 

11213 1213 Stolpehull     Makroprøve       kassert 

11254 1254 Stolpehull     Makroprøve       kassert 

11310 1310 Grop     Makroprøve       kassert 

11352 1352 Stolpehull 
C60149/

32   
Makroprøve   1,7 0,2 

ikke 

analysert 

11404 1404 Stolpehull 
C60149/

32   
Makroprøve   2 0,2 

ikke 

analysert 

11425 1425 Stolpehull     Makroprøve       kassert 

11426 1126 Stolpehull 
C60149/

32   
Makroprøve   2 0,1 

ikke 

analysert 

11435 1435 Grop     Makroprøve       kassert 

11447 1447 Stolpehull 
C60149/

32   
Makroprøve   1,7 0,3 

ikke 

analysert 

11472 1472 Stolpehull 
C60149/

32   
Makroprøve   1,8 0,2 

ikke 

analysert 

11519 1519 Stolpehull 
C60149/

32 

16_018_00

3 
Makroprøve   1,5 0,7 analysert 

11559 1559 Stolpehull 
C60149/

32 

16_018_00

4 
Makroprøve   2,5 1,5 analysert 

11589 1589 Grop 
C60149/

32   
Makroprøve   1,9 0,8 

ikke 

analysert 

11618 1618 Stolpehull     Makroprøve       kassert 

11640 1640 Grop 
C60149/

32   
Makroprøve   1,8 0,2 

ikke 

analysert 

11653 1653 Grop 
C60149/

32 

16_018_00

5 
Makroprøve   1,7 0,6 analysert 

11683 1683 Grop     Makroprøve       kassert 

11766 1766 Grop     Makroprøve       kassert 

11778 1778 Stolpehull     Makroprøve       kassert 

11798 1798 Stolpehull     Makroprøve       kassert 

11806 1806 Stolpehull     Makroprøve       kassert 

11877 1877 Grop 
C60149/

32   
Makroprøve   2,5 1,1 

ikke 

analysert 
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P-nr. 
A-

nr. 
Kontekst C. nr. Lab-nr.  Type 

Tatt 

i lag 

Volum 

(L) 

Vekt 

(g) 

Kommenta

r 

11904 1904 Grop 
C60149/

32 

16_018_00

6 
Makroprøve   2,2 0 analysert 

11923 1923 Grop     Makroprøve       kassert 

11964 1964 Grop 
C60149/

32   
Makroprøve   2 0 

ikke 

analysert 

11975 1975 Grop     Makroprøve       kassert 

12035 2035 Grop 
C60149/

32   
Makroprøve   2,1 0 

ikke 

analysert 

12090 2090 Grop     Makroprøve       kassert 

12451 2451 Grop 
C60149/

32   
Makroprøve   2,6 0 

ikke 

analysert 

12495 2495 Kokegrop 
C60149/

32   
Makroprøve 5 2,1 0,2 

ikke 

analysert 

12548 2548 Stolpehull 
C60149/

32   
Makroprøve   2,8 0 

ikke 

analysert 

12835 2835 Sidegrop 
C60149/

32 

16_018_00

7 
Makroprøve   2 1,2 analysert 

13052 3052 Grop 
C60149/

32 

16_018_00

8 
Makroprøve 3 1,8 0,4 analysert 

13074 3074 Grop 
C60149/

32   
Makroprøve 1 2 0,2 

ikke 

analysert 

13098 3098 Grop     Makroprøve       kassert 

13518 3518 Grop     Makroprøve       kassert 

13534 3534 Grop 
C60149/

32   
Makroprøve 5 1,9 0,6 

ikke 

analysert 

13535 3534 Grop 
C60149/

32   
Makroprøve 3 1,9 0 

ikke 

analysert 

13536 3534 Grop 
C60149/

32 

16_018_00

9 
Makroprøve 2 2,2 1,6 analysert 

13628 3628 Grop 
C60149/

32   
Makroprøve 1 1,6 0,2 

ikke 

analysert 

13629 3628 Grop 
C60149/

32   
Makroprøve   1,9 0 

ikke 

analysert 

 

11.3 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv A-nr. 
Sett 

mot 
Sign. Dato 

Cf34942_001 
Oversiktsbilde av lokaliteten før 

flateavdekking. 
  S TW 16 nov 2015 

Cf34942_003 
Oversiktsbilde av  den nordlige delen av 

lokaliteten før flateavdekking. 
  V TW 16 nov 2015 

Cf34942_005 
Oversiktsbilde av  den nordlige delen av 

lokaliteten før flateavdekking. 
  N TW 16 nov 2015 

Cf34942_006 
Oversiktsbilde av den sørlige delen av 

lokaliteten før flateavdekking. 
  S TW 16 nov 2015 

Cf34942_009 
Oversiktsbilde av den sørlige delen av 

lokaliteten før flateavdekking. 
  NØ TW 16 nov 2015 

Cf34942_011 
Oversiktsbilde av den midtre delen av 

lokaliteten før flateavdekking. 
  N TW 16 nov 2015 

Cf34942_012 
Forfallen låve fra siste del av 1700-tallet, rett 

vest for lokaliteten. 
  SV TW 16 nov 2015 
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Filnavn Motiv A-nr. 
Sett 

mot 
Sign. Dato 

Cf34942_013 
Arbeidsbilde, flateavdekking av den sørlige 

delen av lokaliteten 
    TW 16 nov 2015 

Cf34942_014 
Arbeidsbilde, flateavdekking av den sørlige 

delen av lokaliteten 
    TW 16 nov 2015 

Cf34942_015 
Arbeidsbilde, flateavdekking av den sørlige 

delen av lokaliteten 
    TW 16 nov 2015 

Cf34942_016 
Arbeidsbilde, flateavdekking av den sørlige 

delen av lokaliteten 
    TW 16 nov 2015 

Cf34942_017 
Arbeidsbilde, flateavdekking av den sørlige 

delen av lokaliteten 
    TW 16 nov 2015 

Cf34942_018 
Arbeidsbilde, flateavdekking av den sørlige 

delen av lokaliteten 
    TW 17 nov 2015 

Cf34942_019 
Arbeidsbilde, flateavdekking av den sørlige 

delen av lokaliteten 
    TW 17 nov 2015 

Cf34942_020 A1246, stolpehull, plan A1246 NNV TW 18 nov 2015 

Cf34942_021 A1126, stolpehull, plan A1126 N RC 18 nov 2015 

Cf34942_024 A1246, mulig bunn av stolpehull, profil A1246 NNV TW 18 nov 2015 

Cf34942_026 A1126, stolpehull, profil A1126 N RC 18 nov 2015 

Cf34942_037 A2000, kokegrop, plan A2000 N RC 19 nov 2015 

Cf34942_038 A2019, kullflekk, plan A2019 N CHL 19 nov 2015 

Cf34942_040 A2019, kullflekk, profil A2019 N CHL 19 nov 2015 

Cf34942_043 A2000, kokegrop, profil A2000 N RC 19 nov 2015 

Cf34942_045 A1923, grop, plan A1923 V TW 19 nov 2015 

Cf34942_047 A1923, grop, profil A1923 V TW 19 nov 2015 

Cf34942_048 A2160, kullflekk, plan A2160 SSV TW 19 nov 2015 

Cf34942_049 A2160, kullflekk, profil A2160 SSV TW 19 nov 2015 

Cf34942_051 
Arbeidsbilde, flytting av store mengder 

masse ut av lokaliteten 
    TW 20 nov 2015 

Cf34942_052 

Oversiktsbilde av den sørlige delen av 

lokaliteten, alle strukturer er tildekt med 

isolasjonsmatter for å holde tæla unna. 

  SØ TW 20 nov 2015 

Cf34942_053 
Arbeidsbilde, flateavdekking av den nordlige 

delen av lokaliteten 
    TW 20 nov 2015 

Cf34942_054 
Arbeidsbilde, flateavdekking av den nordlige 

delen av lokaliteten 
    TW 20 nov 2015 

Cf34942_056 Verneverdig styvingstre ved lokaliteten     TW 20 nov 2015 

Cf34942_058 Gummihøne     TW 20 nov 2015 

Cf34942_061 A1568, grop, plan A1568 N RC 20 nov 2015 

Cf34942_066 A2522, kokegrop, plan A2522 NNV TW 20 nov 2015 

Cf34942_070 
A2495, kokegrop og A2835 sidegrop med 

keramikk, plan 
A2495, A2835 Ø TW 20 nov 2015 

Cf34942_073 
C60149/1. Keramikk i sidegrop A2835, 

detaljfoto 
A2835 Ø TW 20 nov 2015 

Cf34942_075 
C60149/1. Keramikk i sidegrop A2835, 

detaljfoto 
A2835 Ø TW 20 nov 2015 

Cf34942_077 
C60149/1. Keramikk i sideegrop A2835, 

plassering i struktur 
A2495, A2835 Ø TW 20 nov 2015 

Cf34942_081 A1568, grop, profil A1568 N RC 20 nov 2015 
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Filnavn Motiv A-nr. 
Sett 

mot 
Sign. Dato 

Cf34942_085 
C60149/1. Keramikk i sideegrop A2835, 

under fremrensing 
A2835 Ø TW 23 nov 2015 

Cf34942_087 
C60149/1. Keramikk i sideegrop A2835, 

under fremrensing 
A2835 Ø TW 23 nov 2015 

Cf34942_089 
C60149/1. Keramikk i sideegrop A2835, 

under fremrensing 
A2835 SØ TW 23 nov 2015 

Cf34942_091 
C60149/1. Keramikk i sideegrop A2835, 

under fremrensing 
A2835 V TW 23 nov 2015 

Cf34942_092 
A1640, grop, til venstre i bildet og A1670, 

grop, til høyre, plan 
A1640, A1670 V RC 23 nov 2015 

Cf34942_093 A1167, kokegrop, plan A1167 N CHL 23 nov 2015 

Cf34942_095 
C60149/1. Keramikk i sideegrop A2835, 

fremgravd. 
A2835 Ø TW 23 nov 2015 

Cf34942_097 
C60149/1. Keramikk i sideegrop A2835, 

fremgravd. 
A2835 Ø TW 23 nov 2015 

Cf34942_101 
C60149/1. Keramikk i sideegrop A2835, 

fremgravd. Plassering i struktur. 
A2835 Ø TW 23 nov 2015 

Cf34942_102 
A1640, grop, til venstre i bildet og A1670, 

grop, til høyre, profil 
A1640, A1670 V RC 23 nov 2015 

Cf34942_104 
C60149/1. TW graver frem keramikk i 

sidegrop A2835 
A2835   CHL 23 nov 2015 

Cf34942_106 
C60149/1. TW graver frem keramikk i 

sidegrop A2835 
A2835   CHL 23 nov 2015 

Cf34942_109 
C60149/1. TW graver frem keramikk i 

sidegrop A2835 
A2835   CHL 23 nov 2015 

Cf34942_114 A1167, kokegrop, profil A1167 V CHL 23 nov 2015 

Cf34942_115 A1653, grop, plan A1653 V RC 23 nov 2015 

Cf34942_127 A1085, grop, plan A1085 N CHL 23 nov 2015 

Cf34942_129 A1066, grop, plan A1066 Ø CHL 23 nov 2015 

Cf34942_130 
A1066, grop, bakerst i bildet og A1085, 

grop, lengst frem i bildet, plan 
A1066, A1085 Ø CHL 23 nov 2015 

Cf34942_132 
C60149/1. Uttak av keramikk i sidegrop 

A2835 i preparat 
A2495, A2835   TW 23 nov 2015 

Cf34942_133 
C60149/1. Uttak av keramikk i sidegrop 

A2835 i preparat 
A2495, A2835   TW 23 nov 2015 

Cf34942_134 
C60149/1. Uttak av keramikk i sidegrop 

A2835 i preparat 
A2495, A2835   TW 23 nov 2015 

Cf34942_135 A1653, grop, profil A1653 Ø RC 23 nov 2015 

Cf34942_141 A1519, stolpehull, plan A1519 N RC 24 nov 2015 

Cf34942_142 A1519, stolpehull, profil A1519 Ø RC 24 nov 2015 

Cf34942_144 
A2495, kokegrop, til venstre og A2835, 

sideegrop, til høyre, profil 
A2495, A2835 V TW 24 nov 2015 

Cf34942_146 A1481, kokegrop, plan A1481 N RC 24 nov 2015 

Cf34942_152 
A1066, grop, til venstre og A1085, grop, til 

høyre, profil 
A1066, A1085 S CHL 24 nov 2015 

Cf34942_155 A1481 kokegrop, profil A1481 V RC 24 nov 2015 

Cf34942_157 A1310, grop, plan A1310 VNV TW 24 nov 2015 

Cf34942_158 A1310, grop, profil A1310 VNV TW 24 nov 2015 
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mot 
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Cf34942_161 
A1753, kokegrop, til venstre og A1512, 

kokegrop, til høyre, plan 
A1753, A1512  SØ RC 25 nov 2015 

Cf34942_163 A1181, grop, plan A1181 Ø CHL 25 nov 2015 

Cf34942_165 A1199, grop, plan A1199 Ø CHL 25 nov 2015 

Cf34942_167 A1512, kokegrop, profil A1512 NV RC 25 nov 2015 

Cf34942_168 A1753, kokegrop, profil  A1753 NV RC 25 nov 2015 

Cf34942_171 
A1363, avskrevet struktur, til venstre og 

A1352, stolpehull, til høyre i bildet, plan 
A1363, A1352 NV TW 25 nov 2015 

Cf34942_172 A1352, stolpehull, profil A1352 Ø TW 25 nov 2015 

Cf34942_183 
A1199, grop, til venstre og A1181, grop, til 

høyre, profil 

A1199 og 

A1181 
Ø CHL 25 nov 2015 

Cf34942_185 A1766, grop, plan A1766 N RC 25 nov 2015 

Cf34942_186 A1766, grop, profil A1766 NV RC 25 nov 2015 

Cf34942_187 A1472, stolpehull, plan A1472 N RC 25 nov 2015 

Cf34942_188 A1254, stolpehull, plan A1254 N CHL 25 nov 2015 

Cf34942_189 A1472, stolpehull, profil A1472 N RC 25 nov 2015 

Cf34942_190 A1254, stolpehull, profil A1254 N CHL 25 nov 2015 

Cf34942_192 A1136, stolpehull, plan A1136 NV TW 26 nov 2015 

Cf34942_196 A1136, stolpehull, profil A1136 NV TW 26 nov 2015 

Cf34942_197 A1778, stolpehull, plan A1778 N RC 26 nov 2015 

Cf34942_198 A1778, stolpehull, profil A1778 N RC 26 nov 2015 

Cf34942_203 A1213, stolpehull, plan A1213 SV CHL 26 nov 2015 

Cf34942_204 1798, stolpehull, plan A1798 N RC 26 nov 2015 

Cf34942_205 
Arbeidsbilde, Rossano Cherubini snitter 

stolpehull i skrått lys 
    TW 26 nov 2015 

Cf34942_206 Arbeidsbilde, utfordrende arbeidsforhold     TW 26 nov 2015 

Cf34942_207 
Arbeidsbilde, Christian H. Lindh renser 

profil i skrått lys 
    TW 26 nov 2015 

Cf34942_208 A1798, stolpehull, profil A1798 N RC 26 nov 2015 

Cf34942_209 A1213, stolpehull, profil A1213 SV CHL 26 nov 2015 

Cf34942_211 A1425, stolpehull, plan A1425 NNV TW 26 nov 2015 

Cf34942_212 A1447, stolpehull, plan A1447 N TW 26 nov 2015 

Cf34942_214 A1447, stolpehull, profil A1447 N TW 26 nov 2015 

Cf34942_216 A1425, stolpehull, plan A1425 NNV TW 26 nov 2015 

Cf34942_218 A1108, staurhull, plan A1108 NV CHL 26 nov 2015 

Cf34942_219 A1806, stolpehull, plan A1806 N RC 26 nov 2015 

Cf34942_220 A1108, staurhull, profil A1108 NV CHL 26 nov 2015 

Cf34942_223 A1806, stolpehull, profil A1806 N RC 27 nov 2015 

Cf34942_227 
A1023, stolpehull, til venstre og A1014, 

stolpehull, til høyre, plan 
A1023, A1014 Ø CHL 27 nov 2015 

Cf34942_230 
A1023, stolpehull, til venstre og A1014, 

stolpehull, til høyre, profil 
A1023, A1014 Ø CHL 27 nov 2015 

Cf34942_233 A1618, stolpehull, plan A1618 V RC 27 nov 2015 

Cf34942_234 A1618, stolpehull, profil A1618 V RC 27 nov 2015 
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Cf34942_235 A1435, grop, plan A1435 VNV TW 27 nov 2015 

Cf34942_237 A1435, grop, profil A1435 VNV TW 27 nov 2015 

Cf34942_238 A1712, grop, plan A1712 N RC 27 nov 2015 

Cf34942_239 A1712, grop, profil A1712 N RC 27 nov 2015 

Cf34942_243 A1683, grop, plan A1683 Ø RC 27 nov 2015 

Cf34942_244 A1287, grop, plan A1287 S CHL 27 nov 2015 

Cf34942_246 
A3052, grop, til venstre og A3098, grop, til 

høyre, plan 
A3052, A3098 NNV TW 27 nov 2015 

Cf34942_248 A1683, grop, profil A1683 Ø RC 27 nov 2015 

Cf34942_249 A1287, grop, profil A1287 V CHL 27 nov 2015 

Cf34942_255 A1904, grop, plan A1904 V CHL 30 nov 2015 

Cf34942_258 A1964, grop, plan A1964 N RC 30 nov 2015 

Cf34942_259 A1964, grop, profil A1964 V RC 30 nov 2015 

Cf34942_260 
A3052, grop, til venstre og A3098, grop, til 

høyre, profil 
A3052, A3098 NNV TW 30 nov 2015 

Cf34942_262 A2090, grop, plan A2090 NV RC 30 nov 2015 

Cf34942_263 A1904, grop, profil A1904 N CHL 30 nov 2015 

Cf34942_265 A2090, grop, profil A2090 NV RC 30 nov 2015 

Cf34942_266 A3518, grop, plan A3518 N RC 30 nov 2015 

Cf34942_270 A3534, grop, plan A3534 NNV TW 30 nov 2015 

Cf34942_273 A2522, kokegrop, plan A2522 NNV CHL 30 nov 2015 

Cf34942_274 A3518, grop, profil A3518 V RC 30 nov 2015 

Cf34942_278 A2522, kokegrop, profil A2522 NNV CHL 30 nov 2015 

Cf34942_281 A3074, grop, plan A3074 NNV TW 30 nov 2015 

Cf34942_286 A1975, grop, plan A1975 N RC 1 des 2015 

Cf34942_287 A3500, kokegrop, plan A3500 V CHL 1 des 2015 

Cf34942_289 A1975, grop, profil A1975 SV RC 1 des 2015 

Cf34942_291 A3534, grop, tverrprofil A3534 ØNØ TW 1 des 2015 

Cf34942_292 A3500, kokegrop profil A3500 ØSØ CHL 1 des 2015 

Cf34942_294 A1852, grop, plan A1852 N RC 1 des 2015 

Cf34942_295 A1852, grop, profil A1852 Ø RC 1 des 2015 

Cf34942_297 A3074, grop, profil A3074 NNV CHL 1 des 2015 

Cf34942_301 A3534, grop, profil A3534 NNV TW 1 des 2015 

Cf34942_307 A2035, grop, plan A2035 ØNØ CHL 1 des 2015 

Cf34942_309 A2451, grop, plan A2451 N RC 1 des 2015 

Cf34942_311 A2035, grop, profil A2035 VSV CHL 1 des 2015 

Cf34942_313 A2451, grop, profil A2451 SV RC 1 des 2015 

Cf34942_317 A1404, stolpehull, plan A1404 NV TW 2 des 2015 

Cf34942_318 A1404, stolpehull, profil A1404 NV TW 2 des 2015 

Cf34942_322 A1559, stolpehull, plan A1559 N CHL 2 des 2015 

Cf34942_325 A3628, grop, plan A3628 V TW 2 des 2015 

Cf34942_327 A1589, grop, plan A1589 NØ RC 2 des 2015 
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Cf34942_329 A1559, stolpehull profil A1559 NNV CHL 2 des 2015 

Cf34942_332 A1589, grop, profil A1589 NV RC 2 des 2015 

Cf34942_333 A3628, grop, profil A3628 V TW 2 des 2015 

Cf34942_335 A2548, stolpehull, plan A2548 N CHL 2 des 2015 

Cf34942_338 A1274, kokegrop, plan A1274 NV TW 2 des 2015 

Cf34942_340 A1877, grop, plan A1877 NV RC 2 des 2015 

Cf34942_344 A2548, stolpehull profil A2548 ØSØ CHL 2 des 2015 

Cf34942_346 A1274, bunn av kokegrop, profil A1274 NV TW 2 des 2015 

Cf34942_349 
Arbeidsbilde, Rossano Cherubini snitter grop 

i kanten av lokaliteten 
    TW 2 des 2015 

Cf34942_351 
Arbeidsbilde, Christian H. Lindh snitter 

stolpehull i dårlig vær 
    TW 2 des 2015 

Cf34942_353 A1877, grop med steinsatt bunn, profil A1877 NV RC 2 des 2015 

Cf34942_356 Lokaliteten etter avsluttet undersøkelse   N TW 3 des 2015 

Cf34942_358 Lokaliteten etter avsluttet undersøkelse   SØ TW 3 des 2015 

Cf34942_359 Lokaliteten etter avsluttet undersøkelse   NNØ TW 3 des 2015 

Cf34942_360 Lokaliteten etter avsluttet undersøkelse   S TW 3 des 2015 

Cf34942_362 Lokaliteten etter avsluttet undersøkelse   NV TW 3 des 2015 

Cf34942_363 Lokaliteten etter avsluttet undersøkelse   V TW 3 des 2015 

Cf34942_365 Lokaliteten etter avsluttet undersøkelse   N TW 3 des 2015 

Cf34942_366 Arbeidsbilde, Gummihøna graver grop A1904   TW 3 des 2015 

Cf34942_367 
C60149/27. Brent bein med fure slipt langs 

knokkelens lengderetning. 
    TW 7. jul. 2016 

Cf34942_368 
C60149/18-19. Fragmenter av brent flint, 

funnet i A1640 og A3534. 
    TW 7. jul. 2016 

Cf34942_369 
C60149/3. Fem skår av udekorert leirkar 

med finkornet magring. Funnet i A3534. 
    TW 7. jul. 2016 

Cf34942_370 

C60149/8. Leirforing, utsatt for svært høy 

temperatur. Innsiden av foringen viser spor 

av glatting, og formen minner om halsen på 

et leirkar. Funnet i A3534. 

    TW 7. jul. 2016 

Cf34942_371 

C60149/8. Leirforing, utsatt for svært høy 

temperatur. Innsiden av foringen viser spor 

av glatting, og formen minner om halsen på 

et leirkar. Funnet i A3534. 

    TW 7. jul. 2016 

Cf34942_372 

C6149/9. Fragmenter av brent leire, 

muligens rester av leirklining. Funnet i 

A3534. 

    TW 7. jul. 2016 

Cf34942_373 Geografisk plassering av 

undersøkelsesområdet. Kartgrunnlag Statens 

Kartverk. Tillatelse nr.: NE12000-

150408SAS. Kart: Torgeir Winther/KHM.   

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_374 Alle innmålte strukturer på Risingsjordet. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408AS. 

Kart: Torgeir Winther/KHM.   

  TW 17. des. 

2019 
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Cf34942_375 Den nordlige delen av utgravningsområdet. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408AS. 

Kart: Torgeir Winther/KHM.   

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_376 Den sørlige delen av utgravningsområdet. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408AS. 

Kart: Torgeir Winther/KHM.   

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_377 Tegning av A1000, plan 

A1000 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_378 Tegning av A1000, profil 

A1000 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_379 Tegning av A1014, plan 

A1014 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_380 Tegning av A1014, profil 

A1014 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_381 Tegning av A1023, plan 

A1023 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_382 Tegning av A1023, profil 

A1023 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_383 Tegning av A1066, plan 

A1066 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_384 Tegning av A1066, profil 

A1066 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_385 Tegning av A1085, plan 

A1085 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_386 Tegning av A1085, profil 

A1085 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_387 Tegning av A1108, plan 

A1108 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_388 Tegning av A1108, profil 

A1108 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_389 Tegning av A1126, plan 

A1126 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_390 Tegning av A1126, profil 

A1126 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_391 Tegning av A1136, plan 

A1136 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_392 Tegning av A1136, profil 

A1136 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_393 Tegning av A1167, plan 

A1167 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_394 Tegning av A1167, profil 

A1167 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_395 Tegning av A1181, plan 

A1181 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_396 Tegning av A1181, profil 

A1181 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_397 Tegning av A1199, plan 

A1199 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_398 Tegning av A1199, profil 

A1199 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_399 Tegning av A1213, plan 

A1213 

  CHL 17. des. 

2019 
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Sett 

mot 
Sign. Dato 

Cf34942_400 Tegning av A1213, profil 

A1213 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_401 Tegning av A1246, plan 

A1246 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_402 Tegning av A1246, profil 

A1246 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_403 Tegning av A1254, plan 

A1254 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_404 Tegning av A1254, profil 

A1254 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_405 Tegning av A1274, plan 

A1274 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_406 Tegning av A1274, profil 

A1274 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_407 Tegning av A1287, plan 

A1287 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_408 Tegning av A1287, profil 

A1287 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_409 Tegning av A1310, plan 

A1310 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_410 Tegning av A1310, profil 

A1310 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_411 Tegning av A1352, plan 

A1352 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_412 Tegning av A1352, profil 

A1352 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_413 Tegning av A1404, plan 

A1404 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_414 Tegning av A1404, profil 

A1404 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_415 Tegning av A1425, plan 

A1425 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_416 Tegning av A1425, profil 

A1425 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_417 Tegning av A1435, plan 

A1435 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_418 Tegning av A1435, profil 

A1435 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_419 Tegning av A1447, plan 

A1447 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_420 Tegning av A1447, profil 

A1447 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_421 Tegning av A1472, plan 

A1472 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_422 Tegning av A1472, profil 

A1472 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_423 Tegning av A1481, plan 

A1481 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_424 Tegning av A1481, profil 

A1481 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_425 Tegning av A1512 og A1753, plan 

A1512, A1753 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_426 Tegning av A1512, profil 

A1512 

  RC 17. des. 

2019 
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Cf34942_427 Tegning av A1519, plan 

A1519 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_428 Tegning av A1519, profil 

A1519 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_429 Tegning av A1559, plan 

A1559 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_430 Tegning av A1559, profil 

A1559 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_431 Tegning av A1568, plan 

A1568 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_432 Tegning av A1568, profil 

A1568 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_433 Tegning av A1589, plan 

A1589 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_434 Tegning av A1589, profil 

A1589 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_435 Tegning av A1618, plan 

A1618 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_436 Tegning av A1618, profil 

A1618 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_437 Tegning av A1640 og A1670, plan 

A1640, A1670 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_438 Tegning av A1640 og A1670, profil 

A1640, A1670 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_439 Tegning av A1653, plan 

A1653 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_440 Tegning av A1653, profil 

A1653 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_443 Tegning av A1683, plan 

A1683 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_444 Tegning av A1683, profil 

A1683 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_445 Tegning av A1712, plan 

A1712 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_446 Tegning av A1712, profil 

A1712 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_448 Tegning av A1753, profil 

A1753 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_449 Tegning av A1766, plan 

A1766 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_450 Tegning av A1766, profil 

A1766 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_451 Tegning av A1778, profil 

A1778 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_452 Tegning av A1798, plan 

A1798 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_453 Tegning av A1798, profil 

A1798 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_454 Tegning av A1806, plan 

A1806 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_455 Tegning av A1806, profil 

A1806 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_456 Tegning av A1852, plan 

A1852 

  RC 17. des. 

2019 
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mot 
Sign. Dato 

Cf34942_457 Tegning av A1852, profil 

A1852 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_458 Tegning av A1877, plan 

A1877 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_459 Tegning av A1877, profil 

A1877 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_460 Tegning av A1904, plan 

A1904 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_461 Tegning av A1904, profil 

A1904 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_462 Tegning av A1923, plan 

A1923 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_463 Tegning av A1923, profil 

A1923 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_464 Tegning av A1964, plan 

A1964 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_465 Tegning av A1964, profil 

A1964 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_466 Tegning av A1975, plan 

A1975 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_467 Tegning av A1975, profil 

A1975 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_468 Tegning av A2000, plan 

A2000 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_469 Tegning av A2000, profil 

A2000 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_470 Tegning av A2019, plan 

A2019 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_471 Tegning av A2019, profil 

A2019 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_472 Tegning av A2035, plan 

A2035 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_473 Tegning av A2035, profil 

A2035 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_474 Tegning av A2090, plan 

A2090 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_475 Tegning av A2090, profil 

A2090 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_476 Tegning av A2160, plan 

A2160 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_477 Tegning av A2160, profil 

A2160 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_478 Tegning av A2451, plan 

A2451 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_479 Tegning av A2451, profil 

A2451 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_480 Tegning av A2495 og A2835, profil 

A2495, A2835 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_481 Tegning av A2522, plan 

A2522 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_482 Tegning av A2522, profil 

A2522 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_483 Tegning av A2548, plan 

A2548 

  CHL 17. des. 

2019 
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Cf34942_484 Tegning av A2548, profil 

A2548 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_486 Tegning av A3052 og A3095, plan 

A3052, A3098 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_487 Tegning av A3052 og A3098, profil 

A3052, A3098 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_488 Tegning av A3074, plan 

A3074 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_489 Tegning av A3074, profil 

A3074 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_492 Tegning av A3500, plan 

A3500 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_493 Tegning av A3500, profil 

A3500 

  CHL 17. des. 

2019 

Cf34942_494 Tegning av A3518, plan 

A3518 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_495 Tegning av A3518, profil 

A3518 

  RC 17. des. 

2019 

Cf34942_496 Tegning av A3534, plan 

A3534 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_497 Tegning av A3534, profil 

A3534 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_498 Tegning av A3628, plan 

A3628 

  TW 17. des. 

2019 

Cf34942_499 Tegning av A3628, profil 

A3628 

  TW 17. des. 

2019 
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