
 

Oslo 2020 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

    

                                                              

 

 

RAPPORT 
ARKEOLOGISK UTGRAVNING  

 

Boplass fra eldre steinalder, 
dyrkingsspor og gravrøys fra 

eldre jernalder 

Kise, 11/1 

SKIEN, TELEMARK 

 

UTGRAVNINGSLEDER: John Asbjørn 
Munch Havstein 

FELTLEDER: Annette Marie Strandli 

PROSJEKTLEDER: Steinar Solheim  

 

KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET I OSLO 

ARKEOLOGISK SEKSJON 

Postboks 6762,  

St. Olavs Plass 

0130 Oslo 

 

F
O
R
N
M
I
N
N
E
S
E
K
S
J
O
N
E
N 

Postboks 6762,  

St. Olavs Plass 

0130 Oslo 

 



Kise 11/1, Skien k., Telemark  Saksnr. 2018/3100 

 

  

 2 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET 

I OSLO 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SAMMENDRAG 
I tidsrommet 24.9 – 2.11.2018 foretok Kulturhistorisk museum, UiO en arkeologisk 

utgravning på Gromstul, Skien k., Telemark. Bakgrunnen for utgravningen var ny 

reguleringsplan i forbindelse med utbygging av et datalagringssenter med tilhørende trasé 

for nytt høyspenningsanlegg. Undersøkelsen omfattet en steinalderlokalitet (id 230650), 

samt en rydningsrøyslokalitet (id 231884) fra jernalder som også omfattet en gravrøys (id 

231866), en hulvei (id 231868), et funnområde for keramikk (id 231929) og en yngre 

kullmile (id 230922). Undersøkelsesområdet lå i småkupert utmark med skogvegetasjon 

preget av skogdrift helt opp til nyere tid. 

Steinalderlokaliteten ble undersøkt med konvensjonelle metoder, ved innledende 

maskinell avtorving og påfølgende manuell graving i mekaniske ruter og lag. Det ble gravd 

4,65 m3, fordelt på 36,5 m2 i lag 1 og 10 m2 i lag 2. Totalt avtorvet areal var 300 m2. Det 

ble gjort 57 gjenstandsfunn, hvorav 56 av flint og ett av kvartsitt. Funnene var i liten grad 

diagnostiske men det er påvist flekketeknikk. En sannsynlig skiveøks av kvartsitt kan 

tidfeste aktiviteten til første del av eldre steinalder (tidligmesolitikum). Lokaliteten lå 

mellom 97 og 99 moh., i lys av strandforskyvningskurven for området tilsier dette en 

bruksfase i tidsrommet ca. 9000 – 8500 f.Kr. hvilket samsvarer med funnet av en 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 
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sannsynlig skiveøks. Ingen strukturer ble påvist og det ble ikke samlet inn 

naturvitenskapelige prøver. 

Rydningsrøyslokaliteten ble undersøkt ved en kombinasjon av maskinell sjakting for å 

påvise og avgrense dyrkingsflater, og manuell framrensing av røysene for dokumentasjon. 

Det ble gravd 12 sjakter på tilsammen 350,3 m, mens seks av 14 rydningsrøyser ble 

framrenset og dokumentert. I tillegg ble 1125 m2 maskinelt avdekket i plan for å avgrense 

utvalgte dyrkingsområder og søke etter strukturer i undergrunnen, hvorpå det ble påvist et 

ildsted. Undersøkelsen viste at de fleste flater med løsmasser på lokaliteten var ryddet for 

stein og benyttet til dyrking i forhistorisk tid. Dateringer av trekull i underkant av 

dyrkingslagene viser til tre distinkte faser: én med oppstart i overgangen mellom yngre 

bronsealder og førromersk jernalder ca. 755 – 400 f.Kr., én i midtre del av førromersk 

jernalder ca. 395 – 200 f.Kr., som dessuten samsvarer med dateringen av ildstedet, samt én 

fase i folkevandringstid, ca. 410 – 575 e.Kr. Naturvitenskapelige analyser av 

dyrkingsprofiler fra de tidligste fasene viser spor av gjødsling og sannsynligvis 

korndyrking. I den yngste fasen er det dokumentert anleggelsen av et konstruert 

dyrkingslag ved innblanding av blant annet trekull og organisk materiale. 

Gravrøysa ble gravd stratigrafisk i kvadranter, og viste seg å være sterkt forstyrret av en 

større trerot og en plyndringsgrop, antatt av eldre dato. Ingen begravelse kunne 

identifiseres, det er heller ingen gode naturvitenskapelige data eller direkte dateringer fra 

denne. Ut ifra likheter i keramikkgods funnet i røysa og det daterte ildstedet, samt 

stratigrafiske forhold og plassering i landskapet, antas røysa å være samtidig med den 

tidlige dyrkingen på lokaliteten i førromersk jernalder. Funnmaterialet utgjøres av til 

sammen 18 skår av finmagret keramikk fra gravrøysa og ildstedet. Videre ble hulveien 

dokumentert ved to snitt og vurdert som mest sannsynlig av yngre eller moderne dato, 

kullmila avdekket og dokumentert i plan, mens funnområdet for keramikk var forstyrret 

og ble ikke nærmere undersøkt. 

Gjenstandsmaterialet fra steinalderlokaliteten er katalogisert under museumsnummer 

C61507. Gjenstander og prøver fra rydningsrøyslokaliteten og gravrøysa er katalogisert 

under C61508. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

GROMSTUL DATALAGRINGSSENTER 

KISE, 11/1., SKIEN K., TELEMARK 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Bakgrunnen for den arkeologiske undersøkelsen er reguleringsplan for Gromstul i Skien. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av datasenter, med 

tilhørende service og støttefunksjoner, inkludert tekniske anlegg.  

 

Planområdet avsettes i hovedsak til industriformål. Til sammen reguleres ca. 1800 da i 

planforslaget. Innenfor formålet vil det tillates oppføring av datahaller, administrasjons- og 

logistikkbygninger med tilhørende driftsbygninger, reservevannsløsning/høydebasseng, 

mulig portvakt samt nødvendige tekniske installasjoner, støtte- og servicefunksjoner. Deler 

av planområdet reguleres til høyspenningsanlegg. Dette omfatter også nye 

transformatorstasjoner. Arealet som reguleres til formål industri forventes utbygget 

trinnvis. 

 

Tiltaket innenfor planområdet som reguleres til industriformål er i konflikt med de 

automatisk fredede kulturminnene id 231866, id 231868, id 231884, id 231929 og id 

230922. Planlagt trasé for nytt høyspenningsanlegg er i konflikt med id 230650. De fredete 

kulturminnene ble påvist av Telemark fylkeskommune ved registrering i 2017 i form av 

prøvestikking og sjakting, og omfatter henholdsvis en antatt gravrøys, en hulvei, en 

rydningsrøyslokalitet med dyrkingsspor, et funnsted for keramikk og en kullmile, samt en 

steinalderlokalitet (Svendsen 2017). 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

John Asbjørn Munch 

Havstein 

Utgravningsleder 24.09 – 02.11 29 

Annette Marie Strandli Feltleder 24.09 – 02.11 23 

Andreas Opstad Larsen Assisterende feltleder 24.09 – 02.11 30 

Nora Nymo Øynebråten Assistent 24.09 – 02.11 30 

Odd Kjetil Ingjer Assistent 01.10 – 02.11 25 

Andreas Bohlin Assistent 08.10 – 02.11 18 

Sum   155 

Steinar Solheim Prosjektleder  2 

Magne Samdal GIS-koordinator  1 

Edvard Høgstad Gravemaskinfører  15 
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GIS-koordinator Magne Samdal bidro i tillegg med dronefotografering av 

dyrkingslokaliteten, samt metallsøk i utvalgte områder. Prosjektleder Steinar Solheim 

befarte utgravningene ved to anledninger. Gravemaskin ble ført av Edvard Høgstad fra 

Entreprenør S. Høgstad. Vann til sålding på steinalderlokaliteten ble tilrettelagt av Skien 

brannvesen ved Are Henriksen. 

 

Sykedager og annet fravær er ikke inkludert i denne oversikten. 

 

 BESØK OG FORMIDLING  

Utgravningene lå nokså utilgjengelig til for allmenheten, der tilkomstveien var bak en låst 

bom, samt at det dessuten foregikk omfattende hogstarbeid i tilstøtende deler av skogen. 

Foruten enkelte turgåere som benyttet seg av skogen omkring lokalitetene var det få 

besøkende. Utgravningene ble gjentatte ganger besøkt av representanter for tiltakshaver og 

grunneier. 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet kunne ved tidspunktet for utgravningen beskrives som kupert utmark med 

relativt ung planteskog dominert av gran, med enkelte innslag av andre treslag. Landskapet 

var for øvrig synlig påvirket av skogdrift med flere skogs- og driftsveier. Løsmassedekket 

var stedvis tynt med noe berg i dagen med tilstøtende fuktigere lavereliggende områder 

med myr og bekkefar. Løsmassene var preget av høyt innhold av silt med forholdsvis 

beskjedne mengder stein. Høyereliggende partier, spesielt steinalderlokaliteten hadde en 

mer sandig undergrunn med kraftig utviklet podsolprofil. Steinalderlokaliteten lå mellom 

97 og 99 moh., jernalderlokaliteten mellom ca. 85 og 98 moh. 

 

I umiddelbar nærhet av utgravningsområdet var det før Telemark fylkeskommunes 

registrering i 2017 av automatisk fredete kulturminner kun kjent en gravrøys fra jernalder 

(id 10283), en bygdeborg fra eldre jernalder (id 22507) og en steinalderlokalitet (id 

144125). I tillegg kommer en rekke kulturminner knyttet til jernverks- og bergdrift fra 

1500-tallet og yngre. Litt lenger sør, i tilknytning til jordbruksområdene i Gjerpendalen er 

det imidlertid kjent et større antall lokaliteter i form av boplass- og aktivitetsområder, 

gravminner og bergkunstfelt. 
 

Kulturhistorisk museum har gjennomført flere utgravninger i Skien og de tilgrensende 

kommunene de seinere år. De fleste utgravningene har vært av bosetningsspor i dyrket 

mark (f.eks. Wenn 2012; Skogsfjord 2009) og lokaliteter fra steinalderen (f.eks. Solheim 

2017; Ekstrand 2013). I 2005 undersøkte KHM en lokalitet med 95 rydningsrøyser, 

dyrkingsspor og bosetningsspor datert til romertid og folkevandringstid på Torsholt, Siljan 

(Bergstøl 2005). 
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Figur 1: Dronefoto med utsikt over landskapet. Jernalderlokaliteten id 231884 i 

forgrunnen, Gjerpendalen ses øverst til venstre. Foto mot sør. Fotograf: Magne 

Samdal, KHM. 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Aktuelle problemstillinger for undersøkelsen er redegjort for i forbindelse med omtalen av 

de enkelte lokalitetene. 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Prosjektet omfattet to lokaliteter med kulturminner av forskjellig art, og det var derfor 

nødvendig med ulike metodiske tilnærminger. 

 

Steinalderlokaliteten ble gravd med tradisjonelle metoder, med innledende maskinell 

avtorving og påfølgende manuell graving i mekaniske ruter og lag. Rutenettet ble utsatt på 

bakgrunn av reelle koordinater med X-aksen stigende mot nord og Y-aksen mot øst. Alle 

masser ble vannsåldet med 4 mm maskevidde. En opprinnelig planlagt avsluttende 

flateavdekking ble utelatt av praktiske årsaker. 

 

Rydningsrøyslokaliteten ble undersøkt med utstrakt bruk av gravemaskin, der dypsjakting 

var den foretrukne metoden for å påvise dyrkingsflater i kombinasjon med noe målrettet 

flateavdekking i plan. Profiler ble dokumentert med fotoserier og et utvalg ble dessuten 
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tegnet. Et utvalg av rydningsrøyser ble framrenset manuelt og fotodokumentert, enkelte ble 

i tillegg maskinelt snittet i forbindelse med profilsjakting. 

 

Gravrøysa ble framrenset for hånd og deretter gravd kvadrantvis i stratigrafiske lag. Alle 

relevante profiler og stratigrafiske lag ble grundig fotodokumentert gjennom hele 

utgravningens forløp, samt at det ble tatt fotoserie for fotogrammetri av den framrensede 

røysa. To kryssende profiler ble dokumentert ved tegning. En del av løsmassene i utvalgte 

deler av røysa ble tørrsåldet med 2 mm maskevidde. 

 

Den antatte hulveien lot seg vanskelig gjøre å undersøke i plan og ble dokumentert ved to 

maskinelle snitt, mens kullmila ble maskinelt avdekket og fotografert. Det registrerte 

funnområdet for keramikk ble vurdert som sterkt forstyrret og dermed ikke prioritert 

undersøkt. 

 

Nummerering av strukturer og kontekster har skjedd løpende gjennom den digitale 

innmålinga. Enkelte profiler er gitt ny ID i etterkant, dette av praktiske årsaker. Et unntak 

er rydningsrøysene som var påvist under registreringa og som har beholdt sin opprinnelige 

nummerering – ytterligere en rydningsrøys som ble påvist under utgravinga er nummerert 

i samsvar med den eksisterende nummerserien. 

 

Funn og magasinerte prøver er katalogisert under museumsnumrene C61507 

(steinalderlokalitet) og C61508 (rydningsrøyslokalitet inkludert gravrøysa). 

5.2.1 DOKUMENTASJON MED NETTBRETT 

Det ble lagt opp til bruk av nettbrett av type Apple Ipad til dokumentasjon ved begge 

lokalitetene. Disse ble benyttet til føring av foto- og tegnelister, kontekst-, prøve- og 

funnskjema, samt til de fleste tegninger.  

Programvaren FileMaker Go ble benyttet til alle lister og skjema, der all relevant 

informasjon kunne legges inn i egne kontekstskjema med tekstfelt og nedtrekksmenyer. 

Disse dataene kunne senere hentes ut i excel-format og importeres i Intrasis. 

Programvaren Autodesk SketchBook ble benyttet til tegninger. Foto av strukturer og 

profiler kunne tas med nettbrettets kamera og deretter benyttes som bakgrunn for tegninger. 

Disse tegningene kunne i etterarbeidsfasen åpnes i tegneprogrammet Adobe Illustrator for 

rentegning. En åpenbar fordel ved dette var at kildegrunnlaget for felttegninga, i form av 

bakgrunnsfotografiet, kunne kontrolleres av utgravnings- og feltleder, og eventuelle 

åpenbare mangler enkelt rettes opp. 

5.2.2 DIGITAL INNMÅLING OG BEARBEIDING AV MÅLEDATA 

Det ble brukt en Trimble S3 totalstasjon med fjernkontroll (robotic) 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 TPS 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 
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målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs 

ArcMap 10.  

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgravninga var i utgangspunktet av en sammensatt karakter, i og med at det skulle graves 

kulturminner av nokså forskjellig art på to steder. Rydningsrøyslokaliteten (id 231884) og 

de øvrige kulturminnene som befant seg innenfor denne (gravrøys id 231866, hulvei id 

231868, funnsted for keramikk id 231929 og kullmile id 230922) omfattet dessuten flere 

ulike elementer som ville kreve ulik metodisk tilnærming. Av hensyn til tilgjengelig 

mannskap og det planlagte tidsrommet for undersøkelsen måtte nødvendigvis utgravninga 

foregå parallelt på flere steder. 

 

Det var i tillegg usikkerhetsmomenter ved aspekter av undersøkelsen som kunne ha 

innvirkning på behovet for arbeidskraft og fordelinga av mannskapet. Eksempelvis var 

steinalderlokalitetens omfang nokså usikkert – den var registrert på bakgrunn av ett enkelt 

positivt prøvestikk. Fremgangsmåten ved undersøkelsen av den registrerte gravrøysa ville 

dessuten påvirkes av hvorvidt den faktisk viste seg å være en grav, samt bevaringsgrad. 

Det var derfor lagt opp til en fleksibel tilnærming med disponering av gravemannskapet 

der det til enhver tid var behov.  

 

Det praktiske ansvaret for undersøkelsens ulike deler ble likevel nokså raskt etablert, der 

assisterende feltleder Andreas Opstad Larsen hadde hovedansvar for utgravning og 

dokumentasjon av gravrøysa, under oppsyn av feltleder Annette Marie Strandli som ledet 

og organiserte arbeidet på rydningsrøyslokaliteten. Feltarkeolog Odd Kjetil Ingjer utførte i 

stor grad arbeidet med maskinell sjakting og dokumentasjon av sjaktene, og sto for en stor 

del av den daglige innmålinga med totalstasjon. Feltarkeologer Nora Nymo Øynebråten og 

Andreas Bohlin gjennomførte i hovedsak utgravningen av steinalderlokaliteten. 

Utgravningsleder John Asbjørn Munch Havstein hadde løpende oversyn med arbeidet på 

begge lokaliteter, samt det overordnede ansvaret for alle praktiske og administrative 

oppgaver. Forøvrig bidro alle med manuell opprensing, graving og dokumentasjon på ulike 

tidspunkter, etter behov og kapasitet. 

 

Vann til sålding på steinalderlokaliteten ble tilrettelagt av Skien brannvesen ved Are 

Henriksen. Ved hjelp av en dieseldrevet pumpe ble vann hentet fra en bekk ved 

tilkomstveien i Rokkedalen opp til tre plasttanker à 1000 liter ved selve lokaliteten. Derfra 

ble vannet brakt til såldestasjonen ved hjelp av en mindre bensindrevet pumpe. 

 UNDERSØKELSE AV STEINALDERLOKALITET 

6.1 PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

I prosjektplanen fremheves lokalitetens beliggenhet som det som skiller den fra andre 

undersøkte lokaliteter i regionen. Gjennom å dokumentere aktiviteten som har funnet sted 

her antas det blant annet å kunne belyse spørsmål knyttet til bosetningsmønster og mobilitet 

i tidligmesolittisk tid. Følgende hovedproblemstillinger er lagt til grunn for undersøkelsen: 

 

 Hvilke trekk i redskapsmaterialet (teknologi, råstoff) kan gi informasjon om bruken 

av lokaliteten? 
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 Er det mulig å identifisere strukturrester samt samle inn bevart organisk materiale, 

fortrinnsvis trekull og brente hasselnøttskall? 

 Hvilken funksjon har lokaliteten hatt innenfor et større bosetningsmønster?  

 Hvilken relasjon har boplassen til andre, veldokumenterte boplasser i den ytre 

skjærgård?  

6.2 KILDEKRITISKE PROBLEMER - STEINALDER 

Ved undersøkelsens oppstart ble det klart at det ikke var tilstrekkelig hogd på denne 

lokaliteten da flere trær stod igjen på flata som skulle undersøkes. Av hensyn til den 

praktiske gjennomføringa av prosjektet, særlig knyttet til logistikken med transport av 

gravemaskin inn og ut av lokalitetene, var det likevel nødvendig å igangsette maskinell 

avtorving av den tilgjengelige 

delen av flata. Et mindre parti 

på noen fåtalls kvadratmeter i 

lokalitetens nordøstre del 

kunne ikke nås med maskin. 

Ettersom det kun var mulig å 

få inn maskina fra én retning 

og det ikke var aktuelt å belte 

inn over den allerede 

avdekkede løse 

sandundergrunnen ble denne 

delen av flata ikke undersøkt. 

Tilstøtende områder var 

imidlertid funntomme og det 

er lite sannsynlig at dette har 

hatt betydning for resultatet. 

 

Betydelige nedbørsmengder mot slutten av prosjektet gjorde videre framkommeligheten i 

området dårlig. Kombinasjonen av bratte bakker med stedvis dårlig feste og enkelte svært 

fuktige partier ble vurdert som en unødvendig risiko ved en eventuell transport av 

gravemaskin til lokaliteten. På grunn av dette ble det ikke gjennomført avsluttende 

maskinell flateavdekking. 

 

Grunnet værforhold og problemer med infrastruktur ble det flere ikke planlagte opphold i 

undersøkelsene. Ved kraftige vind de første dagene ble det klart at en del av de gjenværende 

trærne på flata, hvorav flere nå stod isolerte med til dels avkuttede eller blottlagte røtter, 

stod i fare for å velte. I påvente av hogst måtte arbeidet utsettes og mannskapet flyttes til 

jernalderlokaliteten. Ved et par episoder var det dessuten problemer med pumpen som 

fraktet vann opp til lokaliteten. Dette medførte ytterligere opphold i arbeidet, samt kortere 

perioder med svært dårlig vanntrykk ved såldestasjonen. De utgravde massene var i 

hovedsak fine nok til at tørrsålding fungerte i korte perioder men i sum sinket alt dette 

progresjonen noe på denne lokaliteten så vel som for prosjektet for øvrig. 

Figur 2: Annette og Nora avtorver. Foto mot nordøst. 

Fotograf: John Asbjørn Munch Havstein, KHM. 
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6.3 UNDERSØKELSENS FORLØP – STEINALDER 

Maskinell avtorving ble gjennomført ved at gravemaskina forsiktig skrapet av torvlaget for 

å blottlegge sandundergrunnen, under oppsyn av to arkeologer. Gjenværende løsmasser ble 

løpende fjernet for hånd med krafse. Undergrunnen viste seg å bestå av fin, podsolert sand 

med forholdsvis lite stein. Etter at de resterende trærne var hogd ble det besluttet å finrense 

de sentrale delene av flata for hånd og fjerne så mye som mulig av gjenværende røtter. 

Hensikten med dette var å få et tidlig inntrykk av funnspredning gjennom eventuelle 

overflatefunn. Det ble imidlertid ikke gjort gjenstandsfunn under dette arbeidet, noe som 

indikerte at funnmengden trolig var begrenset. 

 

 

Figur 3: Lokaliteten etter avtorving og hogst, sett mot nord. Foto: John Asbjørn 

Munch Havstein, KHM. 

Et rutesystem ble deretter satt ut på den avtorvede flata ved hjelp av totalstasjon, markert 

med spiker påsatt koordinater for hver andre meter. Det ble benyttet koordinater med x-

aksen stigende mot nord og y-aksen stigende mot øst, med 50x 50y som utgangspunkt 

plassert sentralt på flata. Gravinga ble igangsatt med utgangspunkt i det funnførende 

prøvestikket fra Telemark fylkeskommunes registrering, som hadde blitt lokalisert under 

avtorvinga. I første omgang ble det gravd i 1x1m ruter i 10 cm mekaniske lag. Massene ble 

vannsåldet med 4 mm maskevidde. 

 

Funnmengden viste seg å være forholdsvis beskjeden med et begrenset antall 

flintgjenstander, samt noe kvarts som på dette tidspunktet ble vurdert som mulig slått. I 

tillegg ble det funnet ei usikkert tolket skiveøks av kvartsitt som på typologisk grunnlag 

kunne gi en tilsvarende usikker datering av aktiviteten på stedet til tidligmesolittisk tid. 

Enkelte ruter ble også gravd i mekanisk lag 2 i dette området uten at det ble gjort funn. 

Funnkonsentrasjonen ble avgrenset av helt eller tilnærmet funntomme graveenheter og er 

å regne som nær totalgravd. 
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Figur 4: Arbeidsbilde nær utgravningens slutt. Foto mot sørøst. Fotograf: John 

Asbjørn Munch Havstein, KHM. 

Et hovedfokus var på å identifisere eventuelle strukturer i undergrunnen, eksempelvis 

stolpehull, ildsteder eller ryddete flater. Det ble derfor utvist ekstra forsiktighet ved graving 

i det sentrale funnførende området ved å la selv forholdsvis små steiner ligge igjen. Alle 

steiner med største mål 10 cm eller større ble innmålt. Det framkom imidlertid ingen sikre 

spor etter anlegg eller aktivitet utover gjenstandsfunnene. 

 

Parallelt med gravinga av det funnførende området ble det gravd 50x50 cm 

prøvekvadranter med to til tre meters mellomrom over hele den avtorvede flata. Kun ett 

sikkert gjenstandsfunn ble gjort under dette arbeidet; den aktuelle kvadranten ble utvidet 

til en hel metersrute uten ytterligere funn. Etter at hele den aktuelle flata var undersøkt på 

denne måten og det framsto som sikkert at det ikke fantes flere funnkonsentrasjoner ble 

gravingen avsluttet.  

 

Avsluttende maskinell flateavdekking for å avdekke eventuelle strukturer i undergrunnen 

ble som nevnt ikke prioritert av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker. På dette 

tidspunktet var det også gravd et betydelig areal på den mest lovende sentrale delen av 

flata, også i lag 2, og i lys av de beskjedne funnmengden ble potensialet for identifiserbare 

strukturer ansett som lavt. 

 

I alt ble det gravd 4,65 m3, fordelt på 36,5 m2 i lag 1 og 10 m2 i lag 2. Totalt avtorvet areal 

var 300 m2. 
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Figur 5: Det funnførende området etter endt graving. Foto mot nord. Fotograf: 

John Asbjørn Munch Havstein, KHM. 

 

6.4 RESULTATER - STEINALDER 

Undersøkelsen frambragte et svært begrenset littisk funnmateriale, bestående av 56 funn 

av flint og ett av kvartsitt. Den påviste funnkonsentrasjonen er grundig avgrenset av 

negative prøvekvadranter og er å regne som tilnærmet totalgravd (fig. 6). Ingen strukturer 

eller organisk materiale kunne påvises, tross et særskilt fokus på å frambringe dette. 

6.4.1 FUNNMATERIALE 

Det ble gjort 57 gjenstandsfunn på steinalderlokaliteten på Gromstul, katalogisert under 

museumsnummer C61507. Av disse var 56 av flint og ett av kvartsitt. 
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Figur 6: Funnfordeling, alle gjenstandsfunn. Illustrasjon: John Asbjørn Munch 

Havstein, KHM. 
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Funnmaterialet av flint var for en stor del sterkt frostsprengt og av en fragmentarisk 

karakter. Variasjon i farge og tekstur mellom flintens opprinnelige og frostsprengte 

bruddflater var svært tydelig, slik at dette med sikkerhet ble vurdert å være spor av 

postdeposisjonelle prosesser. Materialets begrensede omfang gjorde det enkelt å 

sammenføye en stor andel av de frostsprengte gjenstandene i løpet av få minutter. I slike 

tilfeller er disse katalogisert som én gjenstand, ettersom dette er vurdert å gi et mer 

representativt bilde av omfanget av aktiviteten på stedet. Sammenføyningen letter også 

tolkningen av materialet betraktelig; eksempelvis er det retusjerte fragmentet definert som 

en kniv sammenføyd av ni mindre biter, som hver for seg gav liten indikasjon på hvilken 

type redskap dette var. Det må presiseres at det kun er sammenføyd sikre frostsprengte 

bruddflater. Alle sammenføyninger er videre gjort innad i de enkelte graveenheter, med 

unntak av to enkeltstykker av nevnte kniv som er hentet fra lag 2 i samme rute, samt to 

stykker fra en tilstøtende rute. Ettersom spredningen er resultatet av naturprosesser er dette 

uten betydning for tolkninga av lokaliteten. 

 

For enkelhets skyld er mekaniske lag sammenslått under katalogiseringa; dette ettersom 

det kun er tre enkeltfunn fra lag 2, hvorav to er sammenføyd med gjenstander i lag 1. 

 

 

6.4.2 FLINTTYPEINNDELING 

Funnmaterialet er flinttypeinndelt i tilsammen fire ulike typer, hvorunder de fleste 

enkeltgjenstander er noenlunde sikkert plassert. Grunnet noe patinering var det vanskelig 

å fastslå sikkert hvorvidt type C, som fantes i en mellomgrå variant C1 og en mørkere grå 

variant C2 faktisk representerer ulike flinttyper. Type A har også noe intern fargevariasjon 

men er nokså sikkert samme råstoff. Et svært lite flekkefragment ble katalogisert som 

ubestemmelig (U) ettersom det ikke kunne fastslås om dette var av varmepåvirket fin, 

gjennomsiktig flint eller en matt type. 

 

A – Svært finkornet, delvis gjennomsiktig, mørk grå. Jevn, kritthvit cortex.  

B – Finkornet bryozo, halvmatt, melert gråbrun med lysere beige partier. Ru, beige cortex 

som drypper noe inn i flinten. 

C1 – Mellomkornet, matt grå med sporadiske lysegrå partier. Lett ru, beige cortex. 

C2 – Som C1 men mørkere grå. Uklart om dette er en variasjoner innen samme type som 

sistnevnte. 

Type Variant Flint Kvartsitt Prosent 

Flekke   2   3,5 % 

Avslag   13   22,8 % 

Fragment m/retusj Kniv 1   1,8 % 

Fragment   25   43,9 % 

Splint   15   26,3 % 

Øks Skiveøks   1 1,8 % 

Total   56 1 100,0 % 

Tabell 1: Fordeling av gjenstandsfunn 
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Figur 7: Fordeling av typebestemte funn av flint. Hver prikk representerer 

én gjenstand, tilfeldig plassert innenfor de enkelte rutene. Illustrasjon: John 

Asbjørn Munch Havstein, KHM. 
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6.4.3 GJENSTANDSTYPER 

Skiveøks 

En sannsynlig skiveøks av grålilla, noe grovkornet kvartsitt representerer det eneste 

diagnostiske gjenstandsfunnet.  

 

Øksa er tilnærmet rektangulær, 

men noe smalnende mot nakken, 

og måler 5,6 cm i lengde, 3,2 cm i 

bredde ved eggen og 1,4 cm i 

tykkelse. Lengdesnittet er 

spissovalt, tverrsnittet 

rektangulært. Den ene flatsida er i 

sin helhet dannet av en enkelt 

positiv spalteflate som også har 

dannet eggen. Eggen har ingen 

øvrig tildanning og er hel, med 

unntak av noen mindre brudd på 

det ene egghjørnet. Motsatt 

flatside er delvis tildannet ved 

flere mindre avslag fra 

sidekantene, særlig på 

nakkepartiet. Sidekantene er i sin 

helhet tildannet ved avspaltninger 

fra hver sin flatside. Nakkepartiet 

er symmetrisk i både profil og 

plan, begge sidekanter smalnende 

til de møtes i en tynn, 1 cm bred 

kant.  

 

Øksa er av et noe grovt og for 

redskapstypen uvanlig råstoff. 

Gjenstanden har av den grunn 

medført diskusjon blant 

tilgjengelige kollegaer ved 

tidspunktet for katalogiseringa og 

tolkningen er følgelig heftet med 

noe usikkerhet.  Imidlertid er 

enkelteksemplarer av denne gjenstandstypen kjent også i andre råmaterialer enn flint (se 

eks. Amundsen 2012: 202, fig. 26 for et eksempel på en skiveøks av røykkvarts fra den 

tidligmesolittiske lokaliteten Pauler 3 i Larvik).  

 

Formmessig er den også godt innenfor spennet som denne gjenstandstypen omfatter – den 

er dannet på et stort avslag der en del av den opprinnelige positive spalteflata inngår i 

eggen, samt med øvrig tildanning av øksekroppen (Andersson et al. 1975). Gjenstandens 

lengde (5,6 cm) ligger tett opp mot snittet for skiveøkser fra eksempelvis Pauler 3 og 

Ormen Lange Nyhamna-prosjektet (henholdsvis 4,8 og 5,4 cm. Se Amundsen 2012: 190 

og Havstein 2012: 74, appendiks 1 med forklaringer) og den kan vanskelig betegnes som 

Figur 8: Skiveøks av kvartsitt, med eggpartiet mot 

høyre. Øverst: dorsalside. Nederst: ventralside. Foto: 

John Asbjørn Munch Havstein. 
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mindre regulært utformet enn brorparten av øksene fra disse utgravningene (se Amundsen 

2012: 189 fig. 13 og Bjerck 2008: 225 fig. 3.220 for sammenstillinger av utvalg av 

skiveøkser fra disse to gravningene). 

 

Mens denne gjenstandstypen rommer nokså stor formmessig variasjon, inkludert svært 

grovt tildannede og lite forseggjorte eksemplarer, er det nettopp regulariteten i tildanningen 

av den foreslåtte skiveøksa fra Gromstul som etter rapportforfatterens syn blir 

utslagsgivende for tolkningen. Denne er slått rundt hele omkretsen, den ene sidekanten fra 

ventralsida og den andre fra dorsalsida, med unntak av nettopp den enden kanten utgjør 

eggen. Nakkepartiet framstår også som symmetrisk tildannet med parallelle, lett konkave 

partier på hver sidekant inntil en smal bakre kant. Dorsalside er også dels tildannet ved 

avspaltinger fra flere sider, særlig på halvdelen mot nakken, mens ventralsida er uten 

tildanning. I sum framstår dette som et planmessig tildannet redskap der nakken 

tilsynelatende er tilpasset for innsetting i et uthulet skaft (se eks. tolkning av foreslått 

skjefting av skiveøkser i Petersen 2014: 97 fig. 44). 

 

Råmaterialets grove karakter gjør at det er et åpent spørsmål hvor funksjonell eggen på 

denne gjenstanden kan ha vært. Her er imidlertid utelukkende morfologiske og 

teknologiske trekk lagt til grunn for klassifikasjonen og i så måte er gjenstanden utvilsomt 

å anse som godt innenfor spekteret av skiveøkser. Det er verdt å trekke frem muligheten 

for at gjenstanden ikke nødvendigvis har vært i bruk, eller for den del faktisk har vært 

tiltenkt bruk. Kanskje er den et 

eksempel på uttesting av råstoff, 

tidsfordriv eller barns lek, heller 

enn et funksjonelt redskap i 

egentlig forstand. 

 

Kniv 

Ett annet redskap ble funnet i 

form av et retusjert 

avslagsfragment tolket som en 

kniv. Gjenstanden er et tilnærmet 

rektangulært, jevnt avslag, 4,5 cm 

langt og 3,2 cm bredt. Lett ujevn, 

rett dorsal retusj i stykkets 

proksimalende har fjernet 

slagbulen. Én skarp sidekant har 

tydelige bruksspor i form av et 

antall mindre avspaltninger på 

begge sider. Stykket ligger svært 

godt i hånden med en finger på 

den retusjerte kanten og 

funksjonell vurderes som sikker. 

 

 

 

 

 

Figur 9: Kniv av flint. En retusjert kant ses øverst 

på stykket, bruksspor på skarp egg til høyre. 

Foto: John Asbjørn Munch Havstein, KHM. 



Kise 11/1, Skien k., Telemark  Saksnr. 2018/3100 

 

  

 20 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Øvrig flintmateriale 

To flekker ble identifisert, blant dem 

proksimalenden av en svært jevn flekke av svært 

fin grå flint (type A), 0,9 cm bred, med tilnærmet 

parallelle sidekanter. Flekken har svak slagbule 

og ingen synlig krumming. Slagpunktet er 

spissovalt og nokså grundig tildannet, med svært 

svak antydning til leppe. Det andre 

flekkefragmentet er svært lite og fragmentert 

men kan ha vært av tilsvarende type. 

 

Et par små hengslede avslag av flinttype A kan 

på usikkert grunnlag ses som restprodukt etter 

preparering av plattformen på en flekkekjerne, 

samtidig som det nokså sikkert ikke er spor etter 

kronologisk yngre teknikker som flateretusjering 

i materialet. Mens volumet av produksjonsavfall 

i form av avslag, fragmenter og splinter i sum er 

for lite og fragmentert til å kunne trekke sikre 

konklusjoner om teknologi, er det ingenting som 

taler for at materialet ikke er mesolittisk. 

 

Med forbehold om at funnmaterialet er svært beskjedent i omfang kan likevel variasjon i 

bruken av de ulike flinttypene skisseres i noen grove trekk: 

 

 Type A omfatter en kort sekvens med flekkeproduksjon.  

 Type B utgjøres utelukkende av lite standardiserte avslag med mye cortex, hvorav 

ett med sannsynlige bruksspor.  

 Type C er det mest omfangsrike og omfatter produksjonsavfall fra en eller flere 

reduksjonssekvenser, inkludert kniven som kan være produsert på stedet. Det er 

ingen sikre indikasjoner på flekkeproduksjon innen denne kategorien. 

6.4.4 DATERING 

Ingen daterbare kontekster ble påvist og lokaliteten kan derfor kun dateres på bakgrunn av 

gjenstandsfunn og høyde over havet. Med forbehold om at gjenstandsmaterialet er svært 

lite og at den eneste egentlige diagnostiske gjenstanden, skiveøksa, er heftet med noe 

usikkerhet, peker alt mot en datering til eldre steinalder (mesolitikum) som på Øst- og 

Sørlandet regnes mellom 9500 – 3800 f.Kr. (Glørstad 2006). Framstilling av flekker er en 

teknologi som er avgrenset i tid til mesolitikum og deler av neolitikum, og den mer 

fullstendige flekken fra Gromstul er med nokså stor sannsynlighet av mesolittisk karakter. 

Det er ingen spor etter yngre teknologiske trekk, eksempelvis flatehogging eller slipt flint 

i materialet. Med dette som premiss er en datering i samsvar med 

strandforskyvningskurven sannsynlig, ettersom det er svært godt dokumentert at 

mesolittiske lokaliteter i all hovedsak forholder seg til denne (eks. Jaksland 2012, Solheim 

og Damlien 2013, Solheim 2017, Reitan og Sundström 2018). I dette tilfellet tilsier det en 

datering til siste del av tidligmesolitikum, ca. 9000 – 8500 f.Kr. (Sørensen mfl. 2014). Dette 

Figur 10: Flekke av flint. Foto: John 

Asbjørn Munch Havstein, KHM. 
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er i samsvar med forekomsten av skiveøkser som i Norge går ut av bruk i slutten av 

tidligmesolittisk tid. 

6.5 DISKUSJON - STEINALDER 

Utsagnsverdien av resultatene fra må sies å være begrenset ettersom funnmaterialet er svært 

lite og naturvitenskapelige data og fysiske strukturer mangler helt. Et fravær av diagnostisk 

sikre gjenstandsfunn gjør at det er lite som kan fastslås med absolutt sikkerhet utover at det 

har funnet sted ett eller flere opphold på stedet, etter alt å dømme av begrenset omfang eller 

varighet innenfor steinbrukende tid. Dette forutsetter imidlertid den mest konservative 

mulige tolkningen av funnmaterialet, og det anses her som sannsynlig at flintmaterialet er 

mesolittisk, samt at skiveøksa av kvartsitt er korrekt klassifisert og at denne tidfester 

oppholdet mer presist til tidligmesolitikum. 

 

De tre eller fire flinttypene som er observert gir et bilde av korte reduksjonssekvenser. Det 

er kun gjort modifikasjoner av medbrakte redskaper eller fremstilt et fåtall, enkle 

gjenstander på stedet, etter alt å dømme av forhåndspreparerte kjerner eller emner. Dette 

kan ses som en indikasjon på kortvarig opphold, kanskje også av et mindre antall personer. 

Det er riktignok få spor som kan belyse hvilke typer aktiviteter som har foregått på stedet, 

og det må tas forbehold om at dette ikke nødvendigvis har omfattet redskapsproduksjon i 

nevneverdig grad. Slik er det dermed ingen automatisk sammenheng mellom antallet funn 

og lengden på oppholdet. Det kan for øvrig heller ikke utelukkes at de ulike 

reduksjonssekvensene er spor etter mer enn ett opphold, selv om ingenting tilsier dette. 

 

Lokalitetens plassering i landskapet er noe uvanlig ved at den ligger forholdsvis langt inne 

i det som i mesolitikum har vært en fjord mens det store flertallet av undersøkte lokaliteter 

i området har ligget i den ytre skjærgården (Nyland 2012). I lys av dette og det begrensede 

omfanget av aktiviteten som er påvist her kan lokaliteten forsøksvis tolkes i forbindelse 

med forbindelse med utnyttelse av ressurser i dette området, heller enn et sted for mer varig 

opphold. Resultatene fra denne utgravningen er i sum for sparsomme til å gi grunnlag for 

å spekulere i hvilke typer ressurser dette kan ha vært. 

 

Den vitenskapelige verdien i utgravningsresultatene herfra ligger imidlertid utvilsomt i å 

belyse aktiviteten i perioden i et større perspektiv. Dokumentasjonen av tilstedeværelse, 

om enn av begrenset omfang, også i indre deler av fjordene på et tidlig tidspunkt bidrar til 

å utfylle kunnskapen om landskapsbruk og ressursutnyttelse i første del av eldre steinalder. 

Kanskje kan undersøkelsen på Gromstul bidra til et økt fokus på å påvise og forstå flere av 

disse antatt små og funnfattige lokalitetene i tillegg til deres bedre kjente, mer tallrike og 

ofte større motsvar i den ytre skjærgården. 
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 UNDERSØKELSE AV KULTURMINNER FRA JERNALDER OG YNGRE 

7.1 PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

I prosjektplanen vektlegges påvisning av dyrkingssporenes alder, omfang og driftsform ved 

en kombinasjon av arkeologiske og naturvitenskapelige metoder. For gravrøysas del er 

sentrale målsetninger å avklare dens oppbygning, alder og relasjon til landskap og samtidig 

kulturmiljø. Det legges ikke opp til inngående undersøkelser av verken kullmila eller 

hulveien. Følgende hovedproblemstillinger er lagt til grunn for undersøkelsen: 

 
Dyrkningsspor: 

 

 Når ble området ryddet og når opphørte driften? 

 Har hele området vært dyrket eller kan åkerflatene avgrenses til deler av lokaliteten? 

 Kan det spores flere jordbruksfaser i området? Hva er evt. omfanget av fasene? 

 Hvilken driftsform representerer dyrkingssporene (ekstensivt/intensiv, beite, 

korndyrking)? 

 Hva har vært dyrket og hvordan var vegetasjonen i området? 

 Finnes det bosetningsspor på flaten? 

 Er alle røysene rydningsrøyser, eller kan det være flere gravrøyser på lokaliteten? 

 

Gravrøys: 

 

 Hvor gammel er gravrøysen? 

 Er den samtidig med rydningsrøysene på feltet? 

 Hvordan er de ytre og indre deler av gravminnet bygd opp? 

 Er det bevart oldsaker i graven, og hvor er de plassert? 

 Er det bevart annen informasjon om gravskikken eller spor etter handlinger i forbindelse 

med gravlegging? 

 Er graven plyndret? I så fall, i hvilken grad og når (i forhistorisk eller nyere tid)? 

 Hvordan kan lokaliseringsfaktor og tidsmessig sammenheng med andre kulturminner 

(f.eks. id 231868) og funn i området forstås? 

 Hvordan forholder gravrøysen seg til eldre og samtidige elementer i landskapet? Er det 

bevart rester etter bosetning eller dyrkning under røysen? 
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7.2 KILDEKRITISKE FORHOLD - JERNALDER 

Av forhold som påvirket kildeverdien av undersøkelsene på lokaliteten var forstyrrelser 

som følge av skogbruk de mest åpenbare. Innledningsvis var en stor mengde hogstavfall 

etterlatt på bergpartier og forhøyninger i terrenget over hele lokaliteten. Dette dekket til 

mange av røysene, inkludert gravrøysa, og gjorde det dessuten vanskeligere å vurdere 

terreng og landskapsrom. Hogstavfallet ble raskt fjernet av tiltakshaver ved forespørsel, 

men medførte ytterligere kjøring med maskin i undersøkelsesområdet som forverret de 

allerede svært omfattende sporene etter hogstmaskiner. 

 

Den stedvis fuktige undergrunnen 

som i stor grad bestod av fine og løse 

masser gjorde at all transport med 

maskin etterlot tydelige spor i 

landskapet. Dette bidro til å maskere 

naturlige nivåskiller i landskapet og 

variasjon i vegetasjon som ville 

være en viktig tilnærming til å 

identifisere og avgrense oppdyrkede 

områder. Et stort antall stubber og 

rotvelt forsterket denne effekten 

med det resultat at lokaliteten 

framsto som svært uoversiktlig.  

 

Som en konsekvens av at 

dyrkingsflatene var vanskelig å 

identifisere ble det gravd flere og 

lengre sjakter enn hva som 

sannsynligvis ellers ville vært 

nødvendig. Vanskeligheter med å i 

det hele tatt påvise dyrkingsflater 

har dermed i en viss grad gått ut over 

arbeidet med å avgrense og 

undersøke de enkelte flatene i detalj. 

 

Videre ble digital innmåling 

vanskeliggjort ved at det foholdsvis kuperte terrenget sperret for siktlinjene fra 

totalstasjonen. Det var ikke mulig å plassere totalstasjonen slik at den hadde oversyn over 

mer enn deler av lokaliteten fra hvert sted. Av denne grunn er terrengformasjoner innmålt 

i noe mindre grad enn ønskelig. Stadig flytting av totalstasjonen, eksempelvis ved 

nødvendig innmåling av prøver eller funn har dessuten medført en ikke ubetydelig mengde 

ekstraarbeid. 

7.3 UTGRAVNINGENS FORLØP – JERNALDER 

Undersøkelsen av rydningsrøyser og dyrkingslag ble gjennomført parallelt med 

undersøkelsen av de øvrige kulturminnene på lokaliteten, der tilgjengelig mannskap til 

enhver tid ble disponert etter behov. Undersøkelsen av henholdsvis dyrkingsspor, gravrøys, 

hulvei og kullmile beskrives utfyllende i egne underkapitler. 

Figur 11: Omfattende spor i terrenget etter 

kjøring med hogstmaskin. Dronefoto: Magne 

Samdal, KHM. 
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7.3.1 UNDERSØKELSE AV RYDNINGSRØYSLOKALITET – ID231884 

Undersøkelsesområdet kunne etter hogst beskrives som småkupert med sør- og vestvendte 

gresskledte flater avbrutt av lave bergknauser med tynt løsmassedekke og enkelte brattere 

partier med berg i dagen. Et antall steinansamlinger tolket som rydningsrøyer kunne stedvis 

skimtes på forhøyninger i terrenget og inntil bergskrenter; flere av de tidligere registrerte 

røysene kunne derimot bare gjenfinnes ved hjelp av aktiv leting med kart og jordbor. 

Lokalitetens høyereliggende sentrale og nordlige del var dominert av større, slakt hellende 

(maksimalt 6 – 7 grader) flater, mens det i sørøst var noe brattere helling (10 – 11 grader). 

I vest og sørvest var terrenget noe mer oppstykket, med mindre flater avgrenset av 

bergframspring og hellinger. Utenfor lokalitetsavgrensingen i vest og sør flatet terrenget ut 

i et fuktigere område inntil en bekk.  

 

Sporene av intensivt skogbruk var godt synlige i terrenget. Foruten en betydelig antall 

stubber og rotvelt var markoverflata sterkt preget av nylig hogst og transport med 

hogstmaskiner som bidro til å maskere så vel naturlige som menneskeskapte variasjoner i 

overflata. Mens synlige rydningsrøyser og større terrengelementer som skrenter og stedvise 

bergframspring ga visse indikasjoner på dyrkingsflatenes utstrekning og avgrensning, 

framsto eksempelvis den nordlige delen av lokaliteten som et sammenhengende 

landskapsrom. 

 

Ettersom det var vanskelig å avgrense de ulike dyrkingsflatene visuelt ble det gravd en 

innledende dyp sjakt helt i sørøst for å avklare stratigrafien og få et innblikk i 

dyrkingslagenes karakter. Sjakta ble lagt fra et parti med synlig berg i denne delen av 

lokalitetens nordlige avgrensing og rett sør mellom to av fylkeskommunens påviste 

rydningsrøyser helt til lokalitetsavgrensninga i sør. Disse to røysene viste seg å være deler 

av en og samme røys men sjakta ble likevel gravd gjennom midten av denne. I profil 

framsto den som en typisk rydningsrøys med løs struktur, utflytende form og stor variasjon 

i steinstørrelse. 

 

Stratigrafien i profilet som ble renset opp her, C10039, var vanskelig å tolke og et svært 

utvasket dyrkingslag ble først identifisert etter en del diskusjon blant gravemannskapet. 

Profilkanten var dessuten stedvis svært løs i det øverste jordsjiktet slik at den var vanskelig 

å holde rett og intakt, og sum var utstrekninga av dyrkingslaget usikker. Overgangen 

mellom det utydelige dyrkingslaget og undergrunnen var imidlertid vag og det var 

forholdsvis lite naturlig forekommende stein i undergrunnen som kunne indikere hvor de 

dyrkete områdene sluttet. Da det i tillegg framsto som vanskelig å bedømme på overflaten 

hvilke flater som kunne ha vært dyrket, ble fortsatt dypsjakting valgt som den mest 

hensiktsmessige måten å få kontroll på en lokalitet av denne størrelsen.  
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Figur 12: En ny sjakt påbegynnes. Foto mot sørvest. Fotograf: John Asbjørn Munch 

Havstein, KHM. 

Det ble nokså raskt besluttet å prioritere lokalitetens sørøstlige og midtre del, dette i lys av 

lokalitetens størrelse og avsatte ressurser ettersom det i tillegg til dyrkingssporene skulle 

graves en gravrøys og en steinalderlokalitet parallelt. 

 

I alt tolv sjakter av ulik lengde ga et forholdsvis utfyllende bilde av dyrkingslagenes 

utstrekning, hvorav en enslig sjakt til sist ble gravd i lokalitetens nordre del for 

sammenligningsformål og for å sikre god romlig spredning i naturvitenskapelige prøver.  

I de fleste sjaktene ble et av profilene renset opp og dokumentert med fotoserier og tegning. 

Dokumentasjonen ble løpende gjennomført ved ledig kapasitet gjennom hele 

utgravningsperioden. 

 

Mikromorfologiprøver, med tilhørende jordkjemi- og pollenserier ble tatt i utvalgte 

profiler, samt trekullprøver der hvor det var synlig trekull i profilet. 
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Parallelt med arbeidet med 

sjakter og profiler ble et utvalg av 

rydningsrøysene framrenset 

manuelt og deretter innmålt, 

fotografert og dokumentert i plan. 

I alt fire rydningsrøyser ble 

dessuten dokumentert i profil i 

forbindelse med sjakting.  

 

En av røysene (A6) ble i 

utgangspunktet vurdert som 

potensielt noe annet enn en 

rydningsrøys, grunnet et par 

større, tilsynelatende flate 

steinblokker beliggende i midten 

av denne. Denne ble derfor 

omhyggelig framrenset og 

grundig fotodokumentert etter en 

svak mistanke om at det kunne 

dreie seg om en grav. Strukturen 

viste seg imidlertid å være løs 

med varierende steinstørrelse og de store blokkene var langt mindre flate enn opprinnelig 

antatt. En kort sjakt gjennom denne gjorde det avslutningsvis klart at også den var en 

rydningsrøys. 

 

Figur 14: Dyrkingsområde C avdekkes. Rydningsrøys 15 i forgrunnen. Foto mot 

sørøst. Fotograf: John Asbjørn Munch Havstein. 

Utvalgte områder inntil sjakter med sikre dyrkingslag ble videre avdekket i plan ved at 

torvlaget ble fjernet ned til toppen av dyrkingslaget. Dette for å dokumentere utstrekninga 

av et utvalg av dyrkingsflatene i detalj. Enkelte landskapselementer, eksempelvis steinete 

Figur 13: Rydningsrøys A6 etter framrensing. Foto 

mot øst. Fotograf: John Asbjørn Munch Havstein, 

KHM. 
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og fuktige partier tilstøtende dyrkingsflate C i lokalitetens midtre del, kom fram noe 

tydeligere som følge av dette. I hovedsak understøttet imidlertid resultatet tolkningen av 

de undersøkte profilene og det ble vurdert som tilstrekkelig å undersøke i alt fem områder 

på til sammen 1125 m2. 

 

Avslutningsvis ble dyrkingslaget fjernet i to mindre deler av disse områdene, til sammen 

139 m2, for å søke etter eventuelle strukturer i undergrunnen. Her ble to av de flateste og 

jevneste partiene valgt; øvre del av dyrkingsflate C og området rett sør for røys A11 helt 

vest i dyrkingsflate A. Et ildsted i utkanten av dyrkingsområde C var det eneste resultatet 

av dette arbeidet.  

7.3.2 UNDERSØKELSE AV GRAVRØYS – ID231866 / A1556 

Den registrerte gravrøysa lå sentralt på rydningsrøysslokaliteten, forholdsvis høyt i 

terrenget på en slakt skrånende rygg. Etter at lokaliteten var ryddet for hogstavfall, som 

fullstendig dekket røysa, framsto den som en svakt oval forhøyning med en markant 

plyndringsgrop i midten. Røysa var fullstendig overgrodd og kun enkelte steiner var 

synlige i dagen. Det vokste dessuten et større lerketre i dens sørvestre del som måtte hogges 

før det kunne gjøres inngrep i røysa, ettersom treet kunne bli ustabilt ved forstyrrelse av 

røttene. 

 

 

Figur 15: Gravrøysa før avtorving. Foto mot nordøst. Fotograf: Andreas Opstad 

Larsen, KHM. 

Røysa ble innledningsvis avtorvet for hånd for å få fram dens størrelse og form. Det ble 

lagt vekt på å ikke fjerne annet enn torvlaget ettersom øvrige masser kunne være 

funnførende, og det ble kun renset svært forsiktig i den antatte plyndringsgropa. Etter 

rensing framsto røysa som tilnærmet regulær i form, men kraftig påvirket av røttene av to 

mindre trær, i tillegg til det store lerketreet som måtte hugges. Røttene hadde skapt synlige 

spor i røysa ved at stein har blitt presset opp; et parti i den vestlige delen kan i tillegg se ut 

til å ha rast ut på et tidligere tidspunkt, muligvis også som følge av rotaktivitet. 
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I grove trekk framsto den som noe tettere i konstruksjonen og noe mer regulær i formen 

enn de undersøkte rydningsrøysene. Formen i plan var svakt oval med største mål 5,8 x 4,5 

m, hele sørlige del var imidlertid sterkt forstyrret. Plyndringsgropa var videre av en slik 

størrelse og dybde at den med sikkerhet ble vurdert å være menneskeskapt. I ytterkanten lå 

en nokså irregulær ring av hovedsakelig større steiner som under tvil ble definert som en 

kantkjede. 

 

Det ble besluttet å grave i kvadranter og dermed opprettet to kryssende profiler vinkelrett 

på hverandre gjennom midten av røysa. Det første profilet (C2502) ble lagt langs røysas 

lengste akse, orientert VSV – ØNØ. Det andre (C2500), orientert SSØ – NNV, ble lagt slik 

at profilene krysser tilnærmet midt i plyndringsgropa. Røysa var slik oppdelt i fire 

kvadranter orientert tilnærmet etter himmelretningene, og som videre benevnes deretter. 

Ettersom den sørlige kvadranten var dominert av en svært stor rot som ikke var mulig å 

fjerne med de ressurser vi hadde til rådighet, ble den østlige og vestlige kvadranten gravd 

først. Slik ville begge profiler kunne dokumenteres i sin helhet og relativt enkelt tegnes ved 

å speilvende den ene halvdelen. Kantkjeden, i den grad en slik kunne sikkert påvises, ble 

besluttet etterlatt intakt helt til resten av røysa var fjernet for å bevare omrisset av røysas 

form. 

 

 

Figur 16: Gravrøys under utgravning. Østlige og vestlige kvadrant er fjernet. Foto 

mot sørøst. Fotograf: Andreas Opstad Larsen, KHM. 

Etter at den avdekkede røysa var dokumentert med fotoserier til fotogrammetri, ble det 

øverste laget med løse steiner fjernet. Det kunne ikke ses noen laginndeling i selve 

steinkonstruksjonen og det ble besluttet å fortsette arbeidet ved å følge synlige skiller i 

fyllmassenes farge og sammensetning. I alt ble løsmasser og stein fjernet i fire stratigrafiske 

lag. Toppen av hvert lag ble fotodokumentert mellom hvert steg.  
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Røysas struktur var såpass tett at det var snakk om forholdsvis små mengder løsmasser som 

ble håndgravd med gravskje. Løsmassene bestod i all hovedsak av fin, siltblandet sand og 

det ble vurdert at dette var tilstrekkelig til å kunne oppdage eventuelle funn av gjenstander, 

bein og lignende. Massene ble dermed ikke såldet. Det ble gjort funn av til sammen 17 

keramikkskår under graving av den østlige kvadranten. 

 

Rett under det som ble tolket som bunn av røysa i nordlige del av den østlige kvadranten 

ble det påtruffet et kullholdig fyllskifte som strakk seg inn i den tilstøtende nordlige 

kvadranten. Tolkningen var på dette tidspunktet usikker, men fyllskiftet ble innmålt som 

et mulig ildsted (A4508) og tildekket med presenning i påvente av at den nordlige 

kvadranten skulle fjernes. Etter at hele røysa var fjernet framsto strukturen som et løst og 

noe utflytende fyllskifte med lett humøs sot- og kullholdig sand. Strukturen ble snittet, 

hvorpå den framstod som mest sannsynlig kun en rotbrann, men det ble likevel tatt ut en 

kullprøve. 

 

Avslutningsvis ble de to gjenværende kvadrantene gravd på samme vis som de første, og 

kantkjeden deretter fjernet for å søke etter eventuelle funn og overlagrede strukturer; dette 

uten ytterligere funn. 

7.3.3 UNDERSØKELSE AV HULVEI – ID231868 / A3219 

Den antatte hulveien var på forhånd dokumentert gjennom innmåling i overflate og et snitt 

i forbindelse med Telemark fylkeskommunes registrering i 2017 (Svendsen 2018). I tråd 

med gjeldende prosjektplan var denne ikke prioritert for en mer inngående undersøkelse 

foruten å forsøksvis avklare dens stratigrafiske relasjon til gravrøysa. De synlige deler av 

hulveien ble renset for hogstavfall og lignende og fotodokumentert i plan. Her framsto den 

som en grunn, enkelte steder knapt synlig forsenkning i landskapet, som i tillegg var stedvis 

forstyrret av transport med hogstmaskin. 

 

Et snitt (C4437) ble gravd ved hjelp av gravemaskin i forlengelsen av et profil i gravrøysa 

for å avklare relasjonen til dette. Her syntes den som en forsenkning som tydelig kuttet et 

jordlag tolket som et mulig dyrkingslag som løp inntil røysas kantkjede. Massene 

beliggende øverst i selve forsenkninga framsto som et tynt, lett humusblandet lag, noe 

omrotet i overgangen til tilstøtende jordlag og med markant svakere utvaskingslag enn 

dette. Et ytterligere snitt (C4435) ble gravd i den sørlige enden av den antatte hulveiens 

påviste utstrekning for kontroll av stratigrafien, ettersom den i det opprinnelige snittet var 

nokså grunn og torvdekket i toppen av profilet ved en feil hadde blitt fjernet før 

fotodokumentasjon. Forsenkninga var her en del dypere men viste for øvrig det samme 

bildet som i det første profilet. 

7.3.4 UNDERSØKELSE AV KULLMILE – ID230922 / A1102 

Kullmila var ansett som tilstrekkelig avgrenset og datert i forbindelse med Telemark 

Fylkeskommunes registreringer. Den er C14-datert til sein førreformatorisk tid og tidlig 

nyere tid, innen intervallet 1460‒1635 (Svendsen 2018). 

 

Ved utgravningen ble mila og de tilstøtende gropene avdekket med hjelp av gravemaskin, 

og deretter fotografert og digitalt innmålt. Et svært stort lerketre som vokste tilnærmet midt 
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i kullmila ble latt stående ettersom dette ikke medførte andre problemer for undersøkelsen 

enn å skygge for fotografier. 

 

 

Figur 17: Kullmile etter avdekking, sett mot sør. Fotograf: Annette Marie Strandli, 

KHM. 

Kullmila framsto som tilnærmet sirkulær og relativt tydelig avgrenset, med to store og én 

mindre tilstøtende grop. En tredje, større grop som etter fylkeskommunens registrering 

skulle ligge vest for mila kunne ikke påvises, men denne kan ha vært relativt grunn. Ved 

seinere avtorving og sjakting inn mot kullmila ble det bekreftet at denne har forstyrret 

dyrkingslaget og dermed er yngre.  

 RESULTATER - JERNALDER 

8.1 FUNNMATERIALE 

Funnmaterialet fra jernalderlokaliteten på Gromstul omfatter til sammen 18 skår av 

keramikk, samt 69,3 g brent bein. 

 

Keramikk 

13 av keramikkskårene er fra gravrøys A1556, mens fem er fra ildsted A 3139. Skårene 

varierer i størrelse fra 7,3 til 1,5 cm i største mål. Vekt varierer fra 26,1 til 0,8 g, til sammen 

106,9 g. Gjennomsnittlig størrelse er 3,4 cm, gjennomsnittlig vekt er 5,9 g. 

 

Alle skårene fra røys A1556 er etter alt å dømme fra ett enkelt kar. Ett skår er av øvre del 

av karets buk, hals og et smalt parti av randen; to er randskår. Øvrige skår ser all i hovedsak 

ut til å være bukskår. Farge varierer noe, fra lys rødbrun/sandfarget til bleik gråbrun. 

Overflata er i hovedsak jevn med en del fingermerker, spesielt ved halsen. Innsida av 

enkelte skår framstår som polert, disse partiene har gråsvart farge. Godsets tykkelse er 0,6 

– 0,7 cm, det er fint magret med sand og svært små fragmenter av kantet bergart opp til 0,2 

cm. Godset er jevnt og fullstendig brent og er i liten grad nedbrutt. De fleste skår har bevart 
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både innside og utside. Det er ikke observert sikker matskorpe på innsiden av karet men et 

parti av skulder/buk på utsiden av det største skåret har tydelig, sotholdig skorpe. 

 

 

Figur 18: Keramikkskår med rand fra gravrøysa. Fra venstre: utside, profil og 

innside. Foto: John Asbjørn Munch Havstein, KHM. 

 

Kun en mindre del av karet er bevart, og dets form og dimensjoner kan dermed kun antydes 

på usikkert grunnlag. Et større skår med skulder, hals og rand kan sammenføyes med to 

andre, mindre randskår (fig xx). Disse utgjør til sammen ca. 15 % av randens omkrets og 

antyder nokså sikkert at randens ytre diameter har vært ca. 9 cm. Buken svinger noe ut og 

har hatt en større omkrets men denne er vanskelig å fastslå ettersom karets form og kurvatur 

er uklar. Flere mindre antatte bukskår har en markant og abrupt fasett der kurvaturen 

brekker ca. 20 grader. 

 

Fem skår ble funnet i ildsted A 3139. Godsets farge, tekstur, tykkelse, magring og tekstur 

er den samme som keramikken funnet i røysa. Skårene er små og gir dermed få eller ingen 

indikasjoner på karets form og størrelse. Ett av disse skårene har imidlertid tydelig 

matskorpe. Mest sannsynlig er det ikke snakk om deler av samme kar som i gravrøysa, men 

dette kan ikke helt utelukkes. Avstanden mellom de to kontekstene er 28 m.  

 

Brent bein 

69,3 g brent bein fra ildsted A 3139 er analysert av Ola Magnell ved Arkeologerna, statens 

Historiska Museer. Av beina er 6 fragmenter artsbestemt som storfe (Bos taurus) og 3 som 

sau/geit (Ovis/Capra). Øvrige materiale er av ikke nærmere bestemt pattedyr. Beinene er 

tolket som måltidsrester, og er sekundært brent og dermed sterkt fragmentert (Magnell 

2019). 
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8.2 KONTEKSTER OG STRUKTURER 

Undersøkelsen påviste dyrkingsspor i form av rydningsrøyser, dyrkingslag og ryddete 

flater. Det ble dessuten undersøkt en sannsynlig gravrøys, en hulvei og to ildsted, hvorav 

ett senere er avskrevet. 

Tabell 2: Oversikt over alle innmålte strukturer. 

ID Type Undersøkt grad Form i flate Mål i flate Høyde/dybde 

A1 Rydningsrøys Renset Ujevn 5,5 x 5 m - 

A2 Rydningsrøys Renset Ujevn 4 x 4 m - 

A3 Rydningsrøys Kun i overflate Rund Ø 3,6 m - 

A4 Rydningsrøys Renset Oval 6,4 x 4,1 m - 

A5 Rydningsrøys Kun i overflate Rund Ø 4,6 m - 

A6 Rydningsrøys Renset, snittet Rund Ø 6,2 m 40 cm 

A7 Rydningsrøys Kun i overflate Ujevn 10,8 x 6,4 m - 

A8 Rydningsrøys Renset Rund 4,8 m - 

A9 Rydningsrøys Renset, snittet Avlang 9,1 x 4,9 m 50 cm 

A10 Rydningsrøys Kun i overflate Oval 7,5 x 5,3 m - 

A11 Rydningsrøys Renset, delvis snittet Avlang 9,7 x 6,9 m 40 cm 

A12 Rydningsrøys Renset og snittet Ujevn 8,7 x 5,1 m 40 cm 

A14 Rydningsrøys Kun i overflate Rund 3,0 m - 

A15 Rydningsrøys Renset, snittet Rund 3,7 m 30 cm 

A1556 Gravrøys Snittet, totalgravd Oval 5,8 x 4,5 m 60 cm 

A3193 Ildsted Snittet Avlangt 40 x 70 cm 10 cm 

A3219 Hulvei Snittet  28 x 1 m 50 cm  

A4508 Ildsted - avskrevet Snittet  110 x 64 cm 7 cm 
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Figur 19: Oversiktskart over undersøkte områder og strukturer. Strukturer og 

omtalte dyrkingsprofiler er nummerert i samsvar med id i tabell 2. Illustrasjon: 

John Asbjørn Munch Havstein, KHM. 
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8.2.1 ILDSTED 

Ved flateavdekking av den østlige delen av flata kom det fram et ildsted (A3193) 

beliggende rett på berget, umiddelbart under dyrkingslagets ytterkant. Trekull fra ildstedet 

er datert til midten av førromersk jernalder, 395 – 200 f.Kr. (2245 ± 35 BP, 

LuS-14700). 

 

Vedartsanalysen viste treslag med 

høy brennverdi, som furu, bjørk og 

ask. Stratigrafi og plassering i 

utkanten av dyrkingsflata 

sannsynliggjør at ildstedet kan 

knyttes til dyrkingsaktiviteten. Ved 

snitting av ildstedet ble det funnet 

keramikkskår og brente dyrebein. 

Keramikken er uten dekor og ikke i 

seg selv daterbar, men er av samme 

tykkelse og sammensetning som 

keramikken funnet i gravrøysa 

(A1556) og dermed rimeligvis fra 

samme periode. Den osteologiske 

analysen påviste at beinene er av 

storfe og sau/geit. Sammensetning 

og tilstand tilsier at det dreier seg om 

måltidsrester av dyr som er slaktet i 

nærheten (Magnell 2019).  

 

Et andre mulig ildsted (A4508) 

beliggende under gravrøysa ble også 

dokumentert. Denne konteksten ble i 

utgangspunktet vurdert som usikker, 

men det ble tatt inn prøver av den 

ettersom den potensielt kunne bidra til en eldste mulige datering for gravrøysa. Ved snitting 

framsto konteksten som en uregelmessig forsenkning med løst trekullholdig fyll, og den 

ble vurdert som mest sannsynlig av naturlig opphav. Vedartsanalysen av prøven herfra var 

heller ikke i samsvar med det som kunne forventes av et ildsted og bidro til at konteksten 

er blitt avskrevet. Konteksten er dermed heller ikke datert. 

8.2.2 RYDNINGSRØYSER 

I alt 14 rydningsrøyser ble påvist. Disse ble nummerert på samme måte som i 

registreringsrapporten med et par endringer; de tidligere registrerte røyser nummer 12 og 

13 viste seg å være én og samme røys og dermed utgår nummer 13. Røys nummer 15 var 

ikke kjent fra før og ble påtruffet under sjakting. Av disse ble 6 røyser, A2, A6, A8, A9, 

A11 og A15, renset for hånd og dokumentert i detalj. I tillegg er det sjaktet gjennom røys 

A6, A9, A11, A12 og A15 og disse er dokumentert i profil. 

 

Figur 20: Ildsted A3139 i plan og profil. 

Fotograf: John Asbjørn Munch Havstein, KHM. 
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Røysene var i all hovedsak 

ensartede i så vel plassering som 

oppbygning. Samtlige av de 

undersøkte lå rett på berg, og i den 

grad det var mulig å avgjøre gjaldt 

dette også for flertallet av de 

øvrige. Unntakene, røys 3, 12 og 

sannsynligvis 4, er de som lå lavest 

i terrenget der løsmassedekket var 

tykkest. I likhet med de øvrige lå 

imidlertid også disse plassert på 

mer eller mindre markante 

nivåforskjeller i terrenget. 

 

Røysenes oppbygning framsto som 

løs og tilfeldig. Steinen var av 

variert størrelse, i hovedsak med 

største mål mellom 10 og 40 cm. 

Enkeltblokker av større 

dimensjoner kunne unntaksvis ses i 

røyser beliggende rett nedenfor en 

skrent, eksempelvis et par blokker 

opp mot én meter i størrelse i røys 

6. Løsmasser i røysene var i 

hovedsak begrenset til svært løst 

organisk materiale i toppen. De 

undersøkte røysene hadde 

maksimal høyde mellom ca. 40 og 

50 cm., og varierte i størrelse fra 

3,7 m til 9,7 x 6,9 m. 

 

I flere tilfeller ser påviste og antatte 

dyrkingslag ut til å strekke seg inn 

under deler av røysene. Dette tyder 

på at rydningen har foregått over 

noe tid, der røysene gradvis er 

bygget opp, eventuelt i flere 

perioder der det er anlagt ei røys på tidligere dyrket mark. Eksempelvis er det i profil 

C10039 dokumentert et sannsynlig dyrkingslag i en jordmikromorfologiprøve tatt nærmere 

én meter innenfor røysas ytterkant. 

8.2.3 DOKUMENTERTE DYRKINGSPROFILER 

I alt ble det gravd 12 dypsjakter for å påvise og så langt som mulig avgrense 

dyrkingsområdene. Profilene ble dokumentert ved fotoserier, og i de fleste tilfeller også 

tegning. Tolkningsarbeidet viste seg å være utfordrende og sammenstillinger av fotoseriene 

er i etterkant vurdert å belyse dyrkingssporenes relasjon til røysene og terrenget bedre enn 

profiltegningene. Profiltegningene er derfor kun i begrenset grad rentegnet for presentasjon 

i denne rapporten, og da i hovedsak for illustrasjon av uttak av naturvitenskapelig 

Figur 23: Rydningsrøys A8, sett mot sør. 

Fotograf: Annette Marie Strandli, KHM. 

Figur 21: Rydningsrøys A11, sett mot nord. 

Fotograf: Andreas Opstad Larsen, KHM. 

Figur 22: Rydningsrøys A8, sett mot sør. 

Fotograf: Annette Marie Strandli, KHM. 
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prøvemateriale. 

 

  

Figur 24: Oversikt over dyrkingsområder. Illustrasjon: John Asbjørn Munch Havstein, 

KHM. 



Kise 11/1, Skien k., Telemark  Saksnr. 2018/3100 

 

  

 37 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Profilene viste spor av dyrkingsaktivitet innenfor hele undersøkelsesområdet, med mer 

eller mindre tydelige dyrkingslag og tynne, trekullholdige horisonter tolket som rest etter 

avsviing av vegetasjonen i forbindelse med oppdyrking av landskapet. Fravær av synlig 

stein i det øverste jordsjiktet i profilene sammenfalt dessuten med utstrekningen av 

dyrkingslagene og understøttet tolkningen av disse. Som nevnt var nøyaktig avgrensing av 

dyrkingsområdene utfordrende med rent visuelle metoder, samtidig som praktiske 

utfordringer med forflytting og lagring av bortgravde masser og tilgjengelig maskintid 

gjorde det vanskelig å undersøke store deler av lokaliteten ved flateavdekking. Enkelte 

områder er imidlertid bedre undersøkt enn andre og det var til en viss grad mulig å skissere 

dyrkingsflatenes utstrekning på bakgrunn av en kombinasjon av undersøkte profiler og 

topografiske forhold. Nøyaktig avgrensing av de enkelte områdene har imidlertid ikke vært 

prioritert. 

 

Så langt det var mulig å se har dyrkingsflatene variert i størrelse, og i all hovedsak ser de 

ut til å ha vært avgrenset av lokaltopografi i form av fuktige partier, bergframspring, 

områder med tynt løsmassedekke og partier med brattere helling. Dette medfører at 

dyrkingsflatene i nord i hovedsak ser ut til å ha vært noe større enn i lokalitetens sørlige 

halvdel, hvor terrenget var noe mer kupert og oppstykket. Det er ingen åpenbare tegn til 

oppdeling av dyrkingsflatene i teiger utover de skillene som er naturlige ut fra topografiske 

forhold. Alle mer eller mindre avgrensede dyrkingsflater vil 

gjennomgås i korte trekk under

 

 

Figur 25: Dyrkingsområde A etter avdekking, sett mot sør.  Merk det steinete, ikke 

ryddete parti i forgrunnen. Rydningsrøys A12 kan skimtes i bakgrunnen. Fotograf: 

Odd Kjetil Ingjer, KHM. 
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Dyrkingsflate A  

Området ble ikke avgrenset og innmålt i felt, men er nokså sikkert definert på bakgrunn av 

en kombinasjon av dokumenterte profiler og feltskisser, samt dronefoto. Eksempelvis er 

overgangen til steinete og fuktige områder synlig i dronefoto ved variasjon i vegetasjonen. 

Den sikkert påviste delen av dyrkingsflata måler ca. 450 m2, men den ble ikke fullstendig 

avgrenset mot vest. 

En jordmikromorfologiprøve (P4752) med tilhørende jordkjemi og pollenserier ble tatt ut 

i sørøstre del av dyrkingsflate A, under utkanten av røys A12 i profil C10039. Her ble det 

påvist et trekullholdig sjikt som trolig representerer avsviing av vegetasjonen i forkant av 

oppdyrking av området. Dette er datert til 755 – 405 f.Kr. (2440 ± 40 BP, LuS-14701), med 

en liten sannsynlighetsovervekt for siste del av dette intervallet, altså overgangen mellom 

yngre bronsealder og førromersk jernalder. Over dette avsviingslaget lå et sannsynlig 

dyrkingslag som ser ut til å ha vært gjødslet (Macphail 2019). En antydning til en åkerrein 

ovenfor røysa tyder på noe masseforflytning fra den øvre del av flata, og kanskje er den 

delen av dyrkingslaget som er påvist under selve røysa et resultat av dette heller enn at det 

faktisk har vært dyrket akkurat her. 

 

Dyrkingsflate B 

Beliggende rett ovenfor den vestlige delen av dyrkingsflate A og er av samme årsak som 

flate A ikke avgrenset i vest. Terrenget hellet etter hvert nokså markant i dette området og 

den har trolig vært noe mindre enn flate A. I øst var den tydelig avgrenset av rydningsrøyser 

A9, A10 og A11, i nord og sør av berg med steinete og grunt løsmassedekke. Profil C10038 

illustrerer godt hvordan dyrkingsflate B har ligget på en terrasse mellom den 

høyereliggende dyrkingsflate C og den lavereliggende dyrkingsflate A. (fig. 27) En 

Figur 26: Fotomontasje av profil C10039 med røys A12. Illustrasjon: John Asbjørn Munch Havstein, KHM. 
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antydning til en åkerrein ovenfor rydningsrøys 11 viser at det har foregått noe 

masseforflytning som følge av dyrkingsaktiviteten her. Det foreligger ingen dateringer eller 

prøver fra dyrkingsflate B. 

 

Dyrkingsflate C  

Den øvre sentrale delen av lokaliteten var dominert av ei større, svakt sørvesthellende 

ryddet flate. Flata var avgrenset i sør av rydningsrøys A9 og steinete partier med noe mer 

helling øst og vest for denne. I nord ble ikke flata nøyaktig avgrenset utover at det ved 

stikking med jordbor syntes å bli gradvis mer steinete opp mot den lave SV – NØ-orienterte 

forhøyninga hvor den antatte gravrøysa lå. Mot øst og nordøst ble løsmassedekket gradvis 

tynnere helt til berget nesten stakk nesten opp i dagen ved lokalitetsavgrensninga. I vest lå 

rydningsrøys A15 rett på et flatt berg omgitt av et fuktigere, steinete parti som strakk seg 

sørover mot kullmila. Etter avtorving framkom her en tydelig nivåforskjell som markerte 

overgangen mellom den høyereliggende dyrkede flata og det ikke ryddete partiet rundt 

berget. Dyrkingslaget var i hovedsak av jevn tykkelse og lett identifiserbart mot den kraftig 

rustrøde undergrunnen, til tross for at det stedvis var kraftig utvasket. 

 

Figur 27: Fotomontasje av profil C10038 med rydningsrøyser A9 og A11. Illustrasjon: John Asbjørn 

Munch Havstein, KHM. 
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Figur 28: Dyrkingsområde C etter avtorving, sett mot vest. Foto/illustrasjon: John 

Asbjørn Munch Havstein, KHM. 

 

Ved flateavdekking av den østlige delen av flata kom det fram et ildsted (A3193) 

beliggende rett på berget, umiddelbart under dyrkingslagets ytterkant. I dette ble det funnet 

et keramikkskår og brente dyrebein. Trekull fra ildstedet er datert til 395 – 200 f.Kr. (2245 

± 35 BP, LuS-14700), rundt midten av førromersk jernalder. Stratigrafi og plassering i 

utkanten av dyrkingsflata sannsynliggjør at ildstedet kan knyttes til dyrkingsaktiviteten. 

Figur 29: Fotomontasje av dyrkingsprofil C10034 med rydningsrøys A15. Illustrasjon: John Asbjørn 

Munch Havstein, KHM. 
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Dyrkingsflate D  

Mellom gravrøys A1556 og rydningsrøyser A6 og A7 lå ei jevn, vest- til sørvestvendt 

ryddet flate. Det ble her påvist dyrkingslag i profiler tilknyttet den antatte hulveien (C4437, 

C4435) og rydningsrøys A6 (C3471). Rydningsrøysene lå på et nordvest-sørøstgående 

bergframspring mens gravrøysa lå på en sørvest-nordøstgående svak forhøyning i 

landskapet hvor det ikke så ut til å være ryddet for stein. Mot sørøst fortsatte flata mot profil 

C10034, hvor dyrkingslaget kunne ses mellom fuktige partier i tilknytning til rydningsrøys 

A15 og bergskrenten i profilets vestlige ende. Flata er ikke avgrenset mot vest og dårlig 

avgrenset mot nord; her var det forstyrret i forbindelse med fylkeskommunens sjakting og 

omfattende trafikk med grave- og hogstmaskin. Tilsvarende dyrkingsområde A utgjøres 

dette området av en forholdsvis smal og langstrakt flate på ett og samme nivå i landskapet, 

avgrenset av naturlige terrengformasjoner. 

 

 

Figur 30: Profil C3471 gjennom rydningsrøys A6. Røysa ligger på en bergrygg som 

utgjør en nivåskille mellom den øvre dyrkingsflate D og den lavereliggende 

dyrkingsflate E. Foto mot sør. Fotograf: Andreas Bohlin, KHM. 

To kullprøver tatt under utkanten av øvre del av røys A6 fikk sammenfallende dateringer 

til midten av førromersk jernalder; 390 – 200 f.Kr. (2235 ± 35 BP, LuS-14702) og 370 – 

165 f.Kr. (2190 ± 35 BP, LuS-14703), som trolig viser til ryddingen av denne flata. Disse 

to dateringene er av stratigrafisk adskilte kullholdige horisonter, som det ble antatt kunne 

vise til ulike faser av rydning eller dyrking. 
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Dyrkingsflate E 

Nedenfor og øst for bergpartiet hvor rydningsrøys A6 og A7 lå, var en ryddet flate definert 

som dyrkingsflate E. Øverst opp mot berget lå et jevnt og flatt parti tilnærmet uten helling, 

hvor dyrkingslaget var svært godt synlig i profil C3440. Til venstre i nevnte profil syntes 

også godt begynnelsen på den oppdyrkede flata, hvor de noe ujevne løsmassene med mye 

torv i det øverste sjiktet brått flater ut i et jevnt og flatt, oppdyrket parti (fig. 31). 

 

Flata ble i nedkant avgrenset av et søkk i terrenget, antatt av naturlig opphav, samt noe 

opphopning av løsmasser i overkant av denne, trolig en følge av masseforflytning i 

forbindelse med dyrkinga. En svak langsgående knekk i terrenget, parallell med 

bergveggen i overkant, kunne antydes her. Flere store stubber akkurat på dette nivået gjorde 

terrenget vanskelig å følge under flateavdekkinga, og det er uklart om det her er snakk om 

en liten åkerrein i egentlig forstand. 

 

Nedenfor søkket var en forhøyning med påfallende stratigrafi der det tilsynelatende var 

akkumulert masser i flere lag, før terrenget flatet ut igjen. Her var det bevart et kullholdig 

sjikt i bunn som er tolket som avsviingslaget. Trekull herfra er datert til folkevandringstid 

mellom år 410 – 575 (1560 ± 35 BP, LuS-14704), altså nærmere ett tusen år yngre enn de 

øvrige dateringene fra lokaliteten. En jordmikromorfologiprøve (P4936) antyder at det her 

Figur 31: Fotomontasje og illustrasjon av dyrkingsprofil C3440. Tegning og illustrasjon: Nora 

Nymo Øynebråten/John Asbjørn Munch Havstein, KHM. 
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kan være snakk om et preparert dyrkingslag (plaggen soil) der ulike organisk holdige 

masser, trekull og kanskje brent grus er iblandet den naturlige podsolerte undergrunnen 

(Macphail 2019). Det ble ikke funnet spor av gjødsling i dette laget og faktisk dyrking ser 

ut til å ha vært begrenset, selv om det i en pollenprøve ble funnet ett enkelt pollenkorn av 

bygg. Det kan imidlertid spekuleres i om prøveseriene her er tatt nedenfor den egentlige 

dyrkingsflata og at dyrkingsindikatorene ville vært tydeligere i en jordprofil fra det flate 

partiet over – dette er uvisst. 

 

Nederst i profil C3440 var et noenlunde flatt parti som gradvis gikk over i siltig og fuktig 

undergrunn. Det anses som mindre sannsynlig at denne flata har vært dyrket selv om dette 

ikke kunne utelukkes, profilet var her kraftig utvasket og vanskelig å vurdere. 

 

 

Figur 32: Dyrkingsflate E etter avtorving, sett mot sørvest. Fotograf: Odd Kjetil 

Ingjer, KHM. 

 

Dyrkingsflate F – Området rundt profil 10035 i nordre del av lokaliteten er av praktiske 

årsaker betegnet som dyrkingsflate F, selv om denne kun er påvist som ved et dyrkingslag 

i profil og overhodet ikke avgrenset i plan. Også her kunne avsviingslaget ses, som et 

kullholdig sjikt beliggende i toppen av et eldre utvaskingslag i et ca. 10 m langt parti i 

midtre del av profilet (fig. 33). Hele dette partiet var imidlertid overlagret av et tydelig, 15-

25 cm tykt dyrkingslag. En svak knekk i terrenget, hvor det i sørlig retning lå to 

rydningsrøyser, sammenfalt med begynnelsen av det overlagrete avsviingslaget. Dette 

synes å vise at nivåforskjellene i terrenget, i det minste akkurat der sjakta ble gravd, 

opprinnelig har vært mer markante. Masseforflytning relatert til dyrkingsaktiviteten må 

antas å ha forårsaket dette. 

 

Trekull fra avsviingslaget er datert til 755 – 400 f.Kr. (2430 ± 40 BP, LuS-14705) i 

overgangen mellom yngre bronsealder og førromersk jernalder. Dateringen er tilnærmet 

identisk med den fra dyrkingsprofil C10039 i lokalitetens sørøstre del og tidfester dermed 

den samme rydningsepisoden. 
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Jordmikromorfologianalysen herfra dokumenterte et nokså utviklet dyrkingslag som har 

vært gjødslet (Macphail 2019). Det er også dokumentert pollen fra bygg og hvete/havre 

som sannsynliggjør at det har foregått korndyrking (Östman m.fl. 2019). Pollenanalysene 

gir for øvrig et bilde av så vel blandingsskog som åpen engvegetasjon og innslag av 

lynghei, men resultatet må anses som noe problematisk ettersom det også er påvist en del 

pollen av gran, som ikke introduseres i området før ca. år 1000, altså rundt 1500 år tidligere 

enn det daterte avsviingslaget (Wieckowska-Lüth m.fl. 2015). Vedartsanalyse av trekull 

fra det samme avsviingslaget dokumenterer ingen spor av gran, i likhet med de seks øvrige 

vedartsanalysene fra denne lokaliteten. Dette temaet vil tas opp igjen i diskusjonskapitlet 

men i korte trekk er resultatet av pollenanalysen her vurdert som mindre pålitelig der dette 

motsier resultatet av øvrige prøveanalyser og stratigrafiske vurderinger. 

Figur 33: Utsnitt av dyrkingsprofil C10035. Illustrasjon: John Asbjørn Munch Havstein, KHM. 



 

 

8.2.4 GRAVRØYS 

Undersøkelsen av gravrøys A1556 viste at denne var til dels sterkt forstyrret av så vel 

trerøtter som en plyndringsgrop. I røysas sørlige utkant vokste et svært stort tre, der 

stammen målte over 1 m i omkrets nede ved rota. Stubben og de største røttene var så 

massive at det ikke var mulig å fjerne disse på forsvarlig vis uten at det ville skade 

gravrøysa. De største røttene strakk seg gjennom store deler av røysa og hadde presset mye 

av steinpakninga ut av sin opprinnelige posisjon, godt hjulpet av et par mellomstore og 

flere mindre trær som vokste i selve røysa. 

 

 

Figur 34: Gravrøysa etter avtorving. Foto mot sørvest. Fotograf: Annette Marie 

Strandli, KHM. 

Formen kunne tross dette ses å ha vært nokså jevnt oval, med største mål 5,8 x 4,5 m. 

Største høyde ble målt til 0,6 m, men dette varierte noe som følge av at den opprinnelige 

markoverflata har vært ujevn. Ytterkanten, der denne ikke var forstyrret, dannet en 

noenlunde jevn ring av i hovedsak hodestore steiner. Steinpakninga ble vurdert som tettere 

og tilsynelatende med noe mindre variasjon i steinstørrelse enn de fleste rydningsrøysene 

på stedet.  

 

Steinene var nokså tettpakket med en viss grad av regularitet i størrelse, og mesteparten 

var mellom 20 og 30 cm i største mål. I utkanten av røysa lå også enkelte større steiner, 

hvorav et fåtall opp mot 60-80 cm i største mål. I midtre del fantes også en del stein i 

nevestørrelse.  

 

Til forskjell fra de fleste øvrige røysene var denne dessuten jordblandet med fin, siltholdig 

sand. Fyllmassen var tilsynelatende minerogen, med unntak av det øverste sjiktet rett under 

torva, samt plyndringsgropa og enkeltpartier der det kunne ses spor av rotaktivitet. De 

større rydningsrøysene, eksempelvis A6, A11 og A12, hadde på sin side en løsere struktur, 

med så vel luftlommer mellom steinene som et tydelig innslag av organiske masser helt 

ned til bunnen. 
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Det kunne ikke ses spor av dyrkingslag eller organisk materiale for øvrig i bunn av røysa, 

og den framsto som anlagt rett på ryddet undergrunn. Et dyrkingslag (dyrkingsflate D) løp 

inntil utkanten av røysa i vest og nord. Mens dyrket jord hypotetisk sett kan ha vært fjernet 

i forkant, taler den noe ujevne opprinnelige overflata mot en omfattende forberedelse av 

undergrunnen før anleggelse av røysa. Stratigrafisk sett er dermed røysa etter alt å dømme 

eldre enn eller samtidig med dyrkingen på stedet. 

 

I terrenget var gravrøysa plassert på enden av en VSV – ØNØ-orientert lav forhøyning som 

ikke ser ut til å ha vært oppdyrket. Umiddelbart nedenfor røysa i vest lå den svakt hellende 

dyrkingsflate D, og terrenget hellet i større og mindre grad også i nordlig og sørlig retning. 

Røysa har slik ligget forholdsvis høyt i terrenget, med godt utsyn over og synlighet fra en 

større del av det omliggende terrenget. Til forskjell lå de fleste rydningsrøyser rett nedenfor 

et nivåskille slik at de har vært lite prominente i terrenget. 

 

Figur 35: Illustrasjon av gravrøys A1556. Tegning/illustrasjon av: Andreas Opstad Larsen/John Asbjørn 

Munch Havstein, KHM. 
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Den antatte plyndringsgropa framsto som sannsynligvis menneskeskapt. Selve 

steinpakninga var som nevnt jevnt over forstyrret men plyndringsgropa kunne ses som en 

nokså distinkt, lett oval forsenkning på rett over en meter i største diameter. Gropa var 

gravd helt ned til bunnen av røysa og delvis fylt med mer heterogene og tydelig sterkere 

organiske masser enn røysa for øvrig. Øverste del av de forstyrrede massene var tydelig 

podsolert med et forholdsvis kraftig utvaskingssjikt, hvilket indikerer at plyndringa ikke er 

av nyere dato. Det kunne ikke påvises noe tydelig utkastområde. 

 

 

Figur 36: Nesten ferdig utgravd gravrøys med kantkjeden synlig. De store steinene 

sentralt i røysa var jordbundet og ikke en del av konstruksjonen. Foto mot nordøst. 

Fotograf: Andreas Opstad Larsen, KHM. 

Det ble tatt en jordmikromorfologiprøve av røysas bunn med overgangen til undergrunnen. 

Ingen tegn til dyrking kunne ses, men det er dokumentert spor etter en rydningsepisode og 

noe forstyrrelse av undergrunnen i forkant av anleggelsen av røysa. Av to 

makrofossilprøver inneholdt én fra nedre del av selve steinpakninga foruten ugressfrø og 

fragmenter av trekull, tre korn av henholdsvis havre, bygg/hvete, samt ett ubestemt korn. 

Den andre, fra toppen av undergrunnen inneholdt kun en liten mengde trekull. En 

pollenserie inneholdt for lite pollen til at en utfyllende analyse var mulig. 

 

I sum er det vurdert som mest sannsynlig at det her er snakk om en faktisk grav. Forskjeller 

i konstruksjon og plassering i landskapet skiller denne i noen grad fra de undersøkte 

rydningsrøysene, samtidig som funn av keramikkskår i røysa kan være en rest av plyndret 

gravgods. Plyndringsgropa understøtter en slik tolkning og viser om ikke annet at noen på 

ett tidspunkt har mistenkt røysa for å være en grav. I lys av mangelen på sikre 

konstruksjonselementer eller gode naturvitenskapelige data vil imidlertid tolkningen som 

grav alltid være heftet med usikkerhet, kanskje særlig tatt i betraktning røysas forholdsvis 

uregelmessige konstruksjon.



 

 

8.2.5 HULVEI – TØMMERRENNE? 

Den antatte hulveien A3219 ble undersøkt ved to snitt (C4435 og C4437). Den framsto 

som en u-formet forsenkning i terrenget med ujevn dybde i de to profilene, og var opptil 

40 cm dyp. Massene beliggende øverst i selve forsenkninga framsto som et tynt, lett 

humusblandet lag, noe omrotet i overgangen til tilstøtende jordlag og med markant svakere 

utvaskingslag enn dette. 

 

Våre vurderinger av stratigrafien i de to profilene utfordrer i noen grad Telemark 

Fylkeskommunes tolkning av hulveien som klart eldre enn dyrkingslaget (Svendsen 2018: 

53). Der dyrkingssjiktet i registreringsrapporten er tolket å følge forsenkningen i terrenget 

skapt av hulveien, er tolkningen her snarere at hulveien kutter dyrkingslaget. Et torvblandet 

sjikt i bunn av hulveien vurderes her som trolig sekundært tilkommet heller enn tilhørende 

dyrkingslaget, og et eventuelt innhold av masser fra dyrkingsprofilen som resultat av 

forstyrrelser i forbindelse med ferdsel i hulveien. 

 

 

Figur 37: Profil C4435 gjennom mulig hulvei, sett mot nord. Fotograf: Nora Nymo 

Øynebråten, KHM. 

Dyrkingslaget kunne tydelig påvises mellom hulveien og gravrøysa, men fortsatte ikke 

under røysa. Det framstår som høyst tvilsomt at det skulle være praktisk gjennomførbart 

med dyrkingsaktivitet på denne smale, maksimalt 70 – 80 cm brede stripa. Ved 

metallsøking ble det gjort funn av flere hestesko og en pjaks til bruk ved sleping av tømmer 

i hulveien. Etter en samlet vurdering er det mer nærliggende å se den i forbindelse med 

skogbruk/kullframstilling tidligst ved overgangen til nyere tid, og at den dermed burde 

defineres som tømmerrenne heller enn hulvei. Orienteringen rett mot kullmila, på samme 

nivå i terrenget gjør at disse trolig bør ses i sammenheng med hverandre. Mens en tidligere 

fase som hulvei som sådan ikke kan utelukkes er det få holdepunkter for dette.  

 

Det ble ikke tatt ut naturvitenskapelige prøver av disse årsaker, samtidig som hulveien i 

utgangspunktet heller ikke var prioritert og det ikke kunne ses trekull i overbevisende 

kontekster. 
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8.2.6 KULLMILE 

Kullmile A1102 ble ikke dokumentert i detalj ettersom denne var ansett som tilstrekkelig 

påvist under Telemark fylkeskommunes registrering og dessuten datert helt i overgangen 

for tidsperioden hvor kulturminner etter lovverket er omfattet av automatisk vern.  

 

Kullmilen ble flateavdekket og fotodokumentert i forbindelse med undersøkelsen av den 

tilstøtende dyrkingsflate C og fotodokumentert, hvorpå det ble bekreftet at kullmila er 

stratigrafisk yngre. Den framsto som et tilnærmet sirkulært, sterkt kullholdig lag, ca. 18 x 

20 m i utstrekning, med tre tilstøtende groper hvor det er tatt ut masser.



 

 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

9.1 VEDARTSANALYSE 

Trekull fra 7 kontekster ble utvalgt for analyse, som ble foretatt ved Moesgaard Museum 

(Salvig og Mikkelsen 2017). I alt 7 sikre treslag ble identifisert, med en klar overvekt av 

eik, etterfulgt av furu, or og bjørk, samt et mindre innslag av frukttre, ask og osp. 

 
Vedart Totalt antall Vedart (usikre) Totalt antall 

Eik (Quercus) 22 selje/vier/osp (Salix/Populus) 3 

Furu (Pinus) 12 sannsynlig or (cf. Alnus) 3 

Or (Alnus) 10 sannsynlig frukttre (cf. Pomoideae) 1 

Bjørk (Betula) 9 or/hassel (Alnus/Corylus) 1 

Frukttre (Pomoideae) 4 Ubestemt (Indet.) 1 

Ask (Fraxinus) 3   

Osp (Populus) 1   

Tabell 3: Oversikt over påviste treslag i antall fragmenter. 

 

Analysen gir et bilde av et variert landskap med ulike løvtrær, samt furu, hvor alle er 

lyskrevende arter som indikerer et nokså åpent landskap. Flere er pionerarter som trives i 

skrinn og dels fuktig grunn, mens andre er langsomtvoksende og avhengig av bedre 

jordbunn. Det påpekes i rapporten at dette kan reflektere vegetasjonsutvikling over tid; 

prøvene er også fra ulike kontekster med noe sprikende dateringer. 

 

Én prøve, fra ildsted A3139, skiller seg ut ved at den ikke inneholder eik som er den 

hyppigst forekommende arten. Denne prøven skiller seg også ut ved at kullbitene er større 

og bedre bevart enn de andre, uten spor av mekanisk forvitring. Treslagene representert her 

Prøvenr. Kontekst ID Kontekst Vedart, antall analyserte biter Datering 

4939 3440 Dyrkingslag Or (Alnus) 4 stk. S/G, eik (Quercus) 5 stk. S/G, 

or/hassel (Alnus/Corylus) 1 stk. S/G 
410 – 575 e.Kr. 

4815 3471 Dyrkingslag Or (Alnus, 4 stk. S/G), bjørk (Betula, 2 stk. S/G), eik 

(Quercus, 4 stk. S/G) 
390 – 200 f.Kr. 

4816 3471 Dyrkingslag Or (Alnus) 1 stk. S/G, furu (Pinus) 6 stk. S/G, eik 

(Quercus) 1 stk. S/G, sannsynlig or (cf. Alnus) 2 stk. S/G 
370 – 165 f.Kr. 

4773 10039 Dyrkingslag Frukttre (Pomoideae) 4 stk. S/G, eik (Quercus) 6 stk. 

S/G 
755 – 405 f.Kr. 

4534 3139 Ildsted Bjørk (Betula) 2 stk. S/G, ask (Fraxinus) 2 stk. S/G, 

furu (Pinus) 2 stk. S, 3 stk. YS, osp (Populus) 1 stk. S/G 
395 – 200 f.Kr. 

4952 10035 Dyrkingslag Or (Alnus) 1 stk. S/G, ask (Fraxinus) 1 stk. S/G, furu 

(Pinus) 1 stk. S/G, eik (Quercus) 4 stk. S/G, 

selje/vier/osp (Salix/Populus) 1 stk. S/G, sannsynlig or 

(cf. Alnus) 1 stk. S/G, sannsynlig frukttre (cf. 

Pomoideae) 1 stk. S/G 

755 – 400 f.Kr. 

4538 4508 Mulig ildsted Bjørk (Betula) 5 stk. S/G, eik (Quercus) 2 stk. S/G, 

selje/vier/osp (Salix/Populus) 1 stk. S/G, ubestemt 

(Indet.) 1 stk. trolig bark 

- 

Tabell 4: Oversikt over påviste treslag fordelt på kontekst, med dateringer der dette 

foreligger. S/G = stamme/grein, YS = yngre stamme. 
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er velegnet som brensel, samtidig som kullets tilstand indikerer en nokså uforstyrret 

kontekst. 

 

Motsatt er trekullet tatt ut fra dyrkingsprofilene smått, avrundet og dårlig bevart. Dette er i 

tråd med funnkonteksten som tilsier at materialet har vært utsatt for slitasje ved omroting 

og tidvis eksponering på markoverflata. 

 

Prøven fra mulige ildstedet A4508 inneholdt trekull som var svært smått og dårlig bevart. 

Dette samsvarer dårlig med tolkning som ildsted og bidrar til at strukturen i etterkant er 

avskrevet. Tolkningen er at den mest sannsynlig er en rest etter avsviing av vegetasjon i 

forkant av konstruksjonen av røysa. 

9.2 C14-DATERING 

Seks kullprøver ble sendt til datering. Fem av prøvene ble tatt fra antatte dyrkings-

/avsviingslag med representativ spredning innenfor lokaliteten. To av disse er fra 

tilsynelatende adskilte stratigrafiske lag under røys 6 med tanke på å belyse eventuelle ulike 

faser i dyrkingsaktiviteten. Den siste prøven er fra ildstedet i øvre, midtre del av lokaliteten.  

 
Struktur ID Tolkning Prøvenr. Datert 

vedart 

C14-år BP Kalibrert alder, 

kalenderår 

Lab-

referanse 

A3193 Ildsted P4534 Bjørk 

(Betula) 

2245 ± 35 395 – 200 f.Kr. LuS 14700 

C10039 Dyrkingsprofil P4773 Frukttre 

(Pomoideae) 

2440 ± 40 755 – 405 f.Kr. LuS 14701 

C3471 Dyrkingsprofil P4815 Bjørk 

(Betula) 

2235 ± 35 390 – 200 f.Kr. LuS 14702 

C3471 Dyrkingsprofil P4816 Or  

(Alnus) 

2190 ± 35 370 – 165 f.Kr. LuS 14703 

C3440 Dyrkingsprofil P4939 Or  

(Alnus) 

1560 ± 35 410 – 575 LuS 14704 

C10035 Dyrkingsprofil P4952 Frukttre 

(Pomoideae) 

2430 ± 40 755 – 400 f.Kr. LuS 14705 

Tabell 5: Oversikt over utførte radiokarbondateringer. 

Prøveresultatene viser en tydelig inndeling av aktiviteten i tre faser; overgangen mellom 

yngre bronsealder og førromersk jernalder (ca. 755 – 400 f.Kr.), midten av førromersk 

jernalder (ca. 400 – 200 f.Kr), samt folkevandringstid (410 – 575 e.Kr.). Dateringene fra 

de to eldste av disse fasene overlapper så vidt  

 

Dateringene inne de ulike fasene ligger svært tett opp mot hverandre. De to tidligste fasenes 

respektive dateringer overlapper kun så vidt og sannsynliggjør at de må ses som nettopp 

distinkte bruksfaser. Mens antallet dateringer er for lite til å gi et utfyllende bilde kan det 

likevel se ut som det har vært opphold i aktiviteten mellom disse to fasene, forutsatt at 

trekullet som er datert er noenlunde representativt. 

 

Det er ikke nok data til å fastslå om landskapet har vært i kontinuerlig bruk i de eldste 

fasene, men om dateringene anses som representative for aktiviteten på stedet er det etter 

all sannsynlighet et opphold mellom disse bruksfasene. Dette særlig ettersom flere 

dateringer har samler seg i tydelige bolker 
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Tabell 6: Sannsynlighetsintervaller for foreliggende dateringer. Fra Nielsen og 

Rundgren 2019. 

Trekull fra bunnen av dyrkingssjiktet i den nordligste (C10039) og sørøstligste (C10035) 

dyrkingsprofilen har de eldste dateringene, men her er det mulige spennet nokså stort, ca. 

350 år. Kullet som er datert her representerer mest sannsynlig den opprinnelige avsviinga 

av landskapet i forbindelse med at området tas i bruk til dyrking rundt overgangen mellom 

bronsealder og jernalder. 

 

De nest eldste dateringene er fra ildstedet og to kullholdige horisonter under utkanten av 

røys 6. De to sistnevnte har tilnærmet identiske dateringer og representerer dermed samme 

aktivitetsfase. P4816 daterer etter alt å dømme avsviing av vegetasjon umiddelbart før 

anleggelsen av røys 6, understøttet av P4534 fra ildstedet som påviser aktivitet på stedet i 

samme tidsrom. 

 

Den yngste dateringen fra profil 3440 daterer tilsynelatende en knappe tusen år yngre 

dyrkingsfase.  

9.3 MAKROFOSSILANALYSE 

Tre makrofossilprøver er analysert. 

 

To av disse er i tilknytning til gravrøys A1556: 

 P2513 er tatt fra det som er tolket som gammel markoverflate umiddelbart under 

røysa. Denne inneholdt utelukkende små mengder trekull. 

 P2514 er fra sentralt i nedre del av selve steinpakninga. Denne inneholdt foruten en 

del trekull, tre nokså dårlig bevarte korn av henholdsvis havre (Avena sp.) og 

bygg/hvete (Hordeum/Triticum), samt ett ubestembart. For øvrig er det representert 

noe ugressfrø (Fallopia concolvolus, Stellaria media og mulig Galium). 

 

Den siste er tatt dyrkingsprofil C10038 under røys A11. 

 P4775 inneholdt kun en liten mengde brent granbar og noe trekull, samt en hel del 

ubrent organisk materiale. Røysa var imidlertid løst konstruert og ikke jordblandet; 
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yngre organisk materiale kan dermed ha funnet veien ned i bunnen gjennom 

naturprosesser. Funn av granbar – som bør være yngre enn den daterte dyrkingen 

på stedet – og høy andel ubrent materiale kan tyde på at konteksten prøven er tatt 

fra ikke har vært så uforstyrret som antatt. 

9.4 MIKROMORFOLOGIANALYSE 

Fire mikromorfologisøyler er undersøkt av Richard Macphail ved University College 

London, i form av i alt seks tynnslip. Tre av disse er fra dyrkingsprofiler C3440, C10035 

og C10039, samt én fra gravrøys A1556. 

 C3440 (vest/midt), prøve P4936: Analysen viste en svært blandet jordprofil, der 

podsolert undergrunn har blitt iblandet trekullholdige og organiske masser, 

muligens også brent grus, og slik preparert for dyrking – resultatet refereres til som 

plaggen soil. Selve dyrkingen ser ut til å ha vært av svært begrenset omfang og det 

kunne ikke påvises tegn til gjødsling. I pollenprøven fra avsviingslaget som er 

datert til folkevandringstid er det likevel påvist ett enkelt pollenkorn av bygg. 

 C10035 (nord), prøve P4965: Her er det påvist et utvasket dyrkingslag med spor av 

gjødsling. 

 C10039 (sørøst), prøve P4752: Denne prøven er tatt under rydningsrøys A12 og 

dokumenterer den opprinnelige skogrydningen i form av et forstyrret og utvasket, 

trekullholdig undergrunnssjikt. Over dette er det påvist et sannsynlig gjødslet 

dyrkingslag, noe mindre utviklet enn i profil C10035. 

 A1556 (gravrøys), prøve P2512: Undergrunnen i underkant av gravrøysa viser 

trolig spor av rydning uten at det er noen tegn til dyrkingsaktivitet her. 

9.5 POLLENANALYSE 

13 pollenprøver er analysert, alle i relasjon til de fire analyserte mikromorfologiprøvene. 

Resultatene var noe blandet der pollenseriene fra så vel dyrkingsprofil C10039 og gravrøys 

A1556 inneholdt for lite pollen til at en komplett analyse var mulig. Kun små mengder 

trepollen og noe fra lyng er registrert her. 

 

Pollenserien fra dyrkingsprofil C3440 (P4941 – 4944) gav litt mer utfyllende resultater, 

blant annet er det registrert ett enkelt pollenkorn fra bygg i samme stratigrafiske sjikt som 

den daterte kullprøven (P4939) fra denne konteksten. For øvrig viser resultatet til 

skogvegetasjon med innslag av lynghei, der andelen trepollen, især av gran, er høyere i det 

høyestliggende og dermed stratigrafisk yngste laget, som dermed trolig viser til en 

gjengroing av landskapet. Introduksjonen av gran er på grunnlag av pollensøyler fra 

Skogstjern i Bamble k., Telemark datert til mellom 500 – 1000 e.Kr. (Wieckowska-Lüth 

m.fl. 2017).  

 

Pollenserien fra dyrkingsprofil C10035 (P4955 – 4958) viste spor av så vel blandingsskog 

som åpen engvegetasjon, samt noe innslag av lynghei, i det stratigrafisk yngste sjiktet 

beliggende umiddelbart over sjiktet som er datert til 755 – 400 f.Kr. Innslag av pollen fra 

bygg og hvete/havre sannsynliggjør korndyrking på stedet. I likhet med i profil C3440 er 

det registrert noe granpollen i dette laget som burde tilsi en yngre datering enn den som 

framkom ved dateringa av trekullet herfra. 
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Innslaget av granpollen i flere av prøvene må anses som problematisk. Av 70 analyserte 

trekullfragmenter er det ikke registrert et eneste tilfelle av gran, samtidig som granpollen 

er tilstede de samme stratigrafiske lagene. De fleste dokumenterte profiler hvorfra det er 

tatt ut prøver framsto som i hovedsak uforstyrrede, og ofte med sterkt utviklet podsol som 

antyder at de er av betydelig alder. I lys av dateringene, som uten unntak tidfester de daterte 

kontekstene til før etableringa av gran i området, er det nettopp resultatene av 

pollenprøvene som ser ut til å avvike fra det generelle bildet.  

 

Muligheten må holdes åpen for at disse kan være kontaminerte på noe vis, eksempelvis i 

forbindelse med prøveuttaket, eller ved at yngre pollen som følge av naturprosesser eller 

forstyrrelser i seinere tid har blitt transportert ned i eldre stratigrafiske lag. Høeg m.fl. 

(2018) har imidlertid bemerket tilstedeværelsen av ‘granhaler’ i pollendiagrammer, med 

innslag av granpollen av betydelig høyere alder enn etableringen av gran i området. Dette 

kan forklares med små populasjoner av gran som kan ha vært tilstede i lang tid, eventuelt 

ved at pollenet er fjerntransportert. 

 

Resultatet av pollenanalysene må i alle tilfeller behandles med noe forbehold – dette gjelder 

følgelig også øvrige konklusjoner utover tilstedeværelsen av gran, ettersom det ikke er 

mulig å si hvordan en eventuell kontaminasjon av prøver eller forstyrrelse av jordprofiler 

har påvirket prøveresultatet. 

9.6 JORDKJEMIANALYSE 

13 jordkjemianalyser ble utført på prøveserier i tilknytning til de fire 

mikromorfologisøylene og er benyttet i forbindelse med analysen av disse. 

Jordkjemianalysene omtales dermed ikke nærmere her. 

9.7 OSTEOLOGISK ANALYSE 

224 fragmenter av brent bein med en totalvekt på 69,3 g ble analysert hos Arkeologerna, 

Statens Historiska Museer (Magnell 2019). Hele beinmaterialet var fra ildsted A3139, hvor 

trekull er datert til 395 – 200 f.Kr. 

 

Her ble et fåtall bein artsbestemt til storfe (Bos taurus – 6 stk.) og sau/geit (Ovis/Capra – 

3 stk.), mens hovedvekten er av ikke nærmere bestemte pattedyr (Mammalia – 215 stk.). 

Beina representerer nokså varierte deler av dyrene og er nokså fragmentert. Etter alt å 

dømme er det altså snakk om tamdyr som er slaktet nært ildstedet og spist, før beina til 

slutt er brent. 
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 SAMMENFATNING OG TOLKNING AV JERNALDERLOKALITETEN 

Resultatene av de naturvitenskapelige analysene viser at det undersøkte området på 

Gromstul tas i bruk til jordbruksformål rundt overgangen mellom yngre bronsealder og 

førromersk jernalder. Vegetasjonen svis av og det anlegges åkerteiger på de smale flatene 

mellom bergknauser og fuktige søkk. Flatene ryddes samtidig for stein som deponeres i 

rydningsrøyser i utkanten av teigene. Sannsynligvis har oppdyrkinga skjedd over tid og 

kanskje i flere faser med opptil noen hundre års mellomrom.  

 

Den første av disse periodene er datert 755 – 400 f.Kr., med sannsynlighetsovervekt mot 

den seinere delen av dette tidsspennet. Den andre perioden er datert mellom 390 og 165 

f.Kr. Dateringene er her foretatt på trekull fra avsviingslaget og viser altså til rydningen og 

dermed oppstarten av dyrkingsaktiviteten. At dette trekullet og dermed dateringene 

representerer faktiske rydningsepisoder heller enn naturlig forkommende skogbranner er 

sannsynliggjort ved at avsviingslagene er direkte overlagret av påviste dyrkingslag. Den 

andre fasen, representert ved to dateringer i nedkant av dyrkingsflate D og under utkanten 

av rydningsrøys A6, samsvarer dessuten med dateringen av ildstedet, som er ansett som en 

svært sikker kontekst. 

 

Disse to tidlige fasene overlapper altså nesten, men med forbehold om et forholdsvis lite 

antall dateringer er de høyst sannsynlig å regne som to distinkte faser. Avsviing av 

vegetasjon ved oppstart av dyrking også i den andre fasen indikerer etter alt å dømme et 

opphold i bruken av området med påfølgende gjengroing i mellomtiden.  

 

Naturvitenskapelige prøver viser spor av så vel korndyrking som husdyrhold i den eldste 

fasen. Det er påvist gjødsling i to av dyrkingsområdene samt pollen (som riktignok må 

tolkes med noe forbehold) fra bygg og hvete eller havre. Et ildsted datert samtidig med den 

andre av disse tidlige fasene inneholdt brente bein av tamdyr, nærmere bestemt storfe og 

sau/geit, og viser på samme vis til kombinasjonen av husdyrhold og korndyrking.  

 

Arealutnyttelsen innenfor dyrkingsområdet har vært nokså intens, der de fleste egnede 

flater ser ut til å være ryddet, som også illustreres av den betydelige mengden stein som er 

oppsamlet i røyser. Selv forholdsvis små og smale flater er ryddet særlig i den sørvendte, 

sørlige delen av lokaliteten der solforholdene har vært best. Arbeidsinnsatsen som er 

investert i oppdyrkingen av området må ha vært betydelig men er trolig også en prosess 

som har foregått gradvis over et lengre tidsrom. Dette vises eksempelvis ved at dyrkingslag 

strekker seg inn under ytterkanten av rydningsrøyser som dermed må ha blitt til over noe 

tid. 

 

Arbeidet som er lagt ned i rydningen og sporene av korndyrking med gjødsling av jordene 

peker mot en tidvis intensiv utnyttelse av området. Det er dermed nærliggende å anta at 

den tilhørende gården har ligget i umiddelbar nærhet av dyrkingsområdet, og at det her er 

snakk om spor av egentlig gårdsbosetning heller enn utnyttelse av utmarksressurser. 

Resultatene fra undersøkelsene på Gromstul understøtter tolkninger som tidligere er gjort 

av rydningsrøysfeltene på Østlandet, som spor av et fleksibelt jordbruk med en blanding 

av korndyrking med bruk av gjødsel og beitedrift (Myhre 2002). Dateringsmessig 

samsvarer dette godt med overgangen til blandingsjordbruk på Østlandet, en prosess som 
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ser ut til å ha begynt ca. år 1000 f.Kr. og for alvor fått sitt gjennombrudd ca. 500 år senere 

(Mjærum 2020: 21). 

 

En tredje, yngre og mulig svært begrenset dyrkingsperiode ser ut til å ha forekommet i 

folkevandringstid, kanskje en gang rundt år 500 e.Kr. Denne fasen er langt dårligere belagt 

i prøvematerialet, og kun ved én datering, men det antydes en annen form for bearbeiding 

av jorda, ved at den podsolerte skogbunnen er preparert for dyrking med innblanding av 

organiske masser, trekull og grus. Slik praksis er tidligere påvist eksempelvis på Hørdalen 

(lok. 51) i Sandefjord, Vestfold, men da datert til midten av førromersk jernalder (Mjærum 

2012: 233). 

 

Tolkningen av dette jordprofilet er heftet med noe usikkerhet ettersom det er uklart 

hvorvidt den er tatt i et faktisk dyrkingslag eller rett nedenfor en dyrket flate. Det kunne 

ikke ses spor av gjødsling eller intensiv utnyttelse i mikromorfologiprøven fra dette 

profilet, men det kan altså tenkes at dette ville framkommet tydeligere om prøven var tatt 

noen meter lenger opp på flata. At det faktisk er snakk om en konstruert såkalt plaggen soil 

er imidlertid å anse som svært sikkert (Macphail 2019). Ett enkelt pollenkorn av bygg kan 

indikere at det har pågått korndyrking i denne fasen, men disse resultatene er som nevnt 

heftet med en del usikkerhet. 

 

Gravrøysa er ikke direkte datert men så vel plasseringa sentralt i et kulturlandskap som de 

påfallende likhetene i keramikkmaterialet fra denne og det daterte ildstedet indikerer nokså 

sterkt at den er anlagt i tilknytning til dyrkingsaktiviteten på stedet. Det kunne ikke påvises 

spor av dyrking under røysa men markoverflata ser ut til å ha vært ryddet. Kanskje har 

røysa blitt anlagt i forbindelse med oppdyrkingen av området og dermed har spilt en rolle 

som symbol på eierskap eller tilhørighet til området. En datering til førromersk jernalder 

framstår som sannsynlig. Den dårlige bevaringsgraden og mangel på intakt gravgods eller 

påvist begravelse gjør derimot at informasjonspotensialet her er nokså begrenset 

 

I sum viser de undersøkte kulturminnene til utstrakt og variert bruk av området gjennom et 

langt tidsrom, fra den tidligst påviste oppstarten av jordbruksvirksomhet i overgangen 

mellom yngre bronsealder og førromersk jernalder og helt opp til moderne tid. 
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 SAMMENDRAG 

I tidsrommet 24.9 – 2.11.2018 foretok Kulturhistorisk museum, UiO en arkeologisk 

utgravning på Gromstul, Skien k., Telemark. Bakgrunnen for utgravningen var ny 

reguleringsplan i forbindelse med utbygging av et datalagringssenter med tilhørende trasé 

for nytt høyspenningsanlegg. Undersøkelsen omfattet en steinalderlokalitet (id 230650), 

samt en rydningsrøyslokalitet (id 231884) fra jernalder som også omfattet en gravrøys (id 

231866), en hulvei (id 231868), et funnområde for keramikk (id 231929) og en yngre 

kullmile (id 230922). Undersøkelsesområdet lå i småkupert utmark med skogvegetasjon 

preget av skogdrift helt opp til nyere tid. 

Steinalderlokaliteten ble undersøkt med konvensjonelle metoder, ved innledende 

maskinell avtorving og påfølgende manuell graving i mekaniske ruter og lag. Det ble gravd 

4,65 m3, fordelt på 36,5 m2 i lag 1 og 10 m2 i lag 2. Totalt avtorvet areal var 300 m2. Det 

ble gjort 57 gjenstandsfunn, hvorav 56 av flint og ett av kvartsitt. Funnene var i liten grad 

diagnostiske men det er påvist flekketeknikk. En sannsynlig skiveøks av kvartsitt kan 

tidfeste aktiviteten til første del av eldre steinalder (tidligmesolitikum). Lokaliteten lå 

mellom 97 og 99 moh., i lys av strandforskyvningskurven for området tilsier dette en 

bruksfase i tidsrommet ca. 9000 – 8500 f.Kr. hvilket samsvarer med funnet av en 

sannsynlig skiveøks. Ingen strukturer ble påvist og det ble ikke samlet inn 

naturvitenskapelige prøver. 

Rydningsrøyslokaliteten ble undersøkt ved en kombinasjon av maskinell sjakting for å 

påvise og avgrense dyrkingsflater, og manuell framrensing av røysene for dokumentasjon. 

Det ble gravd 12 sjakter på tilsammen 350,3 m, mens seks av 14 rydningsrøyser ble 

framrenset og dokumentert. I tillegg ble 1125 m2 maskinelt avdekket i plan for å avgrense 

utvalgte dyrkingsområder og søke etter strukturer i undergrunnen, hvorpå det ble påvist et 

ildsted. Undersøkelsen viste at de fleste flater med løsmasser på lokaliteten var ryddet for 

stein og benyttet til dyrking i forhistorisk tid. Dateringer av trekull i underkant av 

dyrkingslagene viser til tre distinkte faser: én med oppstart i overgangen mellom yngre 

bronsealder og førromersk jernalder ca. 755 – 400 f.Kr., én i midtre del av førromersk 

jernalder ca. 395 – 200 f.Kr., som dessuten samsvarer med dateringen av ildstedet, samt én 

fase i folkevandringstid, ca. 410 – 575 e.Kr. Naturvitenskapelige analyser av 

dyrkingsprofiler fra de tidligste fasene viser spor av gjødsling og sannsynligvis 

korndyrking. I den yngste fasen er det dokumentert anleggelsen av et konstruert 

dyrkingslag ved innblanding av blant annet trekull og organisk materiale. 

Gravrøysa ble gravd stratigrafisk i kvadranter, og viste seg å være sterkt forstyrret av en 

større trerot og en plyndringsgrop, antatt av eldre dato. Ingen begravelse kunne 

identifiseres, det er heller ingen gode naturvitenskapelige data eller direkte dateringer fra 

denne. Ut ifra likheter i keramikkgods funnet i røysa og det daterte ildstedet, samt 

stratigrafiske forhold og plassering i landskapet, antas røysa å være samtidig med den 

tidlige dyrkingen på lokaliteten i førromersk jernalder. Funnmaterialet utgjøres av til 

sammen 18 skår av finmagret keramikk fra gravrøysa og ildstedet. Videre ble hulveien 

dokumentert ved to snitt og vurdert som mest sannsynlig av yngre eller moderne dato, 

kullmila avdekket og dokumentert i plan, mens funnområdet for keramikk var forstyrret 

og ble ikke nærmere undersøkt. 

Gjenstandsmaterialet fra steinalderlokaliteten er katalogisert under museumsnummer 

C61507. Gjenstander og prøver fra rydningsrøyslokaliteten og gravrøysa er katalogisert 

under C61508. 



Kise 11/1, Skien k., Telemark  Saksnr. 2018/3100 

 

  

 58 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 LITTERATUR 

Amundsen, T. 2012. Pauler 3. Boplass fra tidligmesolitikum. I: L. Jaksland (red.). E18 

Brunlanesprosjektet. Bind 2. Undersøkte lokaliteter fra tidligmesolitikum: 171–240. Oslo: 

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. (KHM Varia, 80). 

 

Andersson, S., C. Cullberg, K.R. Svensson og J. Wigforss 1975. Sorteringsschema för 

kärn och skivyxor av flinta. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 

Akademien. (Antikvariskt arkiv, 58). 

 

Bergstøl, J. 2005. Boplassområde med rydningsrøyser, stolpehull og graver. Torsholt, 

17/8 Siljan kommune, Telemark. Rapport Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk 

museum. 

 

Bjerck, H. B. 2008. Lokalitet 48. Nordre Steghaugen. Tidligmesolittiske boplasser med 

ildsteder og telttufter. I: H.B. Bjerck (red.), L. I. Åstveit, T. Meling, J. Gundersen, G. 

Jørgensen og S. Normann. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen 

Lange Nyhamna: 217–256. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 

 

Berg-Hansen, I.M. 2017. Den sosiale teknologien. Teknologi og tradisjon i Nord-Europa 

ved slutten av istida, 10 900 - 8500 f.Kr. Avhandling for graden philosophiae doctor 

(ph.d.). Institutt for arkeologi, konservering og historie. Det humanistiske fakultet, 

Universitetet i Oslo 

 

Damlien, H. 2016. Between Tradition and Adaption. Long-term trajectories of lithic tool-

making in South Norway during the postglacial colonization and its aftermath (c.9500-

7500 cal. BC). Faculty of Social Sciences. PhD thesis University of Stavanger no. 297 – 

August 2016. 

 

Ekstrand, S. 2013. Rapport arkeologisk utgravning av Skutvikåsen lok. 3-5. Boplatser 

från äldre och yngre stenålder-med en depå från merovingertid. Steinalderlokalitet. 

Anvik, 227/10, 12. Skien, Telemark. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

 

Glørstad, H. 2006. Faglig program bind 1. Steinalderundersøkelser. Kulturhistorisk 

museum, Fornminneseksjonen, Oslo. (Varia 61) 

 

Høeg, H., K. E. Henningsmoen og R. Sørensen 2018. Innvandring og spredning av 

vanlige skogstrær på Sørøstlandet. Blyttia 76: 189-203. 

 

Jaksland, L. (red.). E18 Brunlanesprosjektet. Bind 2. Undersøkte lokaliteter fra 

tidligmesolitikum: 171–240. Oslo: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. (KHM 

Varia, 80). 

 

Magnell, O. 2019. Djurben från Gromstul, datalagringssenter – osteologisk analys. 

Arkeologerna, Statens historiska museer. 

 

Macphail, R. I. 2019. Gromstul datalagringssenter, Skien, Telemark, Norway; Soil 

Micromorphology. Institute of Archaeology, University College London. 



Kise 11/1, Skien k., Telemark  Saksnr. 2018/3100 

 

  

 59 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

Melvold, S. og P. Persson (red.) 2014. Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske 

undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn kommune. 

Bind 1. Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. 

Kristiansand/Oslo, Portal Forlag og Kulturhistorisk museum, Arkeologisk seksjon. 

 

Mjærum, A. 2012. Dyrkningsspor og fegate fera eldre jernalder på Hørdalen (lok 50 og 

51). I Gjerpe, L. E. og A. Mjærum (red.) E18-prosjektet Gulli-Langåker. 

Jordbruksbosetting og graver i Tønsberg og Stokke. Kulturhistorisk museum. 

 

Mjærum, A. 2020. The emergence of mixed framing in eastern Norway. Agricultural 

History Review 68(1), s. 1-21. 

 

Myhre, B. 2002. Landbruk, landskap og samfunn 4000 f.Kr. – 800 e.Kr. I 4000 f.Kr. – 

1350 e.Kr. Jorda blir levevei, redigert av Myhre, B. og I. Øye. Norges landbrukshistorie. 

Vol. I. Det Norske Samlaget, Oslo. s. 11-213. 

 

Nielsen, A.B. og M. Rundgren 2019. Upublisert dateringsattest, 14C-dateringer fra 

Gromstul datalagringssenter. Lunds Universitet. 

 

Nyland, A., 2012. Lokaliseringsanalyse av tidligmesolittiske pionerboplasser. I Glørstad, 

H. og F. Kvalø (red.) Havvind – paleografi og arkeologi. Norsk Maritimt Museum – 

arkeologisk rapport 2012/12, s. 70–96 

 

Petersen 2014 (1993). Flint fra Danmarks oldtid. København, Nationalmuseet. 

 

Reitan, G. og L. Sundström (red.) 2018. Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske 

undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. Cappelen Damm 

Akademisk og Kulturhistorisk museum, arkeologisk seksjon. 

 

Salvig, K. V. og P. H. Mikkelsen 2019. Rapport vedr. detaljeret vedanatomisk analyse af 

7 prøver fra KHM 2018/3100, prosjektkode: 220361, Gromstul datalagringssenter, Skien 

kommune, Telemark fylke (FHM 4296/2084). Afdeling for Konservering og 

Naturvidenskab, Moesgaard Museum. 

 

Solheim, S., og Damlien, H. (red.). 2013. E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av 

lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Kristiansand, Portal 

forlag 

 

Solheim, S. (red.) 2017. E18 Rugtvedt-Dørdal. Undersøkelser av lokaliteter fra stein- og 

jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke. Kristiansand, Portal. 

 

Svendsen, F. 2018. Datalagringssenter på Gromstul. 17-05954. Gnr./Bnr. 11/1. m.fl. 

Skien kommune. Rapport arkeologisk registrering. Telemark fylkeskommune 

 

Skogsfjord, A. 2009. Boplassfunn. Kongerød, 221/77, 233. Skien kommune, Telemark. 

Rapport Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum. 

 



Kise 11/1, Skien k., Telemark  Saksnr. 2018/3100 

 

  

 60 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Sørensen, R., K. E. Henningsmoen, H. I. Høeg og V. Gälman 2014. Holocene 

landhevingsstudier i søndre Vestfold og Telemark – revidert kurve. I: Melvold, S. og P. 

Persson (red.) 2014. Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse 

med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn kommune. Bind 1. Tidlig- og 

mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Kristiansand/Oslo, Portal Forlag 

og Kulturhistorisk museum, Arkeologisk seksjon, s. 36-47.  

 

Viklund, K., Linderholm, J., og Macphail, R. I., 2013: Integrated Palaeoenvironmental 

Study: Micro- and Macrofossil Analysis and Geoarchaeology (soil chemistry, magnetic 

susceptibility and micromorphology). I: Gjerpe, L.-E., red., E18-prosjektet Gulli-

Langåker. Oppsummering og arkeometriske analyser, Bind 3. Bergen, 

Fagbokforlaget, s. 25-83. 

 

Wenn, C. 2012. Bosetningsspor,produksjonsområde og dyrkningsspor fra neolitikum til 

folkevandringstid. Bratsberg, 63/69, 244 Skien kommune, Telemark. Rapport. 

Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum. 

 

Wieckowska-Lüth, M., W. Kirleis og W. Doerfler 2017. Holocene history of landscape 

development in the catchment of Lake Skogstjern, southeastern Norway, based on a high-

resolution multi-proxy record. The Holocene, 27(12), s. 1928-1947. 

 

Östman, S., I. Hristova, S. Eriksson, J. Linderholm og J-E. Wallin 2019. RAPPORT nr. 

2019-027. Miljöarkeologisk analys av röseanläggningar inom projekt Gromstul 

datalagringssenter, Skien kommun, Telemark ID231884, ID231866. Miljöarkeologiska 

laboratoriet, Umeå universitet. 

 

 VEDLEGG 

13.1 STRUKTURLISTE 

ID Type Undersøkt grad Form i flate Mål i flate Høyde/dybde 

A1 Rydningsrøys Renset Ujevn 5,5 x 5 m - 

A2 Rydningsrøys Renset Ujevn 4 x 4 m - 

A3 Rydningsrøys Kun i overflate Rund Ø 3,6 m - 

A4 Rydningsrøys Renset Oval 6,4 x 4,1 m - 

A5 Rydningsrøys Kun i overflate Rund Ø 4,6 m - 

A6 Rydningsrøys Renset, snittet Rund Ø 6,2 m 40 cm 

A7 Rydningsrøys Kun i overflate Ujevn 10,8 x 6,4 m - 

A8 Rydningsrøys Renset Rund 4,8 m - 

A9 Rydningsrøys Renset, snittet Avlang 9,1 x 4,9 m 50 cm 

A10 Rydningsrøys Kun i overflate Oval 7,5 x 5,3 m - 

A11 Rydningsrøys Renset, delvis snittet Avlang 9,7 x 6,9 m 40 cm 

A12 Rydningsrøys Renset og snittet Ujevn 8,7 x 5,1 m 40 cm 
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13.2 TILVEKST C61507 

 

C61507/1-6 

Boplassfunn fra eldre steinalder fra GROMSTUL av KISE (11 /1), SKIEN K., 

VESTFOLD OG TELEMARK. 

1)  1 fragment med retusj, kniv av flint. Rektangulært avslagsfragment med rett retusj 

på proksimal kant som har fjernet slagpunktet, tydelige bruksspor langs en skarp 

sidekant. Frostsprengt, sammenføyd av i alt 9 fragmenter. Mål: Stm: 4,5 cm.  

2)  2 flekker av flint, hvorav 1 med avbrukket distalende og 1 midtfragment. Mål: B: 0,9 

cm. 

3)  13 avslag av flint, hvorav 1 varmepåvirket og 2 med cortex 

4)  25 fragmenter av flint, hvorav 2 varmepåvirket og 14 med cortex 

5)  15 splinter av flint, hvorav 8 med cortex 

6)  1 skiveøks av kvartsitt. Av grålilla mellom- til grovkornet kvartsitt. Jevn egg på 

opprinnelig avslagskant, uten oppskjerping, ett egghjørne noe skadet. Én flatside utgjøres 

av opprinnelig spalteflate, den andre med avspaltinger fra flere retninger. Tildannet hele 

veien rundt, med unntak av eggpartiet. Symmetrisk tildannet nakkeparti som smalner 

jevnt mot en smal bakre kant. Noe usikker tolkning grunnet grovt og uvanlig råmateriale; 

typeriktig tildanning av nakkeparti og ikke modifisert eggparti har i hovedsak vært 

bestemmende for tolkningen. Mål: L: 5,6 cm, B: 2,6 cm, T: 1,4 cm. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning utført av KHM 24.09 – 02.11.2018 på 

Gromstul, Skien k., Telemark. Lokalitetene var registrert av Telemark fylkeskommune i 

2017 i forbindelse med utarbeiding av ny reguleringsplan for utbygging av et 

datalagringssenter med tilhørende trasé for nytt høyspenningsanlegg. C61507 omfatter en 

steinalderlokalitet (id 230650). En rydningsrøyslokalitet (id 231884) fra jernalder, en 

gravrøys (id 231866), en hulvei (id 231868), et funnområde for keramikk (id 231929) og 

en yngre kullmile (id 230922) var del av samme utgravningsprosjekt og er katalogisert 

under C61508. 

Undersøkelsesområdet lå i småkupert utmark med skogsvegetasjon preget av skogdrift 

helt opp til nyere tid. Lokaliteten ble undersøkt med konvensjonelle metoder, ved 

innledende maskinell avtorving og påfølgende manuell graving i mekaniske ruter og lag. 

Det ble gravd 4,65 m3, fordelt på 36,5 m2 i lag 1 og 10 m2 i lag 2. Totalt avtorvet areal 

var 300 m2. Det ble gjort 57 gjenstandsfunn, hvorav 56 av flint og ett av kvartsitt 

(C61507). Funnene var i liten grad diagnostiske men det er påvist flekketeknikk. En 

mulig skiveøks av kvartsitt kan tidfeste aktiviteten til første del av eldre steinalder 

(tidligmesolitikum). Lokaliteten lå mellom 97 og 99 moh., i lys av 

strandforskyvningskurven for området tilsier dette en bruksfase i tidsrommet ca. 9000 – 

A14 Rydningsrøys Kun i overflate Rund 3,0 m - 

A15 Rydningsrøys Renset, snittet Rund 3,7 m 30 cm 

A1556 Gravrøys Snittet, totalgravd Oval 5,8 x 4,5 m 60 cm 

A3193 Ildsted Snittet Avlangt 40 x 70 cm 10 cm 

A3219 Hulvei Snittet  28 x 1 m 50 cm  

A4508 Ildsted - avskrevet Snittet  110 x 64 cm 7 cm 
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8500 f.Kr. hvilket samsvarer med funnet av en sannsynlig skiveøks. Ingen strukturer ble 

påvist og det ble ikke samlet inn naturvitenskapelige prøver. 

 

Orienteringsoppgave:  350 m SSØ for snuplass i Rokkedalen, 250 m V fra der 

Valebøvegen krysser jernbanen. Lokaliteten ligger i skog, på ei mindre nordvendt flate 

med bratt skrånende terreng mot NØ og V, og et bergframspring mot S. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6571140,7, Ø: 

529871,0. 

LokalitetsID: 230650. 

Katalogisert av: John Asbjørn Munch Havstein. 

Innberetning/litteratur:   

Svendsen, F. 2018. Datalagringssenter på Gromstul. 17-05954. Gnr./Bnr. 11/1. m.fl. 

Skien kommune. Rapport arkeologisk registrering. Telemark fylkeskommune 

Havstein, J.A.M og A.M. Strandli, 21.12.2020, Rapport, arkeologisk utgravning. Boplass 

fra eldre steinalder, dyrkingsspor og gravrøys fra eldre jernalder. Kise 11/1, Skien k., 

Telemark. Kulturhistorisk Museum, UiO. 

 

13.3 TILVEKST C61508 

 

C61508/1-42 

Dyrkningsspor og gravfunn fra eldre jernalder fra GROMSTUL av KISE (11 /1), 

SKIEN K., VESTFOLD OG TELEMARK. 

 

1)  18 skår av kar av keramikk, hvorav 3 udekorerte randskår og 15 skår uten dekor. 

Godset er fint magret og jevnt brent, med jevn tykkelse på 0,6 – 0,7 cm. Alle skårene er 

av samme type gods, men fra to ulike kontekster og mest sannsynlig fra mer enn ett kar. 

Mål: Stm: 1,5-7,3 cm. Vekt: 106,9 g. 

2)  224 fragmenter av brent bein. Av disse er 6 stk. artsbestemt som storfe (Bos Taurus), 

3 stk. sau/geit (Avis/Capra), 19 stk. større pattedyr (Mammalia), 9 stk. mellomstort 

pattedyr (Mammalia) og 187 stk. pattedyr (Mammalia). Materialet er tolket som 

måltidsrester. Vekt: 69,3 g. 

3)  1 prøve, kull. PK4534. Ildsted A3139. Datert på trekull (Betula) 2245 +-35 BP, 395 - 

200 calBC (LuS 14700). Restmateriale er magasinert. 

4)  1 prøve, kull. PK4538. Avskrevet struktur A4508. Ikke analysert 

5)  1 prøve, kull. PK4773. Dyrkningsprofil C10039. Datert på trekull (Pomoideae) 2440 

± 40 BP, 755 - 405 calBC (LuS 14701). Restmateriale er magasinert. 

6)  1 prøve, kull. PK4815. Profil 3471. Datert på trekull (Betula) 2235 ± 40 BP, 390 - 

200 calBC (LuS 14702). Restmateriale er magasinert. 

7)  1 prøve, kull. PK4816. Profil 3471. Datert på trekull (Betula) 2190 ± 35 BP, 370 - 

165 calBC (LuS 14703). Restmateriale er magasinert. 

8)  1 prøve, kull. PK4939. Dyrkningsprofil 3440. Trekull (Alnus) 1560 ± 35 BP, 410 - 

575 calAD (LuS 14704). Restmateriale er magasinert. 

9)  1 prøve, kull. PK4952. Dyrkningsprofil C10035. Trekull (Pomoideae) 2430 ± 40 BP, 

755 - 400 calBC (LuS 14705). Restmateriale er magasinert. 

10)  1 prøve, makro. PM2513. Fra gravrøys A1556, stratigrafisk lag 4. Inneholder små 

mengder trekull og ubrent materiale. Prøven er magasinert. 
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11)  1 prøve, makro. PM2514. Fra gravrøys A1556, stratigrafisk lag 3. Inneholder tre 

korn, henholdsvis havre, bygg/hvete og ubestemt. Forøvrig trekull og et begrenset 

ugressmaterial. Prøven er magasinert. 

12)  1 prøve, makro. PM4775. Fra dyrkningsprofil C10038, under rydningsrøys A11. 

Prøven inneholder ubrent materiale og små mengder trekull. Prøven er magasinert. 

13)  1 prøve, pollen. PP2505. Gravrøys A1556. Ikke magasinert. 

14)  1 prøve, pollen. PP2506. Gravrøys A1556. Ikke magasinert. 

15)  1 prøve, pollen. PP2511. Gravrøys A1556. Ikke magasinert. 

16)  1 prøve, pollen. PP4767. Dyrkningsprofil C10039. Ikke magasinert. 

17)  1 prøve, pollen. PP4768. Dyrkningsprofil C10039. Ikke magasinert. 

18)  1 prøve, pollen. PP4769. Dyrkningsprofil C10039. Ikke magasinert. 

19)  1 prøve, pollen. PP4941. Dyrkningsprofil C3440. Ikke magasinert. 

20)  1 prøve, pollen. PP4942. Dyrkningsprofil C3440. Ikke magasinert. 

21)  1 prøve, pollen. PP4943. Dyrkningsprofil C3440. Ikke magasinert. 

22)  1 prøve, pollen. PP4944. Dyrkningsprofil C3440. Ikke magasinert. 

23)  1 prøve, pollen. PP4955. Dyrkningsprofil C10035. Ikke magasinert. 

24)  1 prøve, pollen. PP4957. Dyrkningsprofil C10035. Ikke magasinert. 

25)  1 prøve, pollen. PP4958. Dyrkningsprofil C10035. Ikke magasinert. 

26)  1 prøve, jordmikromorfologi. PX2512. Gravrøys A1556. Ikke magasinert. 

27)  1 prøve, jordmikromorfologi. PX4752. Dyrkningsprofil C10039. Ikke magasinert. 

28)  1 prøve, jordmikromorfologi. PX4936. Dyrkningsprofil 3440. Ikke magasinert. 

29)  1 prøve, jordmikromorfologi. PX4965. Dyrkningsprofil C10035. Ikke magasinert. 

30)  1 prøve, annet, jordkjemi. PJ2508. Gravrøys A1556. Ikke magasinert. 

31)  1 prøve, annet, jordkjemi. PJ2509. Gravrøys A1556. Ikke magasinert. 

32)  1 prøve, annet, jordkjemi. PJ2510. Gravrøys A1556. Ikke magasinert. 

33)  1 prøve, annet, jordkjemi. PJ4770. Dyrkningsprofil C10039. Ikke magasinert. 

34)  1 prøve, annet, jordkjemi. PJ4771. Dyrkningsprofil C10039. Ikke magasinert. 

35)  1 prøve, annet, jordkjemi. PJ4772. Dyrkningsprofil C10039. Ikke magasinert. 

36)  1 prøve, annet, jordkjemi. PJ4945. Dyrkningsprofil C3440. Ikke magasinert. 

37)  1 prøve, annet, jordkjemi. PJ4946. Dyrkningsprofil C3440. Ikke magasinert. 

38)  1 prøve, annet, jordkjemi. PJ4947. Dyrkningsprofil C3440. Ikke magasinert. 

39)  1 prøve, annet, jordkjemi. PJ4948. Dyrkningsprofil C3440. Ikke magasinert. 

40)  1 prøve, annet, jordkjemi. PJ4961. Dyrkningsprofil C10035. Ikke magasinert. 

41)  1 prøve, annet, jordkjemi. PJ4962. Dyrkningsprofil C10035. Ikke magasinert. 

42)  1 prøve, annet, jordkjemi. PJ4963. Dyrkningsprofil C10035. Ikke magasinert. 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning utført av KHM 24.09 – 02.11.2018 på 

Gromstul, Skien k., Telemark. Lokalitetene var registrert av Telemark fylkeskommune i 

2017 i forbindelse med utarbeiding av ny reguleringsplan for utbygging av et 

datalagringssenter med tilhørende trasé for nytt høyspenningsanlegg. Undersøkelsen 

omfattet en rydningsrøyslokalitet (id 231884) fra jernalder som også omfattet en gravrøys 

(id 231866), en hulvei (id 231868), et funnområde for keramikk (id 231929) og en yngre 

kullmile (id 230922). En steinalderlokalitet (id 230650) som var omfattet av samme 

undersøkelse er katalogisert under museumsnummer C61507.  

Undersøkelsesområdet lå i småkupert utmark med skogvegetasjon preget av skogdrift 

helt opp til nyere tid. Rydningsrøyser og dyrkingsflater ble undersøkt ved en kombinasjon 

av maskinell sjakting og flateavdekking, samt manuell rensing av røyser. Det ble gravd 

12 sjakter på tilsammen 350,3 m, og 1125 m2 ble avdekket i plan. Av 14 rydningsrøyser 
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ble 6 stk. framrenset og dokumentert. De fleste undersøkte flater var ryddet for stein og 

det ble påvist fossile dyrkningslag med indikasjoner på gjødsling og korndyrkning. Et 

ildsted med brente bein av bl.a. storfe og sau/geit, samt 5 keramikkskår ble påvist i 

tilknytning til en dyrkingsflate. Gravrøysa ble gravd stratigrafisk i kvadranter, men viste 

seg å være sterkt forstyrret av en større trerot og en plyndringsgrop. Ingen begravelse 

kunne identifiseres men det ble funnet 13 keramikkskår i tilknytning til plyndringsgropa. 

Hulveien ble undersøkt ved snitting og vurdert som sannsynlig av nyere dato. 

Funnområdet for keramikk var forstyrret og ble ikke undersøkt. Kullmila ble avdekket og 

dokumentert i plan; denne var på forhånd datert til overgangen seinmiddelalder – nyere ti 

i forbindelse med Telemark fylkeskommunes registrering. 6 trekullprøver ble datert av 

Anne Birgitte Nielsen og Mats Rundgren, Lunds Universitet. Dateringene viser til tre 

distinkte faser i dyrkningsaktiviteten, med oppstart henholdsvis i overgangen mellom 

yngre bronsealder og førromersk jernalder ca. 755 – 400 f.Kr., én i midtre del av 

førromersk jernalder ca. 395 – 200 f.Kr., som dessuten samsvarer med dateringen av 

ildstedet, samt én fase i folkevandringstid, ca. 410 – 575 e.Kr. 13 pollenprøver, 13 

jordkjemiprøver og 3 makrofossilprøver ble analysert av Jan-Erik Wallin, Samuel 

Eriksson, Ivanka Hristova og Sofi Östman, Miljöarkeologiska Laboratoriet, Umeå 

Universitet. 4 jordmikromorfologiprøver ble analysert av Richard Macphail, University 

College London. 7 trekullprøver ble vedartsbestemt av Karen V. Salvig, Moesgaard 

Museum. Alle analyserapporter finnes i utgravningsrapporten (Havstein og Strandli 

2020). 

 

Orienteringsoppgave: Rydningsrøyslokaliteten måler ca. 200 x 50 m, orientert NNV – 

SSØ og omslutter de øvrige kulturminnene. Lokaliteten ligger umiddelbart Ø og SØ for 

Tømmermannsbakkmyra, ca. 150 m SØ for skogsveien inn mot Rokkedalen, og rett nord 

for en større buktning i Bjordamsbekken. 

Kartreferanse/-koordinater og projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6571145,6, Ø: 

529391,9 

LokalitetsID: 230922/231866/231868/231884/231929. 

Katalogisert av: John Asbjørn Munch Havstein 

Litteratur:  

Svendsen, F. 2018. Datalagringssenter på Gromstul. 17-05954. Gnr./Bnr. 11/1. m.fl. 

Skien kommune. Rapport arkeologisk registrering. Telemark fylkeskommune 

Havstein, J.A.M. og A.M. Strandli 21.12.2020: Rapport, arkeologisk utgravning. Boplass 

fra eldre steinalder, dyrkingsspor og gravrøys fra eldre jernalder. Kise 11/1, Skien k., 

Telemark. Kulturhistorisk Museum, UiO. 

 

13.4 FOTOLISTER 

Cf53440 - Steinalderlokalitet 
Filnavn Motiv Sett mot Fotograf Opptaksdato 

Cf53440_001.JPG Arbeidsbilde av steinalderlokaliteten før utgravning Sør John Asbjørn Havstein 09.10.2018 

Cf53440_002.JPG Arbeidsbilde av steinalderlokaliteten før utgravning sørøst John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_003.JPG Arbeidsbilde av steinalderlokaliteten før utgravning sørøst John Asbjørn Havstein 09.10.2018 

Cf53440_004.JPG Arbeidsbilde av steinalderlokaliteten før utgravning nord John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_005.JPG Oversiktsbilde av steinalderlokaliten før utgravning nord John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_006.JPG Oversiktsbilde av steinalderlokaliten før utgravning nordvest John Asbjørn Havstein 24.10.2018 
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Cf53440_007.JPG Oversiktsbilde av steinalderlokaliten før utgravning nordvest John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_008.JPG Oversiktsbilde av steinalderlokaliten før utgravning nordvest John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_009.JPG Oversiktsbilde av steinalderlokaliten før utgravning sør John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_010.JPG Oversiktsbilde av steinalderlokaliten før utgravning sør John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_011.JPG Oversiktsbilde av steinalderlokaliteten etter utgravning nord John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_012.JPG Oversiktsbilde av steinalderlokaliteten etter utgravning nord John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_013.JPG Oversiktsbilde av steinalderlokaliteten etter utgravning øst John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_014.JPG Oversiktsbilde av steinalderlokaliteten etter utgravning øst John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_015.JPG Oversiktsbilde av steinalderlokaliteten etter utgravning vest John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_016.JPG Oversiktsbilde av steinalderlokaliteten etter utgravning nord John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_017.JPG Oversiktsbilde av funnkonsentrert felt på steinalderlokaliteten nord John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_018.JPG Oversiktsbilde av funnkonsentrert felt på steinalderlokaliteten nord John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_019.JPG Arbeidsbilde. Avtorving av steinalderlokaliteten, Nora og Annette   John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_020.JPG Arbeidsbilde. Avtorving av steinalderlokaliteten, Nora og Annette   John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_021.JPG Arbeidsbilde. Avtorving av steinalderlokaliteten, Nora og Annette   John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_022.JPG Arbeidsbilde. Avtorving av steinalderlokaliteten, Nora og Annette   John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_023.JPG Arbeidsbilde. Avtorving av steinalderlokaliteten, Nora og Annette   John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_024.JPG Arbeidsbilde. Avtorving av steinalderlokaliteten, Nora og Annette   John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_025.JPG Arbeidsbilde. Avtorving av steinalderlokaliteten, Nora og Annette   John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_026.JPG Arbeidsbilde. Avtorving av steinalderlokaliteten, Nora og Annette   John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_027.JPG Oversiktsbilde, ferdig avtorvet steinalderlokalitet nord John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_028.JPG Oversiktsbilde, ferdig avtorvet steinalderlokalitet nord John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_029.JPG Oversiktsbilde, ferdig avtorvet steinalderlokalitet nordvest John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_030.JPG Oversiktsbilde, ferdig avtorvet steinalderlokalitet nordvest John Asbjørn Havstein 24.10.2018 

Cf53440_031.JPG Arbeidsbilde, Steinalderlokaliteten, Nora og John sørøst Andreas Bohlin 24.10.2018 

Cf53440_032.JPG Arbeidsbilde, Steinalderlokaliteten sør Andreas Bohlin 24.10.2018 

Cf53440_033.JPG Arbeidsbilde, Steinalderlokaliteten, John bygger såldestasjon sørøst Andreas Bohlin 24.10.2018 

Cf53440_034.JPG Arbeidsbilde, Steinalderlokaliteten, Nora nordøst Andreas Bohlin 24.10.2018 

Cf53440_035.JPG Arbeidsbilde, Steinalderlokaliteten, Nora nordøst Andreas Bohlin 24.10.2018 

Cf53440_036.JPG Arbeidsbilde, Steinalderlokaliteten, Nora nordøst Andreas Bohlin 24.10.2018 

Cf53440_037.JPG Arbeidsbilde, Steinalderlokaliteten, Nora sørøst Andreas Bohlin 24.10.2018 

Cf53440_038.JPG Arbeidsbilde, Steinalderlokaliteten, Nora sørøst Andreas Bohlin 24.10.2018 

Cf53440_039.JPG Profilbilde av utgravd felt på steinalderlokaliteten sør Andreas Bohlin 24.10.2018 

Cf53440_50.jpg Gjenstandsbilde, flekke   John Asbjørn Havstein   

Cf53440_51.jpg Gjenstandsbilde, kniv   John Asbjørn Havstein   

Cf53440_52.jpg Gjenstandsbilde, skiveøks   John Asbjørn Havstein   

Cf53440_53.jpg Oversiktskart, alle funn   John Asbjørn Havstein   

Cf53440_54.jpg Oversiktskart, flinttyper   John Asbjørn Havstein   

Cf53440_55.jpg Funnspredningskart, felt   John Asbjørn Havstein   

 

 

Cf53441 – Jernalderlokalitet 
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Filnavn Motiv Strukturnr/Objektnr Sett mot Fotograf Opptaksdato 

Cf53441_001.JPG Gravrøys før avtorving. 1556 nordvest Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_002.JPG Gravrøys før avtorving 1556 sørvest Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_003.JPG Gravrøys før avtorving 1556 sørøst Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_004.JPG Gravrøys før avtorving 1556 nordøst Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_005.JPG Gravrøys etter avtorving 1556 nordvest Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_006.JPG Gravrøys etter avtorving 1556 sørvest Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_007.JPG Gravrøys etter avtorving 1556 sørøst Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_008.JPG Gravrøys etter avtorving 1556 sørøst Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_009.JPG Gravrøys etter avtorving 1556 nordøst Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_011.JPG Fotostangbilde av avtorvet grav 1556 nordvest Annette M. 
Strandli 

03.10.2018 

Cf53441_013.JPG Fotostangbilde av avtorvet grav 1556 sørvest Annette M. 
Strandli 

03.10.2018 

Cf53441_014.JPG Fotostangbilde av avtorvet grav 1556 sørøst Annette M. 
Strandli 

03.10.2018 

Cf53441_016.JPG Fotostangbilde av avtorvet grav 1556 nordøst Annette M. 
Strandli 

03.10.2018 

Cf53441_018.JPG Rydningsrøys 9 før avtorving 2600 nord Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_019.JPG Rydningsrøys 9 før avtorving 2600 vest Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_020.JPG Rydningsrøys 9 før avtorving 2600 sør Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_021.JPG Rydningsrøys 9 før avtorving 2600 øst Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_022.JPG Fotostangbilde av Rydningsrøys 9 etter avtorving 2600 sør Annette M. 
Strandli 

03.10.2018 

Cf53441_025.JPG Fotostangbilde av Rydningsrøys 9 etter avtorving 2600 øst Annette M. 
Strandli 

03.10.2018 

Cf53441_027.JPG Fotostangbilde av Rydningsrøys 9 etter avtorving 2600 nord Annette M. 
Strandli 

03.10.2018 

Cf53441_029.JPG Fotostangbilde av Rydningsrøys 9 etter avtorving 2600 vest Annette M. 
Strandli 

03.10.2018 

Cf53441_030.JPG Fotostangbilde i plan av røys 11 mot sør 2652 sør Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_033.JPG Fotostangbilde i plan av røys 11 mot øst 2652 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_035.JPG Fotostangbilde i plan av røys 11 mot nord 2652 nord Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_037.JPG Fotostangbilde i plan av røys 11 mot vest 2652 vest Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_038.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil første bilde (1/30) fra nord 
mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_039.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil andre bilde (2/30) fra nord 
mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_040.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil tredje bilde (3/30) fra nord 
mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_041.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil fjerde bilde (4/30) fra nord 
mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_042.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil femte bilde (5/30) fra nord 
mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_043.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil sjette bilde (6/30) fra nord 
mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_044.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil syvende bilde (7/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_045.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil åttende bilde (8/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_046.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil niende bilde (9/30) fra nord 
mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_047.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil tiende bilde (10/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_048.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil ellevte bilde (11/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 
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Cf53441_049.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil tolvte bilde (12/30) fra nord 
mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_050.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil trettende bilde (13/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_051.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil fjortende bilde (14/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_052.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil femtende bilde (15/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_053.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil sekstende bilde (16/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_054.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil syttende bilde (17/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_055.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil attende bilde (18/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_057.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil tyvende bilde (20/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_058.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil tjueførste bilde (21/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_059.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil tjueandre bilde (22/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_060.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil tjuetredje bilde (23/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_061.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil tjuefjerde bilde (24/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_062.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil tjuefemte bilde (25/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_063.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil tjuesjette bilde (26/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_064.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil tjuesyvende bilde (27/30) 
fra nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_065.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil tjueåttende bilde (28/30) 
fra nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_066.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil tjueniende bilde (29/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_067.JPG Sjakt relatert til røys 12 i profil treddevte bilde (30/30) fra 
nord mot sør 

10039 øst Andreas Larsen 04.10.2018 

Cf53441_069.JPG Fotostangbilde av kullmil etter avtorving 1102 sørvest Annette M. 
Strandli 

08.10.2018 

Cf53441_070.JPG Fotostangbilde av kullmil etter avtorving 1102 nordvest Annette M. 
Strandli 

08.10.2018 

Cf53441_072.JPG Fotostangbilde av kullmil etter avtorving 1102 nord Annette M. 
Strandli 

08.10.2018 

Cf53441_075.JPG Fotostangbilde av kullmil etter avtorving 1102 sør Annette M. 
Strandli 

08.10.2018 

Cf53441_076.JPG Fotostangbilde av røys 15 etter rensing 1988 sørøst Annette M. 
Strandli 

10.10.2018 

Cf53441_079.JPG Fotostangbilde av røys 15 etter rensing 1988 øst Annette M. 
Strandli 

10.10.2018 

Cf53441_080.JPG Fotostandbilde av røys 15 etter rensing 1988 nordøst Annette M. 
Strandli 

10.10.2018 

Cf53441_083.JPG Fotostangbilde av røys 15 etter rensing 1988 nord Annette M. 
Strandli 

10.10.2018 

Cf53441_085.JPG Fotostangbilde av røys 8 etter rensing 3557 øst Annette M. 
Strandli 

12.10.2018 

Cf53441_086.JPG Fotostangbilde av røys 8 etter rensing 3557 øst Annette M. 
Strandli 

12.10.2018 

Cf53441_089.JPG Fotostangbilde av røys 8 etter rensing 3557 nord Annette M. 
Strandli 

12.10.2018 

Cf53441_091.JPG Fotostangbilde av røys 8 etter rensing 3557 sør Annette M. 
Strandli 

12.10.2018 

Cf53441_092.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_093.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_094.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_095.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 
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Cf53441_096.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_097.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_098.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_099.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_100.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_101.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_102.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_103.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_104.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_105.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_106.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_107.JPG Profil av sjakt 10033 nord Odd Ingjer 10.10.2018 

Cf53441_108.JPG Fotostangbilde av røys 6 etter rensing 2199 vest Annette M. 
Strandli 

10.10.2018 

Cf53441_111.JPG Fotostangbilde av røys 6 etter rensing 2199 nord Annette M. 
Strandli 

10.10.2018 

Cf53441_113.JPG Fotostangbilde av røys 6 etter rensing 2199 øst Annette M. 
Strandli 

10.10.2018 

Cf53441_115.JPG Fotostangbilde av røys 6 etter rensing 2199 sør Annette M. 
Strandli 

10.10.2018 

Cf53441_116.JPG Gravrøys Lag 1. 1556 nordvest Annette M. 
Strandli 

15.10.2018 

Cf53441_117.JPG Gravrøys Lag 2 1556 nordvest Annette M. 
Strandli 

15.10.2018 

Cf53441_119.JPG Gravrøys Lag 2, Fotostang. 1556 nordvest Annette M. 
Strandli 

15.10.2018 

Cf53441_121.JPG Gravrøys Lag 3, Fotostang. 1556 nordvest Annette M. 
Strandli 

15.10.2018 

Cf53441_122.JPG Gravrøys Lag 4, Fotostang. 1556 nordvest Annette M. 
Strandli 

15.10.2018 

Cf53441_123.JPG Gravrøys Lag 5, Fotostang. 1556 nordvest Annette M. 
Strandli 

15.10.2018 

Cf53441_125.JPG Nytt bilde av fyllskifte mot nordvestlig profil. Kull i midt av 
fyllskifte. 

1556 nordvest Andreas Larsen 15.10.2018 

Cf53441_126.JPG Vestlig profil av plyndringsgrop i NØ kvadrant før 
utgravning. Har også fått egen tegning. 

1556 sørvest Andreas Larsen 15.10.2018 

Cf53441_127.JPG NØ kvadrant SV profil østlig del 1/5 1556 sørvest Andreas Larsen 15.10.2018 

Cf53441_128.JPG NØ kvadrant SV profil østlig del nærbilde 2/5 1556 sørvest Andreas Larsen 15.10.2018 

Cf53441_129.JPG NØ kvadrant SV profil midt del 3/5 1556 sørvest Andreas Larsen 15.10.2018 

Cf53441_130.JPG NØ kvadrant SV profil oversikt 4/5 1556 sørvest Andreas Larsen 15.10.2018 

Cf53441_131.JPG NØ kvadrant SV profil vestlig del 5/5 1556 sørvest Andreas Larsen 15.10.2018 

Cf53441_132.JPG Planbilde lag 6 (bunn) i NØ. KV 1556 nordvest Andreas Larsen 15.10.2018 

Cf53441_133.JPG Planbilde lag 6 (bunn) i NØ. KV. 1556 nordvest Andreas Larsen 15.10.2018 

Cf53441_134.JPG NØ. KV Vestlig profil oversikt, bilde 1/4 1556 nordvest Andreas Larsen 15.10.2018 

Cf53441_135.JPG NØ. KV vestlig profil, nordlig del bilde 2/4 1556 nordvest Andreas Larsen 15.10.2018 

Cf53441_136.JPG NØ. KV Vestlig profil, midt del bilde 3/4 1556 nordvest Andreas Larsen 15.10.2018 

Cf53441_137.JPG NØ. KV Vestlig profil, vestlig del bilde 4/4 1556 nordvest Andreas Larsen 15.10.2018 

Cf53441_139.JPG Fotostangbilde av røys 4 etter rensing 2515 nordvest Odd Ingjer 18.10.2018 

Cf53441_141.JPG Fotostangbilde av røys 4 etter rensing 2515 sørøst Odd Ingjer 18.10.2018 

Cf53441_143.JPG Fotostangbilde av røys 4 etter rensing 2515 vest Odd Ingjer 18.10.2018 

Cf53441_144.JPG Fotostangbilde av røys 4 etter rensing 2515 nord Odd Ingjer 18.10.2018 



Kise 11/1, Skien k., Telemark  Saksnr. 2018/3100 

 

  

 69 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Cf53441_146.JPG A1556, Gravrøys, lag 1, plan. SVKV 1556 nordøst Odd Ingjer 18.10.2018 

Cf53441_147.JPG A1556, Gravrøys, lag 2, plan. SVKV 1556 nordøst Odd Ingjer 18.10.2018 

Cf53441_148.JPG A1556, Gravrøys, lag 3, plan. SVKV 1556 nordøst Odd Ingjer 18.10.2018 

Cf53441_149.JPG A1556, Gravrøys, lag 3, plan. SVKV 1556 nordøst Odd Ingjer 18.10.2018 

Cf53441_152.JPG A1556, Gravrøys, lag 4, plan. SVKV 1556 nordøst Odd Ingjer 18.10.2018 

Cf53441_153.JPG Plan av Gravrøys A1556, mot nordøst, lag 6. SV KV 1556 nordøst Andreas Larsen 22.10.2018 

Cf53441_155.JPG Plan av Gravrøys A1556, mot nordøst, lag 7 SV KV 1556 nordøst Andreas Larsen 22.10.2018 

Cf53441_156.JPG Plan av Gravrøys A1556, mot nord, lag 7 SV KV og hele 
strukturen 

1556 nord Andreas Larsen 22.10.2018 

Cf53441_157.JPG Plan av Gravrøys A1556, mot øst, lag 7 SV KV og hele 
strukturen 

1556 øst Andreas Larsen 22.10.2018 

Cf53441_159.JPG Fotostangbilde av røys 2 etter rensing 3522 nordøst Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_161.JPG Fotostangbilde av røys 2 etter rensing 3522 sørøst Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_162.JPG Fotostangbilde av røys 2 etter rensing 3522 nordvest Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_165.JPG Fotostangbilde av røys 2 etter rensing 3522 sørvest Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_166.JPG Profil mot nø. SVKV 1556 nordøst Odd Ingjer 23.10.2018 

Cf53441_167.JPG Profil mot nø, nærbilde venstre del. SVKV 1556 nordøst Odd Ingjer 23.10.2018 

Cf53441_168.JPG Profil mot nø, nærbilde høyre del. SVKV 1556 nordøst Odd Ingjer 23.10.2018 

Cf53441_169.JPG Profil mot sø. SVKV 1556 sørøst Odd Ingjer 23.10.2018 

Cf53441_170.JPG Profil mot sø, nærbilde høyre del. SVKV 1556 sørøst Odd Ingjer 23.10.2018 

Cf53441_171.JPG Profil mot sø, nærbilde venstre del. SVKV 1556 sørøst Odd Ingjer 23.10.2018 

Cf53441_172.JPG Profil sjakt sett mot nord, del 1 av 12 2713 nord Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_173.JPG Profil sjakt sett mot nord, del 2 av 12 2713 nord Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_174.JPG Profil sjakt sett mot nord, del 3 av 12 2713 nord Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_175.JPG Profil sjakt sett mot nord, del 4 av 12 2713 nord Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_176.JPG Profil sjakt sett mot nord, del 5 av 12 2713 nord Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_177.JPG Profil sjakt sett mot nord, del 6 av 12 2713 nord Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_178.JPG Profil sjakt sett mot nord, del 7 av 12 2713 nord Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_179.JPG Profil sjakt sett mot nord, del 8 av 12 2713 nord Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_180.JPG Profil sjakt sett mot nord, del 9 av 12 2713 nord Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_181.JPG Profil sjakt sett mot nord, del 10 av 12 2713 nord Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_182.JPG Profil sjakt sett mot nord, del 11 av 12 2713 nord Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_183.JPG Profil sjakt sett mot nord, del 12 av 12 2713 nord Annette M. 
Strandli 

23.10.2018 

Cf53441_184.JPG Arbeidsbilde av avtorvingen på spor etter dyrkningslag   Sør Nora Øynebråten 24.10.2018 

Cf53441_187.JPG Arbeidsbilde, Andreas og Annette     Nora Øynebråten 24.10.2018 

Cf53441_188.JPG Arbeidsbilde av avtorvingen på spor etter dyrkningslag   Sør Nora Øynebråten 24.10.2018 

Cf53441_189.JPG Arbeidsbilde av avtorvingen på spor etter dyrkningslag   Øst Nora Øynebråten 24.10.2018 

Cf53441_191.JPG Arbeidsbilde av Odd som dokumenterer en av sjaktene   Sør Nora Øynebråten 24.10.2018 

Cf53441_194.JPG Gruppebilde Gruppebilde   Annette M. 
Strandli 

24.10.2018 
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Cf53441_195.JPG Oversiktsbilde, avtorvet dyrkningslag   Sørvest Nora Øynebråten 24.10.2018 

Cf53441_198.JPG Oversiktsbilde, avtorvet dyrkningslag med røys 15 og 
sjakter 

  Sørvest Nora Øynebråten 24.10.2018 

Cf53441_199.JPG Oversiktsbilde, avtorvet dyrkningslag med røys 15 og sjakt   Sør Nora Øynebråten 24.10.2018 

Cf53441_200.JPG Oversiktsbilde, avtorvet dyrkningslag med røys 15 og sjakt   Øst Nora Øynebråten 24.10.2018 

Cf53441_201.JPG Lag 1 SØ KV 1556 nord Andreas Larsen 25.10.2018 

Cf53441_203.JPG Oversiktsbilde, avtorvet dyrkningslag nedenfor røys 6 og 7   Sør Odd Ingjer 25.10.2018 

Cf53441_204.JPG Oversiktsbilde, avtorvet dyrkningslag nedenfor røys 6 og 7   Nordøst Odd Ingjer 25.10.2018 

Cf53441_205.JPG Lag 1,5, sørøstlig kvarrant. Bilde av steinpakning 1556 nord Andreas Larsen 25.10.2018 

Cf53441_206.JPG Lag 2 SØ KV 1556 nord Andreas Larsen 26.10.2018 

Cf53441_207.JPG Oversiktsbilde, avtorvet dyrkningslag rundt røys 12   Sørvest Odd Ingjer 26.10.2018 

Cf53441_208.JPG Oversiktsbilde, avtorvet dyrkningslag rundt røys 12   Nord Odd Ingjer 26.10.2018 

Cf53441_209.JPG Avtorvet prøvesjakt for å finne dyrkningslag   sørvest Odd Ingjer 26.10.2018 

Cf53441_211.JPG Oversiktsbilde av røys 11, avtorvet dyrkningslag og sjakt   Sør Odd Ingjer 26.10.2018 

Cf53441_212.JPG Lag 3 SØ KV 1556 nord Andreas Larsen 29.10.2018 

Cf53441_214.JPG Planbilde hele 1556 1556 nordøst Andreas Larsen 29.10.2018 

Cf53441_216.JPG Planbilde hele 1556 1556 sørøst Andreas Larsen 29.10.2018 

Cf53441_217.JPG Planbilde hele 1556 1556 sørvest Andreas Larsen 29.10.2018 

Cf53441_218.JPG Planbilde hele 1556 1556 nordvest Andreas Larsen 29.10.2018 

Cf53441_219.JPG Lag 1 NV KV 1556 sør Andreas Larsen 29.10.2018 

Cf53441_220.JPG  fyllskifte lag 1.5 NV KV 1556 sør Andreas Larsen 29.10.2018 

Cf53441_221.JPG  fyllskifte lag 1.5/2 ca 20 cm lengre ned NV KV keramikk 
funnet 

1556 sør Andreas Larsen 29.10.2018 

Cf53441_223.JPG Lag 2 NV KV med A4508 i midt 1556 sør Andreas Larsen 29.10.2018 

Cf53441_224.JPG A4508 i plan 4508 nord Andreas Larsen 29.10.2018 

Cf53441_225.JPG A4508 i profil 4508 sør Andreas Larsen 29.10.2018 

Cf53441_228.JPG Ferdig renset 1556 med kantkjede plan 1556 nordvest Andreas Larsen 31.10.2018 

Cf53441_231.JPG Ferdig renset 1556 med kantkjede plan 1556 sørvest Andreas Larsen 31.10.2018 

Cf53441_232.JPG Ferdig renset 1556 med kantkjede plan 1556 sørøst Andreas Larsen 31.10.2018 

Cf53441_233.JPG Ferdig renset 1556 med kantkjede plan 1556 nordøst Andreas Larsen 31.10.2018 

Cf53441_234.JPG Sjakt 10034, Bilde 1 av 11 10034 nord Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_235.JPG Sjakt 10034. Bilde 2 av 11 10034 nord Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_236.JPG Sjakt 10034. Bilde 3 av 11 10034 nord Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_237.JPG Sjakt 10034. Bilde 4 av 11 10034 nord Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_238.JPG Sjakt 10034. Bilde 5 av 11 10034 nord Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_239.JPG Sjakt 10034. Bilde 6 av 11 10034 nord Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_240.JPG Sjakt 10034. Bilde 7 av 11 10034 nord Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_241.JPG Sjakt 10034. Bilde 8 av 11 10034 nord Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_242.JPG Sjakt 10034. Bilde 9 av 11 10034 nord Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_243.JPG Sjakt 10034. Bilde 10 av 11 10034 nord Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_244.JPG Sjakt 10034. Bilde 11 av 11 10034 nord Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_245.JPG Sjakt 3440. Bilde 1 av 5 3440 sør Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_246.JPG Sjakt 3440. Bilde 2 av 5 3440 sør Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_247.JPG Sjakt 3440. Bilde 3 av 5 3440 sør Nora Øynebråten 01.11.2018 
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Cf53441_248.JPG Sjakt 3440. Bilde 4 av 5 3440 sør Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_249.JPG Sjakt 3440. Bilde 5 av 5 3440 sør Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_250.JPG Røys 1 i plan, urenset 4789 øst Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_251.JPG Røys 3 i plan, urenset 4780 øst Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_252.JPG Røys 5 i plan, urenset 4802 øst Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_253.JPG Røys 7 i plan. Røys 6 sees også mot nord 4819 øst Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_254.JPG Røys 10 i plan, urenset 4753 nord Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_255.JPG Røys 12 i plan, urenset 2900 nord Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_256.JPG Røys 14 i plan, urenset 2948 nord Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_257.JPG profil 4435 i hulvei 3219, 4435 nordvest Nora Øynebråten 01.11.2018 

Cf53441_258.JPG Røys 9 mot nord i plan før rensing 2600 nord Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_259.JPG Røys 9 mot vest før rens i plan 2600 vest Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_260.JPG Røys 9 mot sør plan før rens 2600 sør Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_261.JPG Røys 9 mot øst i plan 2600 øst Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_262.JPG Røys 12 snittet (ikke i bunn) profil 2900 vest Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_263.JPG Nærbilde lag nord for røys 12 profil 2900 vest Andreas Larsen 03.10.2018 

Cf53441_264.JPG Arbeidsbilde, Avtovring, Andreas og Nora   SV John Asbjørn 
Havstein 

25.10.2018 

Cf53441_265.JPG Arbeidsbilde, Avtovring, Andreas og Nora   S John Asbjørn 
Havstein 

25.10.2018 

Cf53441_266.JPG Arbeidsbilde, Avtovring, Andreas og Nora   S John Asbjørn 
Havstein 

25.10.2018 

Cf53441_267.JPG Arbeidsbilde, Avtorving, Andreas og Nora   sø John Asbjørn 
Havstein 

25.10.2018 

Cf53441_268.JPG Planbilde av hulvei   S John Asbjørn 
Havstein 

26.10.2018 

Cf53441_269.JPG Planbilde av hulvei   S John Asbjørn 
Havstein 

26.10.2018 

Cf53441_271.JPG Planbilde av hulvei   S John Asbjørn 
Havstein 

26.10.2018 

Cf53441_272.JPG Planbilde av hulvei   S John Asbjørn 
Havstein 

26.10.2018 

Cf53441_274.JPG Planbilde av hulvei   S John Asbjørn 
Havstein 

26.10.2018 

Cf53441_277.JPG profil 4437 i hulvei 3219, 4437 sør John Asbjørn 
Havstein 

31.10.2018 

Cf53441_278.JPG Ildsted i plan 3193 nordvest John Asbjørn 
Havstein 

30.10.2018 

Cf53441_279.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 1/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_280.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 2/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_281.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 3/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_282.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 4/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_283.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 5/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_284.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 6/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_285.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 7/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_286.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 8/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_287.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 9/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_288.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 10/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_289.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 11/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_290.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 12/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 
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Cf53441_291.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 13/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_292.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 14/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_293.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningsalg, Bilde 15/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_294.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 16/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_295.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningsalg, Bilde 17/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_296.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 18/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_297.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 19/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_298.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 20/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_299.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 21/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_300.JPG Sjaktprofil 10035 dyrkningslag, Bilde 22/22 10035 nord Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_301.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 1/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_302.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 2/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_303.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 3/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_304.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 4/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_305.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 5/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_306.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 6/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_307.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 7/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_308.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 8/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_309.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 9/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_310.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 10/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_311.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 11/21 10038 øst Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_312.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 12/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_313.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 13/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_314.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 14/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_315.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 15/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_316.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 16/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_317.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 17/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_318.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 18/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_319.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 19/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_320.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 20/21 10038 øst Andreas Bohlin 23.10.2018 

Cf53441_321.JPG Sjaktprofil 10038 dyrkningslag, Bilde 21/21 10038 øst Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_324.JPG Arbeidsbilde, dokumentering   Vest Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_325.JPG Ildsted profil 3193 nordvest John Asbjørn 
Havstein 

23.10.2018 

Cf53441_326.JPG Sjaktprofil 10042 dyrkningslag, Bilde 1/9 10042 vest Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_327.JPG Sjaktprofil 10042 dyrkningslag, Bilde 2/9 10042 vest Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_328.JPG Sjaktprofil 10042 dyrkningslag, Bilde 3/9 10042 vest Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_329.JPG Sjaktprofil 10042 dyrkningslag, Bilde 4/9 10042 vest Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_330.JPG Sjaktprofil 10042 dyrkningslag, Bilde 5/9 10042 vest Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_331.JPG Sjaktprofil 10042 dyrkningslag, Bilde 6/9 10042 vest Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_332.JPG Sjaktprofil 10042 dyrkningslag, Bilde 7/9 10042 vest Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_333.JPG Sjaktprofil 10042 dyrkningslag, Bilde 8/9 10042 vest Andreas Bohlin 31.10.2018 

Cf53441_334.JPG Sjaktprofil 10042 dyrkningslag, Bilde 9/9 10042 vest Andreas Bohlin 31.10.2018 
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Cf53441_335.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 1/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_336.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 2/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_337.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 3/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_338.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 4/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_339.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 5/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_340.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 6/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_341.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 7/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_342.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 8/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_343.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 9/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_344.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 10/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_345.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 11/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_346.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 12/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_347.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 13/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_348.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 14/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_349.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 15/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_350.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 16/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_351.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 17/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_352.JPG Sjaktprofil 10043 dyrkningslag, Bilde 18/18 10043 Sørvest Andreas Bohlin 01.11.2018 

Cf53441_354.JPG Mikromorf boks  10039 10039 vest Andreas Larsen 29.10.2018 

Cf53441_355.JPG Mikromorf boks  10039 10039 vest Andreas Larsen 29.10.2018 

Cf53441_356.JPG Profil av sjakt 6   Sørøst John Asbjørn 
Havstein 

01.11.2018 

Cf53441_357.JPG Mikromorf profil 3440 3440 øst Andreas Larsen 29.10.2018 

Cf53441_401.JPG Dronefoto   sør Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_402.JPG Dronefoto, landskapsbilde   sør Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_403.JPG Dronefoto, landskapsbilde   sørøst Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_404.JPG Dronefoto, landskapsbilde   sørøst Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_405.JPG Dronefoto, landskapsbilde   øst Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_406.JPG Dronefoto, landskapsbilde   nordøst Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_407.JPG Dronefoto, landskapsbilde   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_408.JPG Dronefoto, landskapsbilde   nordvest Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_409.JPG Dronefoto, landskapsbilde   sør Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_410.JPG Dronefoto   sør Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_411.JPG Dronefoto   sør Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_412.JPG Dronefoto   sørøst Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_413.JPG Dronefoto   nordvest Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_414.JPG Dronefoto   nordvest Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_415.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_416.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_417.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_418.JPG Dronefoto   nordvest Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_419.JPG Dronefoto   nordvest Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_420.JPG Dronefoto   nordvest Magne Samdal 03.10.2018 
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Cf53441_421.JPG Dronefoto   nordvest Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_422.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_423.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_424.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_425.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_426.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_427.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_428.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_429.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_430.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_431.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_432.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_433.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_434.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_435.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_436.JPG Dronefoto   nord Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_437.JPG Dronefoto   sør Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_438.JPG Dronefoto   sør Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_439.JPG Dronefoto   sør Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_440.JPG Dronefoto   sør Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_441.JPG Dronefoto   sør Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_442.JPG Dronefoto   sørøst Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_443.JPG Dronefoto   sørøst Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_444.JPG Dronefoto   sørøst Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_445.JPG Dronefoto   øst Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_446.JPG Dronefoto   øst Magne Samdal 03.10.2018 

Cf53441_500.jpg Illustrasjon dyrkingsområde C     John Asbjørn 
Havstein 

  

Cf53441_501.jpg Illustrasjon, gravrøys A1556     John Asbjørn 
Havstein 

  

Cf53441_502.jpg Illustrasjon, ildsted A3193     John Asbjørn 
Havstein 

  

Cf53441_503.jpg Illustrasjon, profil C3340     John Asbjørn 
Havstein 

  

Cf53441_504.jpg Illustrasjon, profil C10035     John Asbjørn 
Havstein 

  

Cf53441_505.jpg Illustrasjon, profil C10039     John Asbjørn 
Havstein 

  

Cf53441_506.jpg Illustrasjon, profil C10034     John Asbjørn 
Havstein 

  

Cf53441_507.jpg Illustrasjon, profil C10038     John Asbjørn 
Havstein 

  

Cf53441_508.jpg Illustrasjon, oversiktskart røyser og dyrkningsområder     John Asbjørn 
Havstein 

  

Cf53441_509.jpg Gjenstandsbilde keramikk     John Asbjørn 
Havstein 
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