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Figur 1: Stemningsbilde ved sjaktingen på jordene i Siljan sentrum. Tatt mot N 
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1. BAKGRUNN OG SAMMENDRAG 

Det forberedes reguleringsplan for et område i Siljan sentrum. Planområdet omfatter jorder og en 
privat eiendom med enebolig og tidligere driftsbygning fra gården Østby. Selv om det ikke fantes 
eldre opplysninger om automatisk fredete kulturminner i planområdet, så tilsa beliggenheten ved et 
gammelt gårdsanlegg at potensialet for automatisk fredete kulturminner under bakken er svært høyt. 
Derfor ble en arkeologisk registrering nødvendig. 
 
Undersøkelsen resulterte i oppdagelsen av 1 kokegroplokalitet som er en automatisk fredet 
kulturminne (Askeladden Id 179986). Det ble dokumentert 4 kokegroper og en grop av ukjent 
funksjon. Disse enkeltminner ble snittet og dokumentert i plan og profil. Det ble tatt kullprøver fra 3 
kokegroper som ble sendt til radiologisk datering ved BETA Analytics. Resultatene viste en datering 
av kokegropene til de to første århundrer etter Kristi fødsel, altså eldre jernalder. 
 

2. KULTURMINNER, LOVVERK OG DATERING 

2.1. Kulturminner og lovverk 

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, inkludert lokaliteter som 
det er knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Med kulturmiljø menes områder der 
kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. 
 
De kulturminnene vi registrerer flest av i Telemark er spor etter forhistorisk bosetning, dyrking og 
jernutvinning. Bosetningsspor finnes fra alle perioder, og kan omfatte alt fra steinredskaper til 
ildsteder, og fra tydelige tufter til nedgravninger for stolper som en gang har båret et hustak. Spor etter 
forhistorisk dyrking kan være rydningsrøyser og fossile åkerlag, og i enkelte tilfeller avtrykk etter 
arden som ble brukt. Rester etter jernutvinning finnes oftest i form av kullgroper, det vil si groper laget 
for å fremstille kull til ovnene. En kan også finne tuften hvor selve ovnen sto, og slagghauger. I tillegg 
til dette registreres det gravminner, fangstanlegg, helleristninger og andre typer kulturminner 
 
I kulturminneloven av 1978 og i forvaltning av kulturminner skilles det mellom automatisk fredete 
kulturminner og kulturminner fra nyere tid. I henhold til kulturminneloven er kulturminner som er 
eldre enn reformasjonen, dvs. år 1537, automatisk fredet (jf. § 4). I tillegg er samiske kulturminner 
eldre enn 100 år automatisk fredet. Kulturminneloven inneholder også bestemmelser knyttet til 
skipsfunn (jf. § 14). Dette er Norsk Maritimt Museums ansvarsområde. Alle former for inngrep i eller 
skjemming av automatisk fredede kulturminner er ikke tillat (jf. § 3).  
 
Kulturminner som er yngre enn reformasjonen kalles kulturminner fra nyere tid. Slike kulturminner 
kan ha mer eller mindre stor verneverdi, og er i utgangspunktet ikke fredet. Om verneverdien regnes 
stor, kan imidlertid kulturminner fra nyere tid vedtaksfredes etter §§ 15, 19 og 20 i kulturminneloven, 
eller reguleres til bevaring i en arealplan.  
 
I Riksantikvarens kulturminnebase Askeladden blir nyregistrerte, automatisk fredede kulturminner 
fortløpende lagt inn. Også eldre registreringer er tilgjengelige her, og basen representerer den mest 
samlede oversikten over automatisk fredede kulturminner i Norge. Askeladden er et verktøy for 
forvaltningen, men en åpen versjon av basen er tilgjengelig på Kulturminnesok.no. I tillegg finnes 
linker til Askeladden i forskjellige kartløsninger som er åpent tilgjengelig på nett, f. eks. Skog og 
Landskap sin kartportal.  
 
En regner med at kun omtrent ti prosent av automatisk fredede kulturminnene er kjent, men en 
fullstendig oversikt vil aldri kunne foreligge. For å kunne utføre lovpålagte oppgavene som følger av 
kulturminneloven, innebærer dette at det regionale kulturminnevernet i de fleste tilfeller må undersøke 
områder som berøres av reguleringsplaner, byggeplaner og lignende. Dersom det blir registrert 
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automatisk fredete kulturminner innenfor plangrensene, vil disse vanligvis bli regulert til hensynssone. 
Et annet alternativ er å søke om dispensasjon fra kulturminneloven for å kunne fjerne et kulturminne. 
§ 10 i kulturminneloven sier hvem som skal dekke utgifter som følger av nødvendige arkeologiske 
undersøkelser om en slik dispensasjon blir innvilget. 
 

2.2.  Datering 

Det finnes ulike metoder for å aldersbestemme et kulturminne. I mange tilfeller er det nok å 
sammenligne med andre kjente kulturminner, ettersom det etter hvert er utarbeidet gode oversikter 
over kulturminnetyper fra ulike perioder av forhistorien.  
 
I andre tilfeller dateres funn ved hjelp radiokarbondatering (14C-datering); det vil si 
naturvitenskapelige analyser av kullprøver som er tatt ut under feltarbeidet. Metoden bygger på det 
radioaktive 14C karbonet som finnes i levende organisk materiale. Så lenge dyr og planter lever 
opprettholdes det et stabilt nivå av 14C, men når disse dør avtar mengden med en halveringstid på ca. 
5700 år. Ved å måle restinnholdet av 14C er det derfor mulig å beregne alderen på bein, kull og annet 
organisk materiale. 
 
Tabellen under viser vanlige betegnelser på arkeologiske perioder, og varigheten av dem.  

 Tabell 2: Hovedperiodene fra istidens slutt og fram til nyere tid. 

 
3. OMRÅDET 

Undersøkelsesområdet ligger ved Siljan sentrum i Siljan kommune, sørøst i Telemark fylke. Den er 
tilnærmet rektangulært og måler omtrent 200 x 150 meter. Området avgrenses av riksvei 32 
«Lardalsveien» i nordvest og «Sentrumsveien» i sørøst. Planområdet omfatter også en eiendom med 
boligbebyggelsen, den tidligere gården Østby i planområdets nordøstlige hjørne. Ellers består 
planområdet av et jorde, som heller slakt fra nordøst mot sørvest. Den sørvestligste delen er svært 
fuktig og preget av krattskog. Området ved gården Østby i områdets nordøstlige hjørne fremstår som 
en «øy» i det våte dalføret som preges av Siljanelven og dens tidligere løp. 
 

 
Figur 2: Sørøstlig del av planområdet med gården Østby til venstre. Tatt mot N 
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Figur 3: Planområdets beliggenhet i Siljan kommune 
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Figur 4: Ortofoto med planområde, sjakter og nyregistrert kulturminnelokalitet. 
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3.1. Tidligere registrerte kulturminner 

Det finnes ikke tidligere registrerte kulturminner i undersøkelsesområdet. Det finnes imidlertid en 
rekke automatisk fredete kulturminner i denne sentrale delen av Siljan kommune. Den prominenteste 
er den store gravhaugen «Siljuhaugen» (Id 88241), som er en av Norges største gravhauger og som 
ligger omtrent 1600 meter nordvest for undersøkelsesområdet ved Siljan kirke (Id 85431). Der er det i 
tillegg registrert bosetningsspor fra jernalderen (Id 148378). Nærmere, nemlig 560 meter sørvest fra 
undersøkelsesområdet, på gården Torsholt ligger rester etter en gravhaug fra jernalderen (Id 90754). 
 

 
Figur 5: Kart over Siljan sentrum med tidligere registrerte kulturminner markert i fiolett og rune-R. 
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4. METODEBESKRIVELSE 

Fordi hovedfokus av undersøkelsen var å avdekke kulturminner fra bronse-, jern- og middelalderen ble 
registreringene utført ved hjelp av følgende metode:  
 
Maskinell sjakting 
I dyrket mark vil spor etter forhistorisk bosetning og graver ofte være bevart i undergrunnen under 
matjordlaget.  Maskinell sjakting innebærer derfor at matjordlaget fjernes slik at undergrunnen 
avdekkes. Vanligvis graves det 3–4 m brede sjakter, typisk med en avstand av 10–20 meter.  
 
Spor etter tidligere aktivitet vil avtegne seg som fyllskifter, det vil si nedgravninger som er fylt med 
masse som skiller seg fra den naturlige undergrunnen. De vanligste funngruppene er bosetningsspor 
fra jernalder og bronsealder, som f.eks. stolpehull og vegg-grøfter etter huskonstruksjoner, ulike typer 
nedgravinger som graver, kokegroper og ildsteder, ardspor etter tidlig pløying, eller rester av 
kulturlag. Det blir også ofte funnet gjenstander, som f. eks. keramikkskår fra ødelagte kar. 
 
Hvis det er usikkerhet om tolkningen av et fyllskifte, kan det graves et snitt gjennom den slik at det er 
mulig å studere nedgravingens profil. På denne måten er det enklere å se om fyllskiftet er spor etter en 
nedgravning for en stolpe, en kokegrop eller rett og slett etter en rot som er dratt opp.   
 
Innmåling og dokumentasjon 
Innmåling av sjakter, prøvestikk og kulturminner ble gjort med CPOS og ArcPad programvare. 
Signalkvaliteten var svært god (RTK-FIX). 
 
Påviste kulturminner og sjakter ble fotografert. Strukturene som definerte lokaliteten ble digitalt 
kartfestet, fotografert, tegnet og beskrevet etter opprensingen. Deretter ble strukturene snittet og 
profilene ble dokumentert på samme måten. 
 
Totalt ble det samlet inn 3 kullprøver. 
 
5. UNDERSØKELSEN  

5.1. Deltagere og tidsrom 

Undersøkelsen ble gjennomført i felt av Volker Demuth den 10.11. -17.11. 2014. Gravemaskinfører 
var Sven Ivar Limi fra Allum transport, Siljan. De fire første dagene i felt gikk til anleggelsen av 
sjaktene, de to siste dagene ble brukt til opprensingen, innmålingen og dokumentasjonen av de påviste 
kulturminner. Etterarbeidet (vasking av prøver og funn, kartproduksjon, innlegging av lokalitetene i 
kulturminnebase Askeladden, skriving av rapport) ble gjennomført den 20. og 21.1. 2015 av 
undertegnende. 

5.1.1. Uforutsette forhold 

På grunn av mye nedbør var undergrunnen svært bløt og strukturene derfor vanskelig å fremrense. 
Nedbøren som medførte at leire- og siltundergrunnen ble klissete og strukturene delvis dekket av 
gjørme. Dette medførte en del ekstraarbeid med rensingen. Dessuten medførte det at de lavereliggende 
deler av sjaktene ble satt under vann. 
 

5.2. Gjennomføring 

Det ble i anlagt i alt 10 sjakter på de tilgjengelige deler eiendommen 17/9. Sjaktene ble renset grovt 
ved hjelp av krafse, steder med mulige arkeologiske strukturer ble renset med graveskje.  
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5.3. Maskinell sjakting 

Det ble gjort funn i 4 av de 10 sjaktene. Funnene ligger i den nordøstlige delen av planområdet, 
umiddelbart sør for gården Østby. Undergrunnen i hele planområdet består av lys siltaktig leire, delvis 
med noe grus og sand. I den lavestliggende delen av planområdet helt i sør består undergrunnen av 
mørk våtmarksundergrunn med mye organisk materiale. Denne delen var svært fuktig og sjaktene fylte 
seg med vann umiddelbart etter at de ble anlagt. På kartet er denne delen av jordet angitt som våtmark, 
antageligvis er det et tidligere elveløp av Siljanelven. Matjords- / pløyelaget er omtrent 40 centimeter 
tykk, i den lavere, sørlige delen av området er den noe tykkere og går over i den humusrike 
våtmarksundergrunnen. 
 

 
Figur 6: Oversikt over området med siltundergrunn i nord mot den våte delen i sør. 
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Figur 7: Ortofoto over planområdet med sjaktene. 
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6. RESULTATER OG TOLKNINGER  

6.1.1. Id 179986 – Bosetnings- / aktivitetsområde / Kokegroplokalitet 

Gnr/bnr: 17/9 
 
Nordøst i undersøkelsesområdet ble det funnet 4 kokegroper og en uspesifisert grop. Tre C14-
dateringer utført på materiale samlet inn under undersøkelsen har vist spor etter aktivitet i førromersk 
jernalder og/eller eldre jernalder.  
 
Strukturene var delvis skadet av plogen, fordi matjordlaget var bare 30 cm tykk i dette området. 
Strukturene ble målt inn, snittet og dokumentert ved tegning og foto. Det ble tatt kullprøver og de 
resterende halvdeler ble tildekket med duk. Sannsynligvis representerer kokegropene utkanten av et 
bosetningsområde. Hoveddelen av denne bosetningen lå sannsynligvis der hvor dagens gård Østby 
ligger, omtrent 20 meter nordøst for lokaliteten.  
 

 
Figur 8: Detaljkart med avgrensing av lokalitet 179986 og enkeltminnene. 
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Id 179986-1 Kokegrop 
 
Oval kokegrop, ca. 150 x 100 cm. Tydelig avgrenset mot lysebrun, steril silt. Trekull og skjørbrente 
stein langs kantene, i midten brun, humusholdig siltjord, ispedd trekull. Kokegropen ble snittet, den 
nordøstlige delen ble gravd ut. Bolleformet nedgravd i profil, inntil 25 cm under plan 1. I bunnen et 
inntil 5-10 cm tykk kullag. På bunnen og delvis i kullaget ligger en del skjørbrente stein. Det ble tatt ut 
omtrent 15 liter skjørbrente stein fra den utgravde halvparten. Det ble tatt ut en kullprøve fra profilen 
som ble radiologisk datert ved BETA Analytics. Den kalibrerte dateringen viser til yngre førromersk 
jernalder / tidlig romertid (Cal BC 45 – AD 75), se også vedlagt radiologisk dateringsrapport. 
 

 
Figur 9: Kokegropen 179986-1 i plan. Tatt mot S 

 

 
Figur 10: Kokegrop 179986-1 i profil. Tatt mot S 
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Id 179986-2 Kokegrop 
 
Rest av en rektangulær kokegrop, ca. 110 x 80 cm. Tydelig avgrenset mot den lyse rødligbrune, sterile 
sand- / siltundergrunnen. Strukturen består primært av svart trekull, iblandet noen skjørbrente stein. 
Strukturen lå rett under ploghorisonten og er resten (kullaget) av en kokegrop. Strukturen ble ikke 
snittet ettersom den sannsynligvis bare var noen få centimeter dyp. 
 

 
Figur 11: Kokegropen 179986-2 i plan Tatt mot N 
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Id 179986-3 Kokegrop 
 
Oval kokegrop, 105 x 90 cm. Middels avgrenset mot lysebrun silt. Noe trekull og skjørbrente stein 
langs kanten, ellers fylt med brun humusblandet silt, ispedd trekull. Kokegropen ble snittet. I profil 
viste seg et bolleformet tverrsnitt med flat bunn, inntil 15 cm under plan 1. I bunnen ble det påvist en 
trekulllag, som var inntil 10 cm tykk og som inneholdt enkelte skjørbrente stein. Det ble tatt omtrent 8 
liter skjørbrente stein fra den utgravde halvparten av gropen. Øverst i gropen lå et 5 cm tykk lag av 
brun humusblandet silt. Det ble tatt ut en kullprøve fra profilen som ble radiologisk datert ved BETA 
Analytics. Den kalibrerte dateringen viser til eldre romertid (Cal AD 80 – AD 240), se også vedlagt 
radiologisk dateringsrapport. 
 

 
Figur 12: Kokegropen 179986-3 i plan. Tatt mot SV 

 

 
Figur 13: Kokegropen Id 179986-3 i profil. Tatt mot S 
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Id 179986-4 Grop 
 
Oval grop, omtrent 85 x 70 cm. Noe uklart avgrenset mot den sterile, lysegrå undergrunnen. Homogen 
fyll av brun silt blandet med sand og humus, ispedd svært mye rødbrent leire. Disse biter av brent leire 
er delvis ganske solide. Strukturen ble snittet og viste seg i profil å være inntil 15 cm dyp. Jevnt buet 
bolleformet tverrsnitt. Homogen fyll. Bosetningsgrop av ukjent karakter. En første tolkning som en 
ovn, pga. den rødbrente leiren kunne ikke bekreftes etter snittingen. 
 

 
Figur 14: grop Id 179986-4 fylt med rødbrent leire i plan. Tatt mot V 

 

 
Figur 15: Grop 179986-4 i profil. Tatt mot V 
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Id 179986-3 Kokegrop 
 
Oval kokegrop, tydelig avgrenset mot den lyse sterile undergrunnen. Tydelig svart kullag ispedd endel 
skjørbrente stein. I midten er noen rester av det brune humusblandete fyllet igjen. Kokegropen lå rett 
under ploghorisonten og var ganske skadet av plogen. Den ble snittet og det viste seg at inntil 5-10 cm 
av kullaget var bevart den flatbunnede gropen. Enkelte skjørbrent stein lå i kullaget. Det ble tatt ut en 
kullprøve fra profilen som ble radiologisk datert ved BETA Analytics. Den kalibrerte dateringen viser 
til eldre romertid (Cal AD 90 – 100 og Cal Ad 125 – AD 250), se også vedlagt radiologisk 
dateringsrapport. 
 

 
Figur 16: Kokegrop 179986-5 i plan. Tatt mot Ø 

 

 
Figur 17: Kokegropen 179986-5 i Profil. Tatt mot S 
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7. KONKLUSJON 

Ved maskinell sjakting i Siljan sentrum, ble det påvist en lokalitet med til sammen fire kokegroper og 
en nedgravning med ukjent funksjon. Tre C14-dateringer har vist spor etter aktivitet i førromersk 
og/eller eldre jernalder på lokaliteten som er automatisk fredet. 
 
Lokaliteten er registrere i Askeladden under id179986, og den ligger sørvest for tunet på gården 
Østby. Strukturene ble snittet og dokumentert i plan og profil under undersøkelsen.   
 
 
 
 
 
 

SKIEN 27.3.2015 
 

Volker Demuth 
 

…………………………………………………….. 

Feltleder  
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8. VEDLEGG  
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8.2. Tegninger 

 

Scanned originaltegning kokegrop Id 179986-1 
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Scanned originaltegning kokegrop Id 179986-3 

 

Scanned originaltegning kokegrop Id 179986-5  
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8.3. Dateringsrapport ved BETA Analytics 
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