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SAMMENDRAG 
Den arkeologiske undersøkelsen på Brøter ble foretatt i perioden 12.-23.5.2014 i 
forbindelse med tilrettelegging for boligutvikling i utkanten av Lillestrøm. Det ble 
hovedsakelig funnet kokegroper, hvorav de fleste er datert til eldre og yngre romertid, 
men med minst én fra førromersk jernalder. Videre ble en branngrav fra førromersk 
jernalder, som hadde fremkommet ved Akershus fylkeskommunes registrering gjenfunnet 
og totalgravd. De åtte radiologiske dateringene fra utgravningen av lokaliteten kan 
sammen med fylkeskommunens dateringer tyde på tre distinkte, mer intensive bruksfaser 
i hhv. førromersk jernalder (trolig innen ca. 170-40 f.Kr.), eldre romertid (trolig innen 30-
215 e.Kr.) og yngre romertid (trolig innen 235-385 e.Kr.), men dateringene har så pass 
langt tidsspenn at det alternativt også kan dreie seg om kontinuerlig, men ikke hyppig 
bruk. I førromersk jernalder var den sørlige delen av lokaliteten i bruk, mens aktiviteten 
synes å ha flyttet seg nordover i romertid. Kokegropene viste stor variasjon både i form 
og størrelse. Funnmaterialet fra utgravningen begrenser seg til brente bein og en klump 
brent leire. I graven ble det funnet menneskebein, mens tre av kokegropene inneholdt 
dyrebein eller formodentlige dyrebein; samtlige ble osteologisk analysert. Videre ble det 
undersøkt en mikromorfologisk prøve fra et omfattende lag, som viste seg å være 
nedtrampete masser i et vått søkk i terrenget. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
  
BRØTER ØSTRE, 26/2, SKEDSMO K., AKERSHUS 
 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1
Undersøkelsen ble gjennomført som følge av realisering av reguleringsplan for del av 
Brøter østre og rundkjøring i Kirkeveien rv. 120, med formål å legge til rette for 
boligutvikling i utkanten av Lillestrøm. Akershus fylkeskommune gjennomførte 
arkeologiske registreringer i planområdet i september 2011 (Løken og Faanes 2012). Det 
ble avdekket kokegroper og en flatmarksgrav (id 148828), datert til førromersk jernalder 
og romertid. I graven ble det funnet brente bein, trolig både fra menneske og dyr. Det var 
også kjent et automatisk fredet kulturminne i form av bosetning-aktivitetsspor (id 
149483) som delvis griper inn i planområdet (Bukkemoen og Simonsen 2013). Akershus 
fylkeskommune (brev av 11.6.2013) og Kulturhistorisk museum (brev av 22.7.2013) 
anbefalte dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser med vilkår om arkeologisk 
undersøkelse av id 148828, mens id 149483 ble anbefalt å dispenseres uten vilkår. 
Riksantikvaren støttet anbefalingen i vedtak av 9.8.2013. 

 DELTAGERE, TIDSROM 2
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Camilla Cecilie Wenn Utgravningsleder 12.-23.5. 10 
Line Hovd Feltassistent 12.-23.5. 10 

Hakim Moradi Feltassistent 19.-23.5. 5 
Olav Stuvebakken Maskinfører 12.-15.5, 19.5. 5 

Geiri Maskinfører 16.5. 1 
Grethe Bjørkan Bukkemoen Prosjektleder 20.5. - 

Sum 31 
Tabell 1: Oversikt over personell. 

 BESØK OG FORMIDLING  3
Det ble blogget ett innlegg fra prosjektet på arkeologibloggen norark.no. Utover dette ble 
det ikke foretatt organisert formidling, men forbipasserende turgåere og lokale beboere 
fikk informasjon, og tiltakshaver ble holdt løpende orientert om prosjektet. To arkeologer 
fra Akershus fylkeskommune kom innom, Lars Søgaard Sørensen 19.5. og Bjarne Gaut 
20.5. 
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Figur 1: Oversiktskart med feltets plassering markert i rødt. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 5.2.2016 CCW. 
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4
Lokaliteten lå i dyrket mark, på en høyderygg med svak helling mot vest (figur 1). 
Anleggene lå hovedsakelig på den høyeste delen av åkeren. Undergrunnen bestod stort 
sett av hard og kompakt grå leire, men i sørøst var et område med gul sand. Det 
avdekkete området lå umiddelbart sørvest for Kirkeveien. 

Det er kjent en rekke forhistoriske kulturminner i Skedsmo kommune (figur 2), og innen 
5 km omkrets fra lokaliteten er det dokumentert aktivitet fra steinalder til middelalder. På 
id 149483, som altså ble dispensert uten vilkår, og beliggende 240 m nord-nordvest for 
Brøter, ble det funnet svært skadete kokegroper og stolpehull, ytterligere 150 m vest lå en 
enkelt kokegrop (id 149484). En kokegroplokalitet datert til førromersk jernalder (id 
115105) lå ca. 1,2 meter vest for lokaliteten, og ca. 750 m nordvest for lokaliteten lå nok 
en kokegroplokalitet, datert til romertid (id 115102). Det er tidligere kjent et funn av en 
skafthulløks av typen R.28, datert til yngre steinalder, på Brøytebakken, 26/27 (Løken og 
Faanes 2012).  

Fra høyderyggen var det god sikt mot sør, øst og vest, blant annet mot Leira og Asak i 
nordøst. Det er en rekke kulturminner i området. Om lag 2,35 km nord-nordvest ligger 
Skedsmo kirke, opprinnelig en romansk steinkirke fra middelalderen, med en rekke 
automatisk fredete kulturminner omkring. På Skedsmovollen, rett sør og vest for kirken, 
ble det i 2011-2012 undersøkt en rekke bosetnings- og aktivitetsspor samt en grav med 
dateringer primært innen førromersk jernalder og romertid i nordlig del av området, og 
merovingertid-vikingtid i sørlig del (id 132934, id 132935, id 132936; Rødsrud og 
Lønaas 2014; Sørensen og Lønaas 2013). To store gravfelt ligger nord og nordvest for 
kirken (id 80237 og id 12735). På Huseby av Skedsmo forrige prestegård, ca. 3,4 km nord-
nordvest for Brøter, ble det i 2005 gravd ut kokegroper, stolpehull, groper og en kullgrop, 
med dateringer som spenner fra bronsealder til nyere tid (id 91153; Vangstad og Simonsen 
2008), og med et toskipet hus og dyrkning fra eldre bronsealder og kokegroper i 
romertid/folkevandringstid, samt spredte dateringer hele veien fra neolitikum til 
senmiddelalder (Rødsrud og Bukkemoen 2014). 

På Asak, ca. 2,8 km nordøst for Brøter, ligger et stort gravfelt (id 80232) bestående av 35 
gravhauger og 4 hulveier. Gjenstandsfunn daterer gravfeltet til yngre jernalder. 170 meter 
sørvest for gravfeltet ligger restene av en liten steinkirke fra middelalderen (id 41993). 
Nordvest for gravfeltet finnes tre bosetnings-og aktivitetsområder som ble undersøkt i 
2008-2009. Her ble det funnet langhus fra overgangen neolitikum-bronsealder, en mulig 
driftsbygning fra senmiddelalder, samt husområder og kokegroper fra eldre jernalder (id 
116365-66, id 112710; Eggen og Lønaas 2010). 

I 2012 ble det gjennomført tre utgravninger vest og sør for Brøter. På Bråtejordet, ca. 3,8 
km sørvest for lokaliteten, ble det undersøkt bosetningsspor fra romertid og 
folkevandringstid (id 144143, id 144158; Røberg og Lønaas 2014). På Kjeller vestre, 1,2 
km vest-nordvest for lokaliteten, har det blitt undersøkt kokegroper primært fra romertid 
og fossile dyrkningslag fra førromersk jernalder (id 101053, id 101055-57; Røberg og 
Simonsen 2014). På Nitberg, 1,8 km vest-nordvest for lokaliteten, ble det undersøkt 
stolpehull, groper, kokegroper og dyrkningslag, med mest aktivitet i vikingtid, men også 
spredte dateringer fra eldre jernalder, bronsealder og steinalder (id 102427, id 104001, id 
102742, id 102749; Wenn, Bukkemoen og Lønaas 2013).  
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På Høgslund, 4 km nord for Brøter, har det blitt undersøkt hus, produksjonsområde, 
kokegroper og dyrkningsspor.. Dateringene ligger hovedsakelig innen yngre bronsealder-
førromersk jernalder, men spenner også videre (id 105850, id 105891; Ryste og Simonsen 
2014). 

Gården Brauter Østre er første gang nevnt i Diplomatorium Norvegicum i 1335, og 
senere omtales gården i Biskop Eysteins Rødebok (Løken og Faanes 2012). Oluf Rygh 
(1898a-b) mener gardsnavnet betyr brink, og viser til gårdens beliggenhet på den 
langstrakte ryggen.  

 
Figur 2: Oversikt over utvalgte kulturminner i Skedsmo kommune, med de viktigste lokalitetsområdene 

navngitt. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 22.2.2016 
CCW. 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Basert på registreringene utført av Akershus fylkeskommune ble det utledet en serie 
problemstillinger i forkant av undersøkelsen som fremkommer i prosjektplanen 
(Bukkemoen og Simonsen 2013): 

- Funksjonsbestemmelse av de enkelte anleggene. 
- Datering av de enkelte anleggene og bruksfasen(e). 
- Kokegroper og deres funksjon – innsamling av statistiske data. Er det f.eks. 

sammenheng mellom størrelse, form og datering? 
- Inngår kokegropene som del av et kokegropfelt, eller dreier det seg om en (mindre) 

samling av groper? 
- Belyse hvilke aktiviteter som har foregått i forbindelse med bruken av kokegropene. 

Er det spor etter deponering av gjenstander eller ubrente bein/tenner i kokegropene 
som kan settes i sammenheng med rituell aktivitet? Er det spor etter bygninger eller 
aktivitetsgroper, forrådsgroper/anlegg eller ”åpne plasser” hvor det kan ha foregått 
aktiviteter i tilknytning til kokegropene? 

- Identifisering av evt. ytterligere graver, og nærmere bestemmelser mht. type grav 
(rensede bein, urne, neverkar, branngrop), kjønn/alder, enkelt- eller dobbeltgrav mv. 

- Definere lokalitetens funksjon. 
 
Det ble beregnet å avdekke ca. 2500 m2, primært i nordøstre del av det registrerte 
området, men også noe umiddelbart nordøst og sørvest for dette. Videre ble det beregnet 
at det ville fremkomme ca. 20 strukturer, primært kokegroper, men også potensielt to 
branngraver. I realiteten fremkom nesten dobbelt så mange strukturer, men kun én 
branngrav, innenfor det området som hadde tettest med anlegg under registreringen. Ved 
utgravningen ble derfor områdene med spredte kokegroper nedprioritert. Avdekkingen 
tok lengre tid enn estimert, og det ble derfor valgt å fokusere på ansamlingen av 
kokegroper i nord og øst. De enkeltliggende kokegropene ble derfor ikke avdekket eller 
undersøkt. Disse kokegropene ikke skilte seg ut i form eller størrelse, og én av dem, F11, 
var datert innen det samme generelle tidsrommet som de andre kokegropene. Det ble 
derfor antatt at de undersøkte kokegropene var representative kokegropene som helhet. 

Enkelte problemstillinger ble mer vektlagt enn andre i felt. Eksempelvis ble det i svært 
liten grad funnet andre anlegg enn kokegroper, så alle spørsmål om andre aktiviteter i 
nærområdet kunne vanskelig besvares på grunnlag av anlegg, selv om fordelingen av 
anlegg/tomme områder til en viss grad er relevant. 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 
Lokalitetene ble undersøkt ved maskinell flateavdekking, der matjordlaget ble fjernet 
med en gravemaskin med flatt skjær for å komme ned til undergrunnen (se Løken, Pilø & 
Hemdorff 1996). To arkeologer fulgte gravemaskinen og renset de avdekkete områdene 
med krafse.  

Et representativt utvalg av anleggene ble undersøkt. De ble renset, fotografert og tegnet i 
plan, for deretter å snittes (figur 3). Dersom de ble avskrevet etter snitting, ble profilet 
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kun fotografert, om de var reelle strukturer ble de dokumentert med foto og tegning i 
profil, og det ble tatt ut prøver. Et antatt dyrkningslag i form av fyllskille mellom matjord 
og undergrunn ble dokumentert i enkelte av anleggsprofilene. Fra ett av disse ble det tatt 
ut makro/kullprøve, pollenprøve og mikromorfprøve. Den registrerte branngraven ble 
totalgravd. Først ble den tegnet og fotografert i plan, deretter ble den ene halvdelen 
formgravd som to kvadranter og profilet dokumentert, før den siste halvdelen ble 
undersøkt, også som to kvadranter. Da det ikke var tilgang på vann med trykk, ble ikke 
fyllet såldet i felt, men i stedet tatt ut som jordprøver, som ble flottert under etterarbeidet 
for å sikre at ikke funn gikk tapt. Et utvalg av anleggene ble rentegnet under etterarbeidet 
av CCW. I tegningslisten (vedlegg xx) står det oppført hvem som har utført 
originaldokumentasjonen.  

 
Figur 3: Line Hovd snitter kokegrop i hard leire (Cf34783_019, mot NØ). 

Det ble gjort daglige innmålinger av nye anlegg under flateavdekkingen, og fortløpende 
innmåling av snitt og prøveuttak under selve utgravningen. Anleggene som fremkom ved 
flateavdekkingen ble digitalt innmålt og navngitt med påfølgende Intrasisnummer. Det 
ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 
lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og 
analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av 
GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 
Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-
format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via 
kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis 
og ESRIs ArcMap 10.  
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Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 
geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 
museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 
lagring og eventuell distribusjon. Innmåling ble utført av Camilla C. Wenn og Grethe B. 
Bukkemoen, Kulturhistorisk museum; kartbearbeiding ble utført av Camilla Cecilie 
Wenn.  

Det tatt ut kullprøve fra alle snittete kokegroper, med merking PK- (påfølgende 
Intrasisnr.). Fra øvrige strukturer ble det som nevnt over tatt ut makrofossil-, pollen-  og 
mikromorfprøve av laget, samt jordprøver fra graven. Funn og prøver fra lokaliteten 
generelt har museumsnummer C60223 mens branngraven har museumsnummer C60224. 
Fotodokumentasjonen er lagret i Universitetsmuseenes fotodatabase under fotonummer 
Cf34783. 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Aktivitet Uke1 Uke 2 Sum Dagsverk 

Avdekking 54 11,5 65,5 8,7 
Rensing/Snitting 8,5 85,5 94 12,5 

Innmåling 4 5 9 1,2 
Formidling 1,5 1,5 3 0,4 

Foto 2 1 3 0,4 
Reise 5 12 17 2,3 

Masseforflytting 5,5 3 8,5  
Sum timer 5+15=75 5+22,5+4=116,5 191,5 25,5 

Tabell 2: Oversikt over tidsbruk på utgravningen; tallene for Uke 1/Uke 2/Sum er i timer, som så har blitt 
regnet om til dagsverk à 7,5 time under Dagsverk. 

Den første uken ble mesteparten av tiden brukt på flateavdekkingen. I tillegg brukte 
utgravingsleder ca. ½ dagsverk på innmåling, og 1,5 time på formidling. To timer ble 
brukt til foto, og ca. 8,5 time til rensing og snitting. Mandag i den andre uken gikk også 
med til flateavdekkingen, ellers ble det denne uken primært renset og snittet (ca. 12,5 
dagsverk), mens utgravningsleder brukte ca. 1,5 time på formidling, 1 time på foto og 5 
timer på innmåling. Videre ble det brukt et drøyt dagsverk totalt på reising, 
henting/vask/tilbakestilling av utstyr o.l.  

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 
Under avdekkingen ble det ikke observert fyllskifter utover nedgravningene, men under 
snitting, og etter hvert som leiren ble våt, tørket og eksponert for luft, fremkom restene av 
et lag. Under utgravningen ble det foreslått at dette kunne være et fossilt dyrkningslag 
som lå bevart i en svak knekk i terrenget (figur 4). Den fullstendige utstrekningen av 
laget er ikke kjent da det kun ble erkjent i et mindre område etter avdekkingen. Generelt 
var det utfordrende å skille matjord fra undergrunn, men undergrunnen var mer kompakt. 
Laget syntes nærmest som undergrunnen i kompakthet da det ble snittet, men ettersom 
det ikke ble observert under avdekkingen, er det vanskelig å si om det kunne ha blitt skilt 
ut på bakgrunn av kompakthet eller ikke. I og med at laget fremkom i en svak knekk i 
terrenget, er det godt mulig at dette er det eneste stedet der laget var bevart, som i en svak 
åkerrein. Det er følgelig mulig at laget opprinnelig har vært mer omfattende i utstrekning. 

Leireundergrunnen var generelt veldig kompakt, men endret konsistens av belastning. 
Dette førte til at leiren begynte å brekke opp under avdekkingen, særlig langs de 
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fylkeskommunale sjaktene der gravemaskin og lagrete masser allerede hadde lagt trykk 
på undergrunnen. Leiren var også tung å grave i, slik at snitting og rensing tok mer tid 
enn planlagt. 

Som nevnt tidligere, tok flateavdekkingen lenger tid enn planlagt, slik at det ikke var 
mulig å få avdekket alt som var beregnet. Det er flere årsaker til dette. Avdekkingen av 
hard leire som stadig sprakk opp var en grunn, i tillegg var det nødvendig å flytte en god 
del matjord flere ganger for å kunne avdekke nye områder med gravemaskinen. Det var 
ikke tykke lag med matjord, men det ble allikevel mye oppsamlet matjord. Videre var det 
ikke alltid like god kommunikasjon med maskinfører, slik at arbeidet tidvis var 
ineffektivt.  

En rekke dreneringsgrøfter har blitt anlagt gjennom undersøkelsesområdet i nyere tid, og 
hadde i flere tilfeller skåret gjennom anlegg (figur 4). Allikevel var det forbløffende få 
anlegg som faktisk var blitt ødelagt, tatt i betraktning hvor mange dreneringsgrøfter som 
lå i området. 

 
Figur 4: Oversikt over feltet med dreneringsgrøfter, samt anlagte snitt merket ut med rød profil. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 5.2.2016 CCW. 
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 6
Det ble avdekket 1785 m2 på Brøter (figur 5). Det ble målt inn 38 anlegg, hvorav tre ble 
avskrevet i felt (tabell 3). Av de resterende anleggene ble ca. 53 % snittet og/eller 
totalgravd (figur 4). Flesteparten av kokegropene lå i et drøyt 50 m langt og 10 m bredt 
belte i NV-SØ-retning, delvis langs en svak knekk i terrenget (figur 6). Kokegropene lå 
forholdsvis tett, og det var aldri mer enn 5 m til nærmeste nabo. To kokegroper lå for seg 
selv i sørlig del av feltet. A101 lå 15 m fra nærmeste kokegrop, og 10 m fra branngraven, 
som var nærmeste sikre forhistoriske anlegg. A122 lå ytterligere 18 m fra A101. Begge 
kokegropene lå allikevel i forlengelsen av resten av kokegropfeltet. Mange anlegg bar 
preg av kraftig pløying, og det var varierende hvor mye som var bevart. Skillet mellom 
bunnen av kokegroper, kullflekker og eventuelt ildsteder er derfor vag i en del tilfeller. 
Der tynne kullinser syntes å ha en tydelig avgrensing ble de målt inn som kokegroper, og 
om de var utflytende ble de målt inn som kullflekker, men trolig dreier det seg uansett om 
kokegroper. Anlegg som er så dårlig bevart kan både tolkes som bunner av kokegroper og 
ildsteder, men ettersom alle anleggene som kunne defineres sikkert var kokegroper, 
tolkes også bunnene, uten varmepåvirket stein, som kokegroper.  

 Grav Kokegrop Kullflekk Grop Lag Avskrevet Totalt 
Antall 1 29 2 2 1 3 38 

Antall snittet 1 15 - 1 1 - 18 
% snittet 100 52 - 50 100 - 47 

Tabell 3: Oversikt over typer anlegg og prosentandel som ble undersøkt. 

 
Figur 5: Lokaliteten etter undersøkelsen. Kokegrop A122 i forgrunnen (Cf34783_131, mot NV). 
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Figur 6: Alle innmålte anlegg på Brøter med anleggsnummer. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 5.2.2016 CCW. 
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6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

6.1.1 BRANNGRAV 
Anlegg A121 var tolket som en mulig branngrav etter AFKs registrering, på bakgrunn av 
funn av en del brente bein, hvorav noen ble anslått til å kunne stamme fra menneske. 
Under utgravningen ble det funnet en del mer bein, men ingen gjenstandsfunn eller rester 
etter beholdere som beina kan ha vært plassert i.  

Graven var dårlig bevart, trolig grunnet nedpløying. Den var utydelig og ujevn i plan 
(figur 7), men har trolig vært rundoval og rundt 48 cm i diameter. Sider og bunn var også 
ujevne, med en forsenkning i nordvest (figur 8, figur 10). Den største bevarte dybden var 
7 cm. I toppen lå et tynt lag mørk gråbrun leire med en god del kull, litt humus og mye 
brente bein (1). Under dette var gropen fylt med brungrå leire med noe humus og kull (2). 
I øst var det i bunnen og langs kanten et lys grått leirelag med litt humus og kull (3). Det 
var mye naturlige jernutfellinger, særlig i nord og vest. Lagene hadde ujevn utstrekning 
og dybde fra kvadrant til kvadrant. Lag 1 fremkom tydeligst i nord og øst, mens lag 2 var 
klarest i vest. Anlegget ble totalgravd (figur 9, høyre). 

Mesteparten av de brente beina ble funnet i to lommer langs profilbenken (figur 9 
venstre), ellers lå det spredte bein her og der. Beina kom primært fra lag 1, og det kan 
virke som dette kan være restene av selve gravnedleggingen, der beina kanskje har vært 
plassert i en organisk beholder som ikke lenger er bevart. 

 
Figur 7: Grav A121 fremrenset før snitting. Området med særlig mye brente bein er like over 10-20 cm 

markeringen på fotopinnen (Cf34783_067, mot VSV). 
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Figur 8: Grav A121 profil. Anlegget var grunt, og noe utvasket (Cf34783_079, mot SSV). 

  
Figur 9: Til venstre: Detalj av brente bein før fjerning (Cf34783_070, mot SSV); Til høyre: A121 etter 

snitting av nordlig del og formgraving av sørlig del (Cf34783_080, mot SSV).). 

Det ble datert bjørkekull fra graven i forbindelse med AFKs registrering (Løken og 
Faanes 2012), og brente bein i forbindelse med utgravningen (se kap. 7.2 og vedlegg 
11.6.2). Prøveresultatene var overlappende, hhv. innen 170 f.Kr.-55 e.Kr. og 345-35 f.Kr. 
(2-sigmakalibrering). Det er sannsynlig at kremasjon og gravlegging har foregått innen 
for perioden med overlapp, altså 170-35 f.Kr., i siste del av førromersk jernalder. 
Osteologisk analyse av det komplette beinmaterialet fra graven (både fra registrering og 
utgravning) bekrefter at det er menneskebein, og dermed at det dreier seg om en grav (se 
også kap. 7.3 og vedlegg 11.6.3). Mange beinfragmenter kunne ikke bestemmes til annet 
enn pattedyr, men alle identifiserbare fragmenter stammet fra menneske. Trolig har det 
vært ett individ i graven, et barn innen for aldersklassene infans 1 (1-7 år) eller infans 2 
(7-14 år).  
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Figur 10: Tegning i plan og profil av branngrav A121 (Cf34783_138). 
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6.1.2 KOKEGROPER OG KULLFLEKKER 
Det ble avdekket 29 kokegroper og to kullflekker, hvorav 15 kokegroper ble snittet. 
Kullflekkene ble ikke nærmere undersøkt. Det var stor variasjon i størrelsen på 
anleggene. Den minste var under 40 cm, mens den største kokegropen målte 240 x 230 
cm. Nesten to tredjedeler av kokegropene, 19 stykker, var innen 50-120 cm på det 
bredeste, mens bare tre kokegroper var over 2 meter (tabell 4). Den bevarte dybden var 
delvis avhengig av størrelsen i plan, større kokegroper var generelt dypere enn små 
kokegroper. Bevart dybde varierte mellom 4 og 22 cm (tabell 5). Bunnen kunne være flat, 
avrundet eller buet, mens sidene var buete, skrå eller ujevne (tabell 6). Ovale kokegroper 
var mest vanlig. Størrelse hadde til en viss grad sammenheng med form; de rektangulære 
og ujevne kokegropene var blant de største, mens kokegropene som var mindre enn 170 
cm kun var ovale eller runde. Den aller største kokegropen var allikevel oval. 
Kullflekkene målte hhv. 70 x 45 cm og 40 x 35 cm, og var ujevne i formen. De bestod av 
et tynt lag kull over undergrunnen. Trolig dreier det seg om de aller siste restene av 
kokegropbunner. Alle kullprøver ble tatt i kullag eller rester av kullag i bunnen av 
kokegropene. 

I tre av kokegropene ble det funnet brente bein. I to tilfeller ble beina bestemt til pattedyr 
(ikke menneske), i ett tilfelle til pattedyr (dyr eller menneske). De tre anleggene innehold 
kun 1-3 fragmenter med brent bein, så det er et åpent spørsmål om de skal regnes som 
deponering av bein i kokegroper, eller om det er avfall som har fulgt med i fyllet. 

L 
B <40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >220 Sum 

<30 1           1 
41-60  2 2 2        6 
61-80   4 2        6 

81-100    3 3       6 
101-120     1  2     3 
121-140      1 1     2 
141-160         1   1 
161-180        1  2  3 

>220           1 1 
Sum 1 2 6 7 4 1 3 1 1 2 1 31 

Tabell 4: Størrelsesfordeling på kokegroper, L x B, alle mål i cm. 

D 
L <5 6-10 11-15 16-20 >20 Sum 

61-80 3 1    4 
81-100  2    2 

101-120  1  1  2 
121-140   1   1 
141-160   1 1  2 
161-180   1   1 
181-200    1  1 
201-220    1 1 2 

Sum 3 4 3 4 1 15 
Tabell 5: Dybde sett opp i mot største lengde; alle mål i cm.  
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Plan Sum  Sider 
Bunn buete skråe ujevne ubest. Sum 

oval 21  flat 3 1  1 5 
rektangulær 2  skrå  1   1 

rund 4  avrundet  4  1 5 
ujevn 2  ujevn 1  2 1 4 
Sum 29  Sum 4 6 2 3 15 

Tabell 6: Kokegropenes form; plan og sider/bunn. 

Nedenfor er eksempler på kokegropene. De varierer fra kullholdige flekker i plan (A111, 
A102), til særdeles steinholdige anlegg (A118, A110, A107, A130). Steinene kunne være 
forholdsvis små (A110, A107) til 20-30 cm store (A101, A115). Noen kokegroper hadde 
tydelig kullrand (A118, A101, A115), noen hadde antydning til kullrand (A122, A110, 
A107, A130), mens enkelte kun hadde spredt kull i fyllet (A111, A126), noe som gjerne 
hadde sammenheng med dybde. A115 var den største som ble undersøkt, rektangulær, og 
hadde svært tydelig kant av brent leire. A110 og A101 var skåret av dreneringsgrøfter.  

  

  
Figur 11: Kokegrop A118 (v; Cf34783_104, Cf34783_112, mot ØSØ)og A122 (h; Cf34783_086, 

Cf34783_089, mot NNV) i plan og profil. 

  

  
Figur 12: Kokegrop A111 (v; Cf34783_017,mot NNØ, Cf34783_040, mot SV) og A101 (h; Cf34783_090, 

Cf34783_103, mot Ø) i plan og profil. 
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Figur 13: Kokegrop A115 (v; Cf34783_082, mot NV, Cf34783_099, mot SØ) og A110 (h; Cf34783_048, 

Cf34783_056, mot SØ) i plan og profil. 

  

  
Figur 14: Kokegrop A107 (v; Cf34783_042, Cf34783_055, mot NNV)og A130 (h; Cf34783_073 mot SV, 

Cf34783_087, mot S) i plan og profil. 

6.1.3 NEDGRAVNINGER 
Tre nedgravninger med ukjent funksjon ble avdekket, hvorav to ble snittet. A133 lå i 
nordlig del av kokegropfeltet, tett opptil kokegropene (figur 15 venstre). Nedgravningen 
målte ca. 180 x 90 cm og var oval i plan, med ujevne sider og bunn. Fyllet bestod av 
mørk brun leire, stedvis med en del kull og humus, og enkelte varmepåvirkete steiner.  

De to andre nedgravingene, A100 og A102, lå i feltets østlige del. Begge gropene hadde 
mørk brunt fyll med en god del humus. I A102, som ble snittet, ble det observert at fyllet 
ble mørkere og mer humøst mot bunnen (figur 15 høyre). Gropene var forholdsvis store, 
hhv. 230 x 180 cm og 270 x 160 cm. A102 var omkring 55 cm dyp.  

Fyllet i A133 var ganske utvasket, og gropen antas å være samtidig med kokegropfeltet. 
A100 og A102 skilte seg svært fra de andre anleggene, med langt mer humøst fyll. Basert 
på liknende anlegg, store nedgravninger med mye organisk materiale i fyllet, antas de å 
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være betydelig yngre enn de andre anleggene. Paralleller har vist seg å få datering fra 
senmiddelalder og nyere tid, og det er tvilsomt om disse to gropene er forhistoriske. 

  

  
Figur 15: Nedgravninger A133, plan og profil (Cf34783_093, mot V, Cf34783_106, mot SØ) og A102, plan 

og profil (Cf34783_113, Cf34783_122, mot SSØ). 

6.1.4 LAG 
I felt ble lag A150 tolket som restene av et fossilt dyrkningslag, beliggende i en svak 
knekk i terrenget. Laget var gjennomskåret av flere kokegroper (figur 6, 16, 17). Lagets 
utbredelse var på opptil 37 x 7 m, og det ble observert i opptil 22 cm tykkelse. Laget var 
uklart avgrenset mot undergrunnen, da det kun inneholdt marginalt mer humus og kull, 
og liknet undergrunnen i farge og konsistens når det var tørt. Fyllet bestod av leire med 
litt humus og kull, og stedvis enkelte varmepåvirkete steiner. Det ble antatt at laget 
opprinnelig har dekket større deler av flaten, men at det, med unntak i forsenkningen, var 
pløyd vekk. Den mikromorfologiske analysen sår imidlertid tvil om tolkningen som 
dyrkingslag. Strukturen og innholdet i prøven samsvarer bedre med vannavsatte masser, 
som her blir foreslått å være gjørmet leire iblandet litt husholdningsavfall og møkk som 
har blitt trampet ned i en vanndam. Dette vil bli diskutert ytterligere i kapittel 8, i likhet 
med dateringen til vikingtid, 775-985 e.Kr. (2-sigmakalibrering). 

 
Figur 16: Lag A150 og bunn av kokegrop A126, profil (Cf34783_076, mot NØ). 
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Figur 17: Lag A150 og bunn av kokegrop A126, plan og profil, samt den antatte, men avskrevne A127 

(Cf34783_139). 
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6.2 FUNNMATERIALE 
Det var få gjenstandsfunn fra utgravningen (tabell 7). Det ble funnet brente bein i tre 
kokegroper, alt trolig fra pattedyr. I branngraven A121 ble det funnet kremerte 
menneskebein, samt en god del bein som ikke var mulige å identifisere, men som 
stammer fra pattedyr (figur 18). En klump brent leire fremkom i lag A150 (figur 19). 

Funnr. Anr. Struktur Cnr. Materiale Ant. Vekt Analyseresultat Kommentar 
F2002 A150 Lag C60223/1 Brent leire 1 9,1   
F2001 A107 Kokegrop C60223/2 Brent bein 3 0,21 Pattedyr, ikke menneske  

F2000 A111 Kokegrop C60223/3 Brent bein 2 0,8 Pattedyr, ikke menneske. 
Datert til 20-220 e.Kr.  

F2003 A123 Kokegrop C60223/4 Brent bein 1 0,34 Pattedyr, evt. menneske  

F200017 A121 Grav  Brent bein 14 4,37 
Menneske, mulig annet 
pattedyr. Datert til 350-30 
f.Kr. 

Fra PJ3006, lag 
1, Ø-kv. 

F200018 A121 Grav C60224/1 Brent bein 4 0,06 Pattedyr og/eller 
menneske 

Fra PJ3007, lag 
1, N-kv. 

F200019 A121 Grav  Brent bein 9 0,46 Pattedyr og/eller 
menneske 

Fra PJ3008, lag 
1, V-kv. 

F200020 A121 Grav  Brent bein 7 0,29 Menneske, mulig annet 
pattedyr. 

Fra PJ3010, lag 
2/3 

Tabell 7: Oversikt over gjenstandsfunn fra Brøter. 

 
Figur 18: Et utvalg beinfragmenter fra grav A121. Til venstre fem kraniefragmenter, deretter fire 

rørbeinsfragmenter og øverst til høyre fragment av en ryggvirvel, samtlige fra menneske. Nederst til høyre 
to ubestemte fragmenter fra menneske eller annet pattedyr (Cf34783_137). 

 
Figur 19: Brent leire C60223/1 (Cf34783_136). 
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

7.1 VEDARTSANALYSE 
Bjørk var det vanligste treslaget som ble brukt (tabell 8). Nesten 60 % av bitene som ble 
analysert var av bjørk, og bjørk utgjorde >50 % av innholdet i fire av seks analyserte 
anlegg, mens det i det femte anlegget utgjorde 3/8. Andre treslag ble kun funnet i mindre 
omfang, og aldri i mer enn to anlegg. Or og selje hadde hver ca. 7,5 % av den samlete 
mengden analysert treverk. Samtidig kan det påpekes at alle de analyserte anleggene 
inneholdt blandet ved. To anlegg inneholdt to treslag, to anlegg inneholdt tre treslag, 
mens to anlegg er uklare, da de inneholdt bark og ubestemt treverk, som potensielt kan 
samsvare med annet analysert treverk fra anlegget, men som alternativt kan stamme fra et 
annet treslag. Det ble kun funnet ett fragment furu, og løvtrær er dermed dominerende. Or 
og bjørk tyder på at treverket har blitt hentet fra forholdsvis fuktige omgivelser, men det 
varierte innholdet tyder mer på at man har brukt det man finner, fremfor en bevisst 
utvelgelse.  

Anr. Kontekst Prøvenr. Gram Or Bjørk Selje Hassel Frukttre Furu Bark Ubest. 
A101 Kokegrop 3014 3,3  9 YS/ÆS   1 YS    
A110 Kokegrop 3002 0,3  6 YS  3 YS  1 ?   
A118 Kokegrop 3017 0,2 1 YS 8 YS 1 YS      
A122 Kokegrop 3011 0,3 1 YS 3 YS 1 YS  1 YS  4 YS?  
A126 Kokegrop 3005 0,1   3 YS?     2 YS? 
A150 Lag 3022 0,1 3 YG/YS? 5 YG/YS?       

Sum 5 31 4 3 2 1 4 2 
Ant. anlegg 3 5 2 1 2 1 1 1 

Tabell 8: Fordeling av vedarter i de analyserte anleggene. 

7.2 DATERING 
Dateringene tyder på tre distinkte bruksfaser i eldre jernalder (tabell 9, figur 20). Området 
ble tatt i bruk i førromersk jernalder, og mellom ca. 170 og 35 f.Kr. ble det i den sørlige 
delen av det undersøkte området anlagt en branngrav (A121) og minst to andre anlegg; én 
kokegrop og ett udefinerbart anlegg, som nå fremstår som en kullflekk. I eldre romertid 
synes hoveddelen av aktiviteten å ha flyttet seg nordover, og det er også i dette området 
mesteparten av dateringene fra yngre romertid befinner seg – men det var også litt 
aktivitet i sør (figur 21).  

Det har tydelig vært mest aktivitet i romertid, og leirsletta i nord har trolig vært mest 
attraktiv. Ellers kan det påpekes at de førromerske anleggene alle er små; det er i romertid 
at de store kokegropene, både rundovale og rektangulære, dukker opp. Dateringen av lag 
A150 til vikingtid er stratigrafisk lite sannsynlig, da laget er skåret av en kokegrop fra 
eldre romertid. Trolig har laget blitt forstyrret av senere aktivitet. 
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Anr. Kontekst Prøvenr. vedart Datering 1-sigmakal. 2-sigmakal. 

A150 Lag 3022 bjørk 1138 ± 30 BP 880-970 e.Kr. 775-795, 800-850,  
855-985 e.Kr. 

A112? Kokegrop F3 bjørk 1740 ± 30 BP 250-340 e.Kr. 235-390 e.Kr. 
A110 Kokegrop 3002 hassel 1741 ± 30 BP 250-340 e.Kr. 235-385 e.Kr. 
A101 Kokegrop 3014 bjørk 1757 ± 30 BP 240-265, 270-335 e.Kr. 175-190, 210-385 e.Kr. 
A118 Kokegrop 3017 bjørk 1869 ± 31 BP 80-170, 190-210 e.Kr. 70-230 e.Kr. 
A111 Kokegrop F2000 br.bein 1894 ± 34 BP 60-140 e.Kr. 30-40, 50-220 e.Kr. 

- Kokegrop F11 bjørk 1900 ± 30 BP 65-130 e.Kr. 25-40, 45-180,  
185-215 e.Kr. 

A126 Kokegrop 3005 selje. 1918 ± 30 BP 55-125 e.Kr. 0-140, 195-210 e.Kr. 
A115 Kokegrop F4 bjørk 1920 ± 40 BP 25-40, 50-13 e.Kr.0 20-10 f.Kr., 1-215 e.Kr. 

A121 Branngrav F7 bjørk 2040 ± 40 BP 105 f.Kr.-20 e.Kr. 170 f.Kr.-30 e.Kr.,  
35-55 e.Kr. 

A120? Kullflekk F6 bjørk 2060 ± 40 BP 165-130, 120-35,  
30-20, 10-1 f.Kr. 190 f.Kr. – 25 e.Kr. 

A122 Kokegrop 3011 bjørk 2090 ± 31 BP 165-85, 80-55 f.Kr. 200-40 f.Kr. 
A121 Branngrav F200017 br.bein 2102 ± 36 BP 175-85, 75-55 f.Kr. 345-320, 205-35 f.Kr. 
Tabell 9: Oversikt over dateringer fra Brøter; dateringene fra AFK er merket med F under prøvenumrene. 

Så langt det er mulig har det blitt forsøkt å identifisere fylkeskommunens registreringer med KHMs 
avdekkete strukturer. Usikkerhet indikeres med ?. Samtlige dateringer ble lagt inn i Oxcal for samkjøring. 

Små justeringer i kalibreringene kan derfor forekomme, sammenliknet med tabellen i vedlegget, som er 
basert på analyserapporten fra Ångströmlaboratoriet. 

 
Figur 20: Gruppering av dateringene fra Brøter. Gruppene inkluderer den høyeste og laveste 2-

sigmakalibreringen innenfor hver gruppe. 

7.3 OSTEOLOGISK ANALYSE  
Det ble funnet brente bein i fire anlegg; tre kokegroper og en branngrav. Beina ble 
analysert av Rudolf Gustavsson, SAU (for full rapport, se vedlegg 12.6.3). Fra graven ble 
også beina som fremkom ved registreringen i 2011 inkludert i analysen, for å få en samlet 
vurdering av beina. Beina beskrives generelt som hvitbrente, men ikke 
gjennommineraliserte.  

Beina fra de tre kokegropene A107, A111 og A123 ble alle bestemt å være fra pattedyr, 
men var for dårlig bevart til å kunne gi nærmere spesifikasjoner. For A107 og A111 var 
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det tydelig at det ikke dreide seg om menneske, mens fragmentet fra A123 heller ikke 
kunne skilles på dyr vs. menneske. 

Graven inneholdt 270 beinfragmenter. Av disse ble 27 (8,32 g) bestemt til menneske, 242 
(11,27 g) til pattedyr (dyr eller menneske) og ett fragment (0,01 g) var ubestemmelig 
(pattedyr eller fugl). Menneskebeina bestod både av kraniefragmenter og rørbein, og de 
virker å komme fra ett individ i alder 1-14 år, basert på kranietykkelsen.  

 
Figur 21: Oversikt over daterte anlegg på Brøter. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert 5.2.2016 CCW. 
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7.4 MIKROMORFOLOGIANALYSE 
En mikromorfologisk prøve tatt fra profilet gjennom lag A150 (og kokegrop A126) ble 
analysert av Richard I. Macphail, Johan Linderholm og Samuel Eriksson (full rapport, se 
vedlegg 12.6.4). Laget som ble sendt inn til analyse beskrives som svakt humøst, og har 
moderate mengder med fosfat. Dets karakter er organisk, med svakt øket magnetisk 
susceptibilitet, og noe jernutfelling i generelt utvasket fyll. Laget var kompakt, homogen 
grå siltet leire med enkelte små amorfe og forkullete organiske fragmenter, og med 
hyppige jernfragmenter i varierende størrelser, i tillegg til spredte spor etter tynne røtter 
og svært finfragmentert kull. Konklusjonen er at laget synes å være en gjørmet kolluvial 
siltansamling som inneholder husholdningsavfall og muligens møkk, og det tolkes 
forslagsvis som en nedtrampet gjørmet vanndam i et bosetningsområde. Dette vil bli 
diskutert nærmere i neste kapittel. 
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 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 8
På Brøter ble det under utgravningen funnet om lag 75 % flere anlegg enn beregnet, på 
ca. 70 % av det opprinnelige arealet som var planlagt å avdekke. I overkant av 50 % av 
de ikke avskrevne anleggene ble snittet eller totalgravd. Kokegroper dominerte, men også 
andre anlegg ble undersøkt. Med utgangspunkt i stratigrafi og C14-dateringer kan det 
argumenteres for at det har vært 3-5 bruksfaser på Brøter, men disse kan ha hatt glidende 
overganger. I teorien er det mulig at området har vært i kontinuerlig bruk over en periode 
fra 2. århundre f.Kr. til 4. århundre e.Kr., men måten de radiologiske dateringene samler 
seg på i grupper, gjør det sannsynlig at det kan dreie seg om kortere perioder med mer 
intensiv bruk.  

I førromersk jernalder, kanskje så tidlig som midten av 4. århundre f.Kr., men mer 
sannsynlig i 2.-1. århundre f.Kr., ble en branngrav og 1-2 kokegroper anlagt i den 
sørøstlige delen av området. Før neste omgang med kokegroper ble anlagt, trolig mellom 
30 og 215 e.Kr., hadde laget A150 dannet seg. Laget skjæres av en kokegrop fra denne 
perioden. Den radiologiske dateringen av kull fra laget til vikingtid er derfor tvilsom. 
Trolig dreier det seg om kull som har blitt transportert ned i laget ved for eksempel 
markaktivitet på et senere tidspunkt. Ettersom den radiologiske dateringen stratigrafisk 
ikke stemmer, er det usikkert når laget faktisk ble dannet, annet enn at det må være før 
anleggelsen av kokegropene som er skåret ned i laget, der den tidligst daterte er A126. 
Ettersom laget inneholder rester av bosetningsavfall og møkk, kan det være fristende å 
knytte det opp mot den tidligere kjente aktiviteten i området, altså i førromersk jernalder, 
men dette er åpent for tolkning, laget kan også være langt eldre, og stamme fra 
bosetningsspor som ikke har blitt identifisert. På dateringene kan det synes som det er én 
kokegropfase i eldre romertid, mellom ca. 70-210 e.Kr., og én i yngre romertid, mellom 
ca. 235-385 e.Kr. Vikingtidsdateringen fra lag A150 kan nok ikke brukes til å datere 
laget, men kan indikere annen aktivitet i perioden, som har frembrakt kullet som endte 
opp i laget. Det ble ikke ble funnet daterte anlegg fra denne perioden, men kanskje kan 
det dreie seg om dyrkning og/eller avsviing av området, der sporene senere har blitt 
overpløyd. 

Kokegropene vitner om forholdsvis omfattende aktivitet i eldre jernalder, fremfor alt i 
eldre og yngre romertid. Kokegropene ligger tett, og med få andre anlegg innimellom, og 
selve området må kunne kalles et spesialisert kokegropfelt (jf. Gjerpe 2008:47-48), selv 
om bruken av feltet trolig er knyttet opp mot andre aktiviteter i nærheten. Kokegropene er 
ikke plassert på rekke eller i annet mønster, og man kan derfor si at kokegropfeltet er 
uregulert. Det at kokegropene ikke overlapper hverandre, tyder på en bevissthet om 
området som kokegropfelt i bruksperioden, selv om det i teorien kan være så mye som 
600 år mellom anleggelsen av den første og den siste kokegropen. Dateringene til 
romertid føyer seg inn i en trend da kokegroper oftest stammer fra romertid og 
folkevandringstid, selv om de har et omfattende tidsmessig spenn (Gjerpe 2008:48; 
Gustafson 1999; Martens 2005:40).  

Det er et åpent spørsmål hva slags aktiviteter kokegropene skal settes i forbindelse med, 
og om de representerer samme type aktivitet (se e.g. Diinhoff 2005:137 om temaet). 
Mens kokegroper tradisjonelt ble sett på som spor etter fortidig matlagning, har man i 
nyere tid satt spørsmål ved alminneligheten i matlagingen – både på grunn av at 
kokegropene opptrer i for lavt antall til å ha vært den vanlige matlagingsformen, og på 
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grunn av at den påkrevde mengden med stein ville vært enorm – dette er et relevant 
poeng på Brøter, der det var svært lite stein naturlig i grunnen. I stedet har kokegropfelt 
blant annet blitt satt i sammenheng med kultisk aktivitet (Narmo 1996) og med 
samlingssteder av politisk og sosial karakter i et egalitært samfunn (Gjerpe 2001). Lil 
Gustafson (2005:106) oppsummerer mulige bruksområder for kokegropene med 
oppvarming i bolig, tørr- eller våtkoking av mat, tørking av kjøtt/fisk og badstue.  

Det er vanskelig å knytte kokegropene til ett eller flere tun i nærheten, da det er for lite 
kjennskap om hvordan gårdstun med inn- og utmark har vært organisert, men det er 
mulig at kokegropene var relatert til gårdstun (jf. Gjerpe 2008:48). På den annen side kan 
kokegropen og kullflekken (mulig kokegrop) fra førromersk jernalder kanskje knyttes til 
rituell aktivitet i forbindelse med branngraven like ved. De andre kokegropene kan ikke 
knyttes til graver. Kokegropfeltet skal trolig primært ses i sammenheng med eldre 
jernalders bosetning i området. Kokegropene er sannsynligvis anlagt av folk fra 
nærliggende gårder, og man kan tenke seg flere settinger. En mulig tolkning kan være at 
de ble brukt som et samlingssted for omkringliggende bosetning (jf. Gjerpe 2001 og 
2008:57, om enn ikke av samme omfang). Det virker sannsynlig at kokegropene ble brukt 
til matlagning, selv om konteksten kan ha variert, noe som vil kunne forklare de brente 
beina i en av gropene. Det ble ikke funnet andre strukturer omkring kokegropene, så de 
kan vanskelig knyttes til bygninger, som ildsted, badstuaktivitet eller liknende.  

Branngraven kan synes å være typisk for perioden. Sammenhengende felt med 
branngraver under flatmark er et sjeldent fenomen på Romerike og eller i Akershus, men 
flere slike finnes blant annet i Østfold, for eksempel på Hunn og Gunnarstorp. 
Gjenstandsmaterialet i disse gravene er gjerne sparsomt, men kan for eksempel omfatte 
gjenstander av bein som kammer og nåler i tillegg til keramikk. Grav A121 kan minne 
om en tilnærmet samtidig branngrav fra Sørum, A166, beskrevet som en beinsamling fra 
førromersk jernalder (380-160 f.Kr.). Anlegget var noe større enn A121, men hadde flere 
likheter, blant annet var den veldig grunn, utflytende og uklart avgrenset mot 
undergrunnen, og beina lå stort sett samlet som en liten klump. Det foreslås at de kan ha 
vært nedlagt i en organisk innpakning som siden er gått i oppløsning. Det påpekes at det 
var lite kull i anlegget, noe som tyder på at liket ble brent et annet sted og at de brente 
beina ble skilt fra det meste av kullet for deretter å bli deponert. I likhet med graven i 
Sørum var det på Brøter ingen tegn på varmepåvirkning av grunnen, noe som også tyder 
på at kremasjonen har foregått et annet sted (Bukkemoen og Simonsen 2007, 2009).  
Grav A121 var dårlig bevart, men den bør trolig defineres som en grav med rensete, 
brente bein, enten i grop, eller, som graven i Sørum, en beinsamling (jf. Wangen 
2009:64). Det ble ikke funnet spor etter en urne som beina har vært oppbevart i, selv om 
fyllskiftene i den sterkt overpløyde gropen tydet på at beina kan ha vært lagt ned 
innpakket i noe. Det ble kun funnet den ene branngraven på Brøter, og det virker derfor 
ikke som den var del av et større gravfelt. På den annen side var det et tynt matjordlag 
over, og eventuelle andre graver kan ha blitt pløyd vekk. Det er også mulig at 
kullflekkene som ble funnet under registreringen og under utgravningen ikke stammer fra 
kokegroper, men fra branngraver, enten liknende A121, eller at de er rester av bålplasser 
for kremasjon. På den annen side ville man da likevel ha forventet funn av brente bein. 

Lag A150, som ble observert over deler av lokaliteten skal basert på den 
mikromorfologiske analysen tolkes som et nedtrampet, gjørmete område i et 
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bosetningsområde. Denne tolkningen divergerer fra oppfatningen av laget i felt, som 
rester av et dyrkningslag à la en åkerrein. De andre funnene på lokaliteten, samt 
topografien, gjør det nødvendig med en videre diskusjon. Laget lå i en svak knekk i 
terrenget, men det syntes ikke å være forhold som tilsa at vann ville samle seg her, som i 
en dam eller et basseng. Kanskje har deler av jordet, i nedkant (sørvest for) av laget blitt 
planert ut, eller i det minste pløyd ned så kraftig at det ikke lenger er et reelt søkk der. 
Innholdet i den analyserte prøven tydet på bosetningsavfall og møkk. Mens kokegropene 
nok vil ha produsert bosetningsavfall, er det ikke spor etter selve bosetningen i det 
undersøkte området. Dette kan tyde på at lokaliteten ligger utenfor kjerneområdet for 
bosetningen, men innenfor brukssonen. Møkk kan tyde på at området har vært brukt til 
beitemark, noe som også kan passe bra sammen med et bruksområde, men ikke 
kjerneområdet for bosetningen. 

 SAMMENDRAG 9
Den arkeologiske undersøkelsen på Brøter ble foretatt i forbindelse med tilrettelegging 
for boligutvikling i utkanten av Lillestrøm. Prosjektet ble foretatt i perioden 12.-
23.5.2014. Prosjektet avvek noe fra prosjektplan, da det fremkom flere anlegg enn 
beregnet, selv om kun om lag 70 % av det planlagte arealet ble avdekket. Det ble 
hovedsakelig funnet kokegroper, hvorav de fleste stammet fra eldre og yngre romertid, 
men med minst én fra førromersk jernalder. Videre ble en branngrav fra førromersk 
jernalder som hadde blitt registrert av Akershus fylkeskommune gjenfunnet og 
totalgravd. De åtte radiologiske dateringene fra utgravningen av lokaliteten kan sammen 
med fylkeskommunens dateringer tyde på tre distinkte, mer intensive bruksfaser i hhv. 
førromersk jernalder, eldre romertid og yngre romertid, men dateringene har så pass langt 
tidsspenn at det alternativt også kan dreie seg om kontinuerlig, men ikke hyppig bruk. I 
førromersk jernalder var den sørlige delen av lokaliteten i bruk, mens aktiviteten synes å 
ha flyttet seg nordover i romertid. Kokegropene viste stor variasjon både i form og 
størrelse. Funnmaterialet fra utgravningen begrenser seg til brente bein og en klump brent 
leire. I graven ble det funnet menneskebein, mens tre av kokegropene inneholdt dyrebein 
eller formodentlige dyrebein. 
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 VEDLEGG 11

11.1 STRUKTURLISTE 
Anr Kontekst Lengde B D Plan Bunn Sider Farge Funn Prøvenr Fotonr Beskrivelse 

100 Grop 230 180  ujevn   Brun    
Mulig moderne, evt. naturlig tiltorving. Uklar avgrensing, humøs, myk brun 
leire i fyllet. 

101 Kokegrop 150 125 18 oval flat buete 

grå-gul-
brun 
spettet  PK3014 90, 102-103 

Oval kokegrop, ca. 150 x 125 cm i plan, 18 cm dyp. Sidene var avrundete, 
mens bunnen var noe ujevnt flat. Fyllet bestod av spettet grå-gul-brun leiret 
silt med en del humus og kull, skjørbrent stein i varierende størrelser, 
hvorav en del opprinnelig hadde vært 15-25 cm, men nå var svært 
oppsprukne. Mesteparten av steinen lå rett over kullaget, som var tykk og 
markert, og delvis også synlig i plan. Denne var iblandet litt humus og silt. 
Skåret av dreneringsgrøft i sørøst. Avgrensingen mot øst var noe uklar, 
både på grunn av dreneringen, og pga mderne groper. Kokegropen lå i en 
siltig lomme i den ellers leirholdige undergrunnen. 

102 Grop 270 160  rekt.   Brun   
113, 114, 
121, 122 

Som 100; mykt humøst leirefyll. Det ble lagt en sjakt gjennom den 
rektangulære gropen, som ble tømt til ca. 55 cm dybde. Fyllet ble mørkere 
og mer humøst mot bunnen. Sidene skrånet innover, bunnen var lett 
rundet. Trolig moderne. 

103 Avskrevet  
 

    
 

   
 

105 Kokegrop 35 30  oval   Gråbrun    
Trolig bunn av oval kokegrop, 35 x 30 cm i plan. Fyllet bestod av leire med 
noe humus og kull, enkelte varmepåvirkete steiner. 

106 Kokegrop 110 95  oval   Gråbrun    
Oval kokegrop, 110 x 95 cm i plan. Fyllet bestod av leire med noe humus 
og kull, en del varmepåvirkete steiner. 

107 Kokegrop 140 140 13 rund flat buete gråbrun Yes PK3003 41-46, 54-55 

TIlnærmet rund kokegrop, 140 cm i diameter, 13 cm dyp. Sidene var skrå, 
bunnen noe ujevnt flat. Fyllet bestod av gråbrun leire med noe humus og 
kull, over en noe fragmentert kullrand. Det var en god del skjørbrent stein, 
for det meste rett over kullaget. Det var blitt gravd forholdsvis dypt med 
gravemaskin på vestsiden av kokegropen , så denne var noe ødelagt. 
Antydning til kullrand i plan. En god del utvasking, markganger e.l under 
kokegropen.  

108 Kokegrop 50 50  rund   Gråbrun    
Tolig bunn av rundoval kokegrop, 50 x 50 cm i plan. Fyllet bestod av leire 
med noe humus og kull, enkelte varmepåvirkete steiner. 

109 Kokegrop 95 95  rund   Gråbrun    
Rund kokegrop, 95 cm i diameter. Fyllet bestod av leire med noe humus og 
kull, en del varmepåvirkete steiner. 
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Anr Kontekst Lengde B D Plan Bunn Sider Farge Funn Prøvenr Fotonr Beskrivelse 

110 Kokegrop 172 172 14 ujevn avrundet skråe gråbrun  PK3002 47-50, 56-59 

Kokegrop, rektangulær til oval, 172 x 172 cm i plan, 14 cm dyp. Sidene var 
skrå til lett rundete, bunnen skrånet noe mot vest, der den var lett avrundet. 
Fyllet bestod av gråbrun leire spettet med kullbiter, noe humus, og en god 
del varmepåvirket stein. Antydning til kullrand langs kanten i plan, men ikke 
tydelig i profil. Strukturen var skåret av en dreneringsgrøft i øst. Det var 
noe utvasking av kull under kokegropen.  

111 Kokegrop 100 84 8 oval flat skråe 
mørk 
brungrå Yes PK3001 16-17, 39-40 

Bunn av oval kokegrop, 100 x 84 cm i plan, 8 cm dyp. Sidene var skrå til 
lett buete, bunnen flat men noe ujevn.  Fyllet bestod av mørk brungrå 
kullholdig leire med litt humus, ispetted biter av kull. Enkelte 
varmepåvirkete stein. En bit brent bein funnet i overflaten av strukturen. 
Noe utvasking under strukturen. Ingen tydelig kullrand. 

112 Kokegrop 60 50  oval   Gråbrun    
Trolig bunn av oval kokegrop, 60 x 50 cm i plan. Fyllet bestod av leire med 
noe humus og kull, enkelte varmepåvirkete steiner.  

113 Kokegrop 90 60  oval   Gråbrun    
Oval kokegrop, 60 x 90 cm i plan. Fyllet bestod av leire med noe humus og 
kull, en del varmepåvirkete steiner. 

114 Avskrevet  
 

    
 

   
 

115 Kokegrop 220 174 22 rekt. flat buete brungrå  PK3015 
20, 81-85, 
98-101 

Rektangulær kokegrop med rundete hjørner, 220 x 174 cm i plan, 22 cm 
dyp. Sidene var buete, bunnen flat. Fyllet bestod av brungrå leire med noe 
humus og kull, samt store mengder varmepåvirket stein.  I sørøst ligger det 
forholdsvis mye kull nær overflaten enn i resten av gropen. Kullranden var 
ikke fremtredende i plan, men godt synlig i profil, særlig i sørvestre del. 
Langs kantene, særlig i sør, var undergrunnsleiren brent oransje av 
varmepåvirkning fra kokegropen. Steinene var delvis svært istykkerbrent, 
og varierte fra 5-over 20 cm . Det ble observert brent bein i overflaten, men 
det var for oppsmuldret tiil å ta inn som funn. Steinene lå tydelig over 
kullaget. 

116 Kokegrop 218 170 18 ujevn avrundet skråe brungrå  PK3023 
107-109, 
115-118 

Ujevn, trolig opprinnelig oval kokegrop, 218 x 170 cm i plan, 18 cm dyp. 
Sidene var skrå til lett buete, bunnen lett rundet. Fyllet bestod av brungrå 
leire spettet med kull og kullbiter, noe humus. Det var en del varmepåvirket 
stein, i svært varierende størrelser. I bunnen lå et noe udefinert og 
utflytende kullag. Langs kanten, særlig i nord, var undergrunnsleiren 
rødbrent. Noe utvasking av kull i undergrunnen. 

117 Kokegrop 240 230  oval   Gråbrun    
Oval til ujevn kokegrop, 240 x 230 cm i plan. Fyllet bestod av leire med noe 
humus og kull, en god del varmepåvirkete steiner.  

118 Kokegrop 195 147 16 rekt. avrundet  gulbrungrå  PK3017 104, 112 

Noe ujevnt rektangulær kokegrop, 195 x 167 cm i plan, 16 cm dyp.  Sidene 
var ujevnt skrå, bunnen ujevnt slak avrundet. Fyllet bestod av gul-brun-grå 
leire med litt humus og kull i toppen (1). Under dette lå grå-brun leire med 
noe humus og kull, og rikelig med varmepåvirket stein i størrelsesorden 5-
15 cm. I bunnen lå et tydelig kullag, iblandet varierende mengder leire. 
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Anr Kontekst Lengde B D Plan Bunn Sider Farge Funn Prøvenr Fotonr Beskrivelse 

120 Kokegrop 70 65 4 oval ujevn ujevne brungrå  PK3019 119, 120 

Trolig bunn av oval kokegrop, 70 x 65 cm i plan, 4 cm dyp. Sidene var 
skrå, bunnen ujevn. Fyllet bestod stort sett av mørk brungrå spettet leire 
med noe humus og kull (1). Lags kantene var lommer med gråbrun spettet 
leire, som liknet 1, men var mer utvasket (2). Langs sørsiden var en lomme 
med et enda mer utvasket og lysere fyll (3). Det ble ikke funnet 
varmepåvirket stein. 

121 Branngrav 48 45 7 ujevn ujevn ujevne 
gråbrun-
lys grå Yes 3006-10 66-70, 79-80 

Mulig branngrav, ujevn i form, men har trolig vært rund-oval opprinnelig, 48 
x 45 cm i plan, 7 cm dyp. Sider og bunn var ujevne, med en forsenkning i 
nordvest. I toppen lå et tynt lag mørk gråbrun leire med en god del kull, litt 
humus og mye brent bein (1). Under dette var gropen fylt med brungrå leire 
med noe humus og kull (2). I øst var det i bunnen og langs kanten et lys 
grått leirelag med litt humus og kull (3). Det var mye naturlige 
jernutfellinger, særlig i nord og vest. Mesteparten av de brente beina ble 
funnet i to lommer langs profilbenken, ellers lå det spredte bein her og der. 
Beina kom primært fra lag 1. Ujevnt rund, stedvis tydelig avgrenset som 
helhet og de forskjellige lag, men i stor grad utydelig.  Lagene hadde ujevn 
utstrekning og dybde fra kvadrant til kvadrant. Lag 1 fremkom tydeligst i 
nord og øst, mens lag 2 var klarest i vest. 

122 Kokegrop 120 95 10 oval ujevn ujevne brungrå  PK3011 86, 89 

Oval kokegrop, 120 x 95 cm i plan, 10 cm dyp. Sidene var skrå, og bunnen 
ujevnt flat. Fyllet bestod av brungrå leire med noe humus og kull, samt noe 
varmepåvirket stein (1). I lommeri lag 1 lå lag 2, som var lysere og mer 
uklart definert, med renere leire. I bunnen lå et tydelig, men noen ujevnt 
kullag (3). Det var forholdsvis lite sten i kokegropen, men noe mer i SØ enn 
ellers. Kullranden var tynn og ujevn, og det det var mye utvasking og/eller 
markganger under denne. Uklar avgrensning i plan pga de lyse lagene. 

123 Kokegrop 120 102 18 oval flat  gråbrun Yes PK3004 51, 60, 51 

Oval kokegrop, 120 x 102 cm i plan, 18 cm dyp. Sidene var rette , bunnen 
ujevnt flat. Fyllet bestod av lys gråbrun leire med litt humus og kull i toppen, 
med mye nevestor skjørbrent stein i bunnen, samt spor av brent leire (1). 
Under steinene lå en mørk grå kullrand, med en god del kull i blandet leire 
og litt humus, enkelte steiner. Kokegropen er skåret ned i lag A150. Noe 
utydlig langs sidene i profilet, pga. av laget. Mye tettpakket stein under 
topplaget. En del utvasking under kokegropen.  

124 Kokegrop 80 70  oval   Gråbrun    
Bunn av oval kokegrop, 80 x 70 cm i plan. Fyllet bestod av leire med noe 
humus og kull, enkelte varmepåvirkete steiner.  

125 Kokegrop 70 67 5 oval avrundet skråe gråbrun  PK3001 52, 53 Rundoval, trolig bunn av kokegrop, 70 x 67 cm, 4 cm dyp.  
125 Kokegrop 70 67 5 oval avrundet skråe gråbrun  PK3001 52, 53 Rundoval, trolig bunn av kokegrop, 70 x 67 cm, 4 cm dyp.  

126 Kokegrop 70 60 6 oval skrå skråe Brungrå  PK3005 62-65, 75-78 

Trolig bunn av oval kokegrop, 70 x 60 cm i plan, 6 cm dyp. Sider og bunn 
var svakt skrå til avrundete. Fyllet bestod av brun kullholdig leire med litt 
humus og enkelte varmepåvirkete steiner. Skåret ned i lag A150. 

127 Avskrevet  
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Anr Kontekst Lengde B D Plan Bunn Sider Farge Funn Prøvenr Fotonr Beskrivelse 

128 Kokegrop 65 60  oval   Gråbrun    
Bunn av rundoval kokegrop, 65 x 60 cm i plan. Fyllet bestod av leire med 
noe humus og kull, enkelte varmepåvirkete steiner. 

129 Kokegrop 100 100  rund   Gråbrun    
Rund kokegrop, 100 cm i diameter. Fyllet bestod av leire med noe humus 
og kull, en del varmepåvirkete steiner. 

130 Kokegrop 160 120 14 oval ujevn  gråbrun  
PK3012-
13 71-73, 87-88 

Oval kokegrop, ca. 160 x 120 cm i plan, 14 cm dyp. Sidene var rette til 
svakt rundete, bunnen ujevnt flat. Fyllet bestod av gråbrun leire med litt 
humus og kull, over et tykt, men noe ujevnt kullag. Strukturens avgrensing i 
plan var utydelig, ettersom gropen var skåret ned i lag A150, som hadde 
ganske likt fyll. Strukturen ble i plan primært definert ut i fra forekonsten av 
varmepåvirket stein, samt en del kull i vest. 

131 Kokegrop 110 90  oval   Gråbrun    
Oval kokegrop, 110 x 90 cm i plan. Fyllet bestod av leire med noe humus 
og kull, en del varmepåvirkete steiner.  

132 Kokegrop 90 70  oval   Gråbrun    
Oval kokegrop, 90 x 70 cm i plan. Fyllet bestod av leire med noe humus og 
kull, en del varmepåvirkete steiner.  

133 Grop 180 90 11 oval ujevn  brungrå  PK3016 
91-93, 105-
106 

Oval grop, 180 x 90 cm i plan, 11 cm dyp. Bunn og sider var svært ujevne, 
og kun nederste del var bevart. Fyllet bestod av mørk brun leire med 
stedvis en del kull, og en del humus, og enkelte varmepåvirkete steiner. 
Mye utvasking under strukturen. Tydelig avgrenset. 

134 Kokegrop 95 80 8 oval ujevn buete 
mørk 
brungrå  PK3018 

94-95, 110-
111 

Trolig bunn av oval kokegrop, 95 x 80 cm i plan, 8 cm dyp. Sidene var lett 
rundete, bunnen ujevnt flat. Fyllet bestod av leire med noe humus og kull, 
enkelte varmepåvirkete steiner. Gropen var tydelig avgrenset mot 
undergrunnen. En del utvasking. 

135 Kokegrop 90 60  oval   gråbrun   96-97 
Mulig bunn av kokegrop, svært ødelagt. Ca. 90 x 60 cm i plan. Fyllet 
bestod av leire med noe humus og kull. Utydelig. 

136 Kullflekk  
 

    Grå-sort    
Ujevn til oval kullflekk, 40 x 35 cm i plan. Kanskje bunn av en kokegrop, 
men svært utydelig avgrensing og tynt lag. 

137 Kullflekk  
 

    Grå-sort    
Ujevn til oval kullflekk, 70 x 45 cm i plan. Kanskje bunn av en kokegrop, 
men svært utydelig avgrensing og tynt lag. 

138 Kokegrop 150 105  oval   Gråbrun    
Tydelig oval kokegrop, 150 x 105 cm i plan. Fyllet bestod av leire med noe 
humus og kull, en del varmepåvirkete steiner.  

150 Lag_lag 3700 700 22 - flat  
lys 
gråbrun Yes 3020-22 62-65, 75-78 

Lag, muligens fossilt dyrkningslag, tykkelse ca. 22 cm. Laget var uklart 
avgrenset mot undergrunnen, da det kun inneholdt marginalt mer humus 
og kull, og liknet undergrunnen i farge og konsistens når opptørket. Fyllet 
bestod av leire med litt humus og kull,  stedvis enkelte varmepåvirkete 
steiner. Laget strakk seg i nordvest-sørøstlig retning, langs en svak brink 
på flaten, og det synes trolig at det er terrenget som har gjort at laget er 
bevart akkurat her, og ikke ellers. Det antas at laget opprinnelig har dekket 
større deler av flaten. 

 



11.2 TILVEKSTTEKST C60223-C60224 
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11.3 PRØVER 

11.3.1 KULLPRØVER OG ANDRE RADIOLOGISKE DATERINGER 
PKnr. Anr. Kontekst Cnr. Labref. Gram Vedart Dat.vekt. Datering 1-sigmakal. 2-sigmakal. 
3000 A111 Kokegrop C60223/5  0,1      
3001 A125 Kokegrop C60223/5  0,2      

3002 A110 Kokegrop C60223/5 Ua-50299 0,3 
3 hassel 
6 bjørk 
1 furu 

<0,1 1741 ± 30 
BP 250-340 e.Kr. 230-390 e.Kr. 

3003 A107 Kokegrop C60223/5  0,1      
3004 A123 Kokegrop C60223/5  0,2      

3005 A126 Kokegrop C60223/5 Ua-50302 0,1 3 selje 
2 ubest. <0,1 1918 ± 30 

BP 55-125 e.Kr. 0-140 e.Kr. 

3006 A121 Grav C60224/2  0,4      
3007 A121 Grav C60224/2  0,1      
3008 A121 Grav C60224/2  0,3      
3009 A121 Grav C60224/2  0,1      
3010 A121 Grav C60224/2  0,1      

3011 A122 Kokegrop C60223/5 Ua-50301 0,3 
3 bjørk 

1 frukttre 
4 bark 

0,1 2090 ± 31 
BP 170-50 f.Kr. 200-40 f.Kr. 

3012 A130 Kokegrop C60223/5  0,6      
3013 A130 Kokegrop C60223/5  1,7      

3014 A101 Kokegrop C60223/5 Ua-50298 3,3 9 bjørk 
1 frukttre 0,2 1757 ± 30 

BP 
235-265, 275-

335 e.Kr. 
170-200, 210-

390 e.Kr. 
3015 A115 Kokegrop C60223/5  0,3      
3016 A133 Kokegrop C60223/5  0,4      

3017 A118 Kokegrop C60223/5 Ua-50300 0,2 
1 or 

8 bjørk 
1 selje 

<0,1 1869 ± 31 
BP 

80-170, 190-
210 e.Kr. 70-230 e.Kr. 

3018 A134 Kokegrop C60223/5  0,2      
3019 A120 Kokegrop C60223/5  0,3      

3022 A150 Lag C60223/5 Ua-50303 0,1 3 or 
5 bjørk <0,1 1138 ± 30 

BP 880-975 e.Kr. 780-790, 800-
990 e.Kr. 

3023 A116 Kokegrop C60223/5  0,5      

 
Prøvenr. Anr. Kontekst Cnr. Labref. Materiale Datering 1-sigmakal. 2-sigmakal. 

F2000 A111 Kokegrop C60223/3 Ua-51009 Brent bein 1894 ± 34 BP 55-140 e.Kr. 20-40, 50-220 e.Kr. 
F200017 A121 Grav C60224/1 Ua-51010 Brent bein 2102 ± 36 BP 180-50 f.Kr. 350-320, 210-30 f.Kr. 

 

11.3.2 ANDRE PRØVER 
Prøvenr. Cnr. Anr. Kontekst Type Vekt Kommentar 

3006  A121 Grav Jordprøve 0,4 Ikke analysert 
3007  A121 Grav Jordprøve 0,1 Ikke analysert 
3008 C60224/3 A121 Grav Jordprøve 0,3 Ikke analysert 
3009  A121 Grav Jordprøve 0,1 Ikke analysert 
3010  A121 Grav Jordprøve 0,1 Ikke analysert 
3021 C60223/6 A150 Lag Makrofossilprøveprøve  Kassert 
3021 C60223/7 A150 Lag Mikromorfologiskprøve  Analysert 
3020 C60223/8 A150 Lag Pollenprøve  Kassert 
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11.4 TEGNINGSLISTE 
Tnr. Anr. Kontekst Pl./pr. Funn Prøvenr Fotonr. Sign. Dato 

1 101 Kokegrop x/x  PK3014 90, 102-103 CCW 21.05.2014 
2 107 Kokegrop x/x Yes PK3003 41-46, 54-55 HM 19.05.2014 
3 110 Kokegrop x/x  PK3002 47-50, 56-59 LH 20.05.2014 
4 111 Kokegrop x/x Yes PK3001 16-17, 39-40 LH 16.05.2014 
5 115 Kokegrop x/x  PK3015 20, 81-85, 98-101 LH 22.05.2014 
6 116 Kokegrop x/x  PK3023 107-109, 115-118 LH 23.05.2014 
7 118 Kokegrop x/x  PK3017 104, 112 CCW 23.05.2014 
8 120 Kokegrop x/x  PK3019 119, 120 CCW 23.05.2014 
9 121 Branngrav x/x Yes 3006-10 66-70, 79-80 CCW 21.05.2014 
10 122 Kokegrop x/x  PK3011 86, 89 CCW 22.05.2014 
11 123 Kokegrop x/x Yes PK3004 51, 60, 51 CCW 21.05.2014 
12 125 Kokegrop x/x  PK3001 52, 53 GBB 20.05.2013 
13 126, 150 Kokegrop x/x Yes PK3005, 3020-2 62-65, 75-78 LH 21.05.2014 
14 130 Kokegrop x/x  PK3012-3 71-73, 87-88 HM 22.05.2014 
15 133 Grop x/x  PK3016 91-93, 105-106 HM 23.05.2014 
16 134 Kokegrop x/x  PK3018 94-95, 110-111 HM 23.05.2014 
17 135 Kokegrop    96-97 HM 23.05.2014 

 

11.5 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Str.nr. Sett 
mot Sign. Dato 

Cf34783_001 Oversikt før utgravninger fra nord  Ssv CCW 12.05.2014 
Cf34783_002 Oversikt før utgravninger fra nord  S CCW 12.05.2014 
Cf34783_010 Utsikt mot vest  N CCW 12.05.2014 
Cf34783_012 Utsikt mot vest  V CCW 12.05.2014 
Cf34783_017 Kokegrop A111, plan A111 Nnø LH 16.05.2014 
Cf34783_019 Kokegrop A111, LH snitter A111 Sø CCW 16.05.2014 
Cf34783_020 Kokegrop A115, plan A115 Nv CCW 16.05.2014 
Cf34783_021 Feltet etter avdekking, del 1  Nv CCW 16.05.2014 
Cf34783_022 Feltet etter avdekking, del 2  Vnv CCW 16.05.2014 
Cf34783_023 Feltet etter avdekking, del 3  V CCW 16.05.2014 
Cf34783_030 Utsikt mot øst  N CCW 16.05.2014 
Cf34783_040 Kokegrop A111, profil A111 Sv LH 16.05.2014 
Cf34783_042 Kokegrop A107, plan A107 Nø LH 19.05.2014 
Cf34783_048 Kokegrop A110, plan A110 Sø LH 20.05.2014 
Cf34783_051 Kokegrop A123, plan A123 Sø CCW 20.05.2014 
Cf34783_052 Kokegrop A125, plan A125 V GBB 20.05.2014 
Cf34783_053 Kokegrop A125, profil A125 N GBB 20.05.2014 
Cf34783_055 Kokegrop A107, profil A107 NNV HM 20.05.2014 
Cf34783_056 Kokegrop A110, profil A110 Sø LH 20.05.2014 
Cf34783_061 Kokegrop A123, profil A123 Sø CCW 20.05.2014 

Cf34783_063 Kokegrop A126 og 127, plan A126, 
A127 Nø LH 21.05.2014 

Cf34783_064 Kokegrop A127, plan A127 Nø LH 21.05.2014 
Cf34783_065 Kokegrop A126, plan A126 Nø LH 21.05.2014 
Cf34783_066 Branngrav A121, plan A121 Vsv CCW 21.05.2014 
Cf34783_067 Branngrav A121, plan A121 Vsv CCW 21.05.2014 
Cf34783_070 Branngrav A121, plan, detalj av brente bein A121 Ssv CCW 21.05.2014 
Cf34783_073 Kokegrop A130, plan A130 Sv HM 21.05.2014 

Cf34783_076 Kokegrop A126 og 127, profil A126, 
A127 Nø LH 21.05.2014 

Cf34783_079 Branngrav A121, profil A121 Ssv CCW 21.05.2014 
Cf34783_080 Branngrav A121, profil A121 Ssv CCW 21.05.2014 
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Filnavn Motiv Str.nr. Sett 
mot Sign. Dato 

Cf34783_082 Kokegrop A115, plan A115 Nv LH 21.05.2014 
Cf34783_085 Kokegrop A115, plan A115 Nø LH 21.05.2014 
Cf34783_086 Kokegrop A122, plan A122 Nnv CCW 21.05.2014 
Cf34783_087 Kokegrop A130,profil A130 S HM 22.05.2014 
Cf34783_089 Kokegrop A122,profil A122 Nnv CCW 22.05.2014 
Cf34783_090 Kokegrop A101,plan A101 Ø CCW 22.05.2014 
Cf34783_093 Kokegrop A133 A133 V HM 22.05.2014 
Cf34783_095 Kokegrop A134 A134 Nnv HM 22.05.2014 
Cf34783_097 Kokegrop A135 A135 V HM 22.05.2014 
Cf34783_099 Kokegrop A115, profil A115 Sø LH 22.05.2014 
Cf34783_103 Kokegrop A101,profil A101 Ø CCW 22.05.2014 
Cf34783_104 Kokegrop A118, plan 118 Øsø CCW 22.05.2014 
Cf34783_106 Kokegrop A133,profil A133 Sø HM 22.05.2014 
Cf34783_109 Kokegrop A116, plan A116 Sø LH 23.05.2014 
Cf34783_111 Kokegrop A134, profil A134 N HM 23.05.2014 
Cf34783_112 Kokegrop A118, profil A118 Øsø CCW 23.05.2014 
Cf34783_113 Grop, A102 A102 Ssø HM 23.05.2014 
Cf34783_115 Kokegrop A116, profil A116 Sø LH 23.05.2015 
Cf34783_117 Kokegrop A116, profil A116 Sø LH 23.05.2015 
Cf34783_118 Kokegrop A116, profil A116 Sø LH 23.05.2015 
Cf34783_119 Kokegrop (?) A120, plan A120 Ø CCW 23.05.2015 
Cf34783_120 Kokegrop (?) A120,profil A120 Ø CCW 23.05.2015 
Cf34783_122 Grop A102 profil A102 Ssø HM 23.05.2015 
Cf34783_123 Oversiktsbilde  Sø LH 23.05.2015 
Cf34783_131 Oversiktsbilde  Nv LH 23.05.2015 
Cf34783_136 Funnfoto brent leire C60223/1. Fra lag A150. A150  CCW 22.02.2016 
Cf34783_137 Funnfoto brente bein C60224/1. Fra branngrav A121. A121  CCW 22.02.2016 

Cf34783_138 Branngrav A121, tegning i plan og profil med prøver 
avmerket. A121  CCW 22.02.2016 

Cf34783_139 Bunn av kokegrop A126 og lag A150, tegning i plan og 
profil med prøver avmerket. 

A126, 
A150  CCW 22.02.2016 
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11.6 ANALYSERESULTATER 

11.6.1 VEDARTANALYSE VED MOESGÅRD MUSEUM 
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11.6.2 C14-ANALYSE VED ÅNGSTRÖMLABORATORIET 
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11.6.3 OSTEOLOGISK ANALYSE VED RUDOLF GUSTAVSSON/SAU 
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11.6.4 MIKROMORFOLOGI V/ R.I. MCPHAIL, J. LINDERHOLM OG S. ERIKSSON 
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11.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
- Originaltegninger A4 – 17 stk. 

- Utskrift av dagbok (originalen er lagret i Intrasis) – 1 ark 
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