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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med oppføring av nytt løklager ble et mindre område ved Hveem nordøstre undersøkt i 

perioden 12.- 25. august 2009. Det ble funnet et fossilt dyrkningslag, 19 kokegroper og 4 stolpehull.  

 

Dateringene tyder på at dyrkningslaget er fra førromersk jernalder, og kokegropene fra 

folkevandringstid. Stolpehullene er datert til førromersk jernalder, romertid og merovingertid. Det 

ble ikke påvist sikre huskonstruksjoner, og det er usikkert hvilken konstruksjon stolpehullene har 

inngått i, og om de er samtidige. 

 

Det ble funnet en barre av jern i den ene kokegropen, S18. Barren skal sannsynligvis dateres til 

folkevandringstid. 

 

Til sammen tyder dateringene på en kontinuerlig bruk av området i en periode på over tusen år, fra 

520 f.Kr. til 660 e.Kr. Utgravningsområdet er sannsynligvis i utkanten av et større bosetnings-

område. Det er derfor sannsynlig at det har vært kontinuerlig bosetning på Hveem fra overgangen 

yngre bronsealder/ førromersk jernalder og fram til i dag. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

HVEEM NORDØSTRE, 72/1, ØSTRE TOTEN, 
OPPLAND  

HELENE RUSS 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Gården Hveem nordøstre på Toten har i mange år produsert og pakket løk. I 

forbindelse med økt omsetning ønsket de å bygge et nytt lagerlokale for 

oppbevaring av løk. Da matjorden ble fjernet ble det oppdaget mulige 

kokegroper. Dette ble innrapportert den 16. juli og samme dag kom Oppland 

fylkeskommune ut på befaring. Fylkeskommunen gjorde den bedømning at dette 

var kokegroper, og en arkeologisk registrering ble utført 20. og 21. juli. Under 

denne registreringen ble det funnet totalt 24 mulige strukturer hvorav 12 var 

kokegroper, 11 mulige stolpehull og ett dyrkningslag. Noe senere ønsket 

gårdeier Johan Arild Hveem å fortsette graving i et område som var antatt 

ødelagt av moderne grøftegraving. Blant annet lå det et moderne vannings-

system her, og en telefonkabel. Oppland fylkeskommune registrerte området og 

det ble funnet en kokegrop, ett stolpehull og en forekomst av skjørbrent stein 

(Andersen 2009a, 2009b). 

 

Riksantikvaren ga, i brev av 4. august 2009, tillatelse til inngrep i de automatisk 

fredete kulturminnene, med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen ble foretatt i tidsrommet 12. til 25. august 2009. Været var stort 

sett overskyet med noe tåke på morgenen, men hovedsakelig opphold på dagen.  

 

Deltagere var Kevin Wooldridge (feltassistent) som også hadde ansvar for 

oppmåling i felt og laget plantegninger og kart til etterarbeidet, og Helene Russ 

(feltleder). Prosjektleder var Anne Skogsfjord. Gravemaskinfører var Olav 

Myrland. 

 

3. FORMIDLING  

Feltet lå forholdsvis utilgjengelig til og besøksmengden ble derfor relativt liten. 

Den 13. august var Jan Henning Larsen (KHM) på besøk, og fikk en kort 

omvisning på feltet. Den 17. august kom Oppland Arbeiderblad representert av 

Jan Frode Simensen. Dagen etter kom artikkel i avisa (se vedlegg). Den 18. 

august kom prosjektleder Anne Skogsfjord ut. Den 19. august var Øystein 

Rønning Andersen fra Oppland fylkeskommune og hilste på. Han var ansvarlig 

for deler av fylkeskommunens registrering av feltet. 21. og 24. august var Tom 



72/1, Østre Toten  2009/12083 

 3 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Haraldsen på besøk. Ellers hadde vi så godt som daglig kontakt med tiltakshaver 

Johan Arild Hveem og hans kone Astrid Hveem. 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Gården Hveem nordøstre og de påviste kulturminnene ligger i et rikt 

kulturlandskap hvor det er registrert en rekke automatisk fredete kulturminner. 

Gården ligger innenfor et av kjerneområdene til det nasjonalt verdifulle 

kulturlandskapsområdet Balke-Lillo. 

 

Gårdsnavnet Hveem er utledet fra Kvem som er kjent i skriftlige kilder tilbake 

til 1368. På Hveemgårdene er det kjent et gravfelt (id 13362), flere 

enkeltliggende gravminner (id 33063, 23390) og en bautastein (id 81455). Disse 

gravhaugene, og gravfeltet danner ett triangel rundt bosetningssporene på id 

128556. 

 

Det fins opplysninger om gravfunn i tilknytning til bautasteinen (id 81455). I 

Riksantikvarens kulturminnebase, Askeladden, fins det opplysninger om at det 

skal ha blitt funnet gjenstander i forbindelse med graving ved bautaen. Dette må 

være funnene C996-C998, perler, nøkkel og sølvbelagt bronsespenne som er 

gjort i en gravhaug nær bautasteinen på Kvem i 1840. Utdrag fra Askeladden: ”I 

Ø del av gårdstunet i N-kant av dyrket mark: Bautastein, av grå bergart spettet 

med svarte striper. Står. Det var tidligere en låve rett S for bautaen, og bautaen 

var da plassert helt inntil låvebrua. Dette er nå revet. I området skal ha vært 

kirkegård. S for bryggerhuset. 45 m SV for bautastein, og kant i kant med dette 

ble det for "lenge siden" funnet menneskebein, hodeskalle”. 

 

Ved et enkelt søk i museenes felles gjenstandsdatabase på gården Hveem, eller 

Kvem, kommer det frem over 100 funn. Noen av disse funnene er ikke 

relevante, da de virker å være samlet inn fra hele Østre Toten, og har usikker 

opprinnelse. Enkelte funn er derimot av stor interesse, blant annet en berlokk 

funnet i en gravhaug (C997). Her er opplysningene sikre, og hengesmykket 

stammer fra en antatt grav på en av Hveem gårdene. 

 

Feltet ligger litt sydvest for en liten åsrygg i terrenget. En kan spekulere i om et 

eventuelt jernalderhus ligger nærmere denne åsryggen, eller muligens oppe på 

den. 65 meter sydvest for feltet ligger gravminnet, id 33063. Haugen har ett stort 

bjørketre ovenpå og flere hagebusker rundt. En del skrot fantes oppe på haugen, 

og man kunne ane en mulig plyndringsgrop i haugen. Rett syd for feltet ligger 

gården Hveem nordøstre med driftsbygninger, låve og bolighus. Vest for feltet 

har man en flott utsikt over dalføret som går forbi Hoff og inn til Lena. Nord for 

feltet ligger en annen liten åsrygg omtrent 300 meter unna. Ifølge gårdeier skal 

det ligge en ruin der borte, med uviss datering. 
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5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Flertallet av de påviste kulturminnene faller innenfor et av satsningsområdene 

for Kulturhistorisk museums virksomhet, der ”Jordbruksbebyggelsen i Øst-

Norge” er emnet for et faglig program som er under utarbeiding (Martens, 

manuskript 2004).  

 

Kunnskapen om jernalderens jordbruksbebyggelse i Oppland svært begrenset. 

Hus kjenner man fra Sigurd Griegs undersøkelser rundt Lillehammer på 1930-

tallet (Grieg 1939) og Aksel Helmens utgravning av en hustuft på Skattum i 

Gran i 1949 (Helmen 1953). På tross av en rekke sjaktinger på Toten og 

Hadeland de senere årene mangler man fortsatt spor etter hus i dyrket mark. 

Siden det var uavklart hva stolpehullene representerte, var disse 

problemstillingene aktuelle (Damlien 2009): 

 

 Er de registrerte stolpehullene rester av hus? 

 Hvordan har husene i tilfelle vært utformet? 

 Hvor gamle er de? 

 Er det alternative tolkninger av strukturene? 

 

Selv om det ikke skulle bli funnet hus, er det viktig med en god dokumentasjon 

siden så få slike strukturer er kjent i Oppland. 

 

Når det gjelder kokegroper, var følgende problemstillinger aktuelle: 

 

 Datering 

 Funksjon 

 Er kokegropene brukt over lang tid, eller bare i et kort tidsrom? 

 Finnes det bein eller andre gjenstander i kokegropene? 

 

Ved registreringen ble det også funnet et kulturlag som må undersøkes og 

dateres (Damlien 2009). 

 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Utgravningen kom i gang raskt etter fylkeskommunens registrering. Deler av 

feltet, ca 40 % i areal, var allerede avdekket og lå delvis eksponert, og delvis 

dekket med veiduk. På ca. 40 % av det resterende feltet var all matjord, foruten 

den siste 5 til 10 cm skånsomt fjernet, slik at vi raskt kunne frilegge denne delen 

av feltet. De resterende 20 % fjernet vi all matjord på for å komme ned til 

strukturer og undergrunn. På grunn av tidspress ble flere av de største 

strukturene, stort sett kokegroper, også snittet med maskin. 
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Ved utgravningen ble det benyttet maskinell flateavdekking som metode 

(Løken, Pilø og Hemdorff 1996). Denne metoden går ut på at all matjord på 

feltet fjernes med maskin med flatt skjær, og to arkeologer følger etter med 

krafser. 

Feltet var allerede delvis avdekket når vi begynte den første dagen med maskin, 

slik at det kun var fem til ti centimeter med matjord for oss å ta av, på den delen 

der fylkeskommunen ikke allerede hadde fullstendig frilagt området. Dette 

sparte muligens noe tid under selve utgravningen, men det var vanskelig å gjøre 

finarbeidet med gravemaskinen da undergrunnen innholdt mange stein. Det var 

vanskelige forhold generelt med mye steiner i konsentrasjoner og vanskelig å 

skille dette fra reelle stolpehull før snitting. 

 

Undergrunnen i området besto for det meste av lys gråbeige leire. I det 

nordøstlige hjørnet syntes et flisberg av skifer og i østlig ende av feltet var leiren 

iblandet silt samt store og små morenestein. I ett nord-sydgående belte lå det et 

dyrkningslag. Dyrkningslaget varierte i  dybde og lå i flere antatt naturlige 

forsenkninger i undergrunnen. Alle kokegropene foruten to, lå i dette eldre 

dyrkningslaget. Laget besto av mørk brun silt. 

 

Etter avdekking ble alle strukturene avgrenset og innmålt med totalstasjon/GIS i 

plan. De ble nummerert, og de første 27 strukturene har samme nummer som de 

fikk av Oppland fylkeskommune. Totalt ble det målt inn 40 strukturer. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Da vi ankom feltet hadde feltet ligget beskyttet av veiduk siden det ble avdekt 3 

uker tidligere. I denne perioden hadde det vært flere kraftige regnskyll i området 

og totalt hadde det falt omtrent 20 millimeter med regn i området. Dermed måtte 

mye av feltet renses nøye opp før vi kunne skaffe en god oversikt over hele 

situasjonen på feltet. Dette tok omtrent en dag.  

 

Ett annet problem oppsto på grunn av størrelsen på de fleste kokegropene. De 

var generelt meget store, både i utstrekning og i dybde. Det ble derfor valgt å 

snitte så mange strukturer som mulig med gravemaskinen, før profilen ble renset 

frem med spade og graveskje. Denne fremgangsmåten førte til at noen mulige 

funn kan ha gått tapt, samt at vi ikke hadde en mulighet til å måle antall liter 

med varmepåvirkede stein som fantes i kokegropene. 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Barre C57245/1 

En gjenstand av jern ble funnet under utgravning av kokegrop S18. Gjenstanden 

er deler av en jernbarre. Barren ligner figur 438 i Rygh (1885) med enkelte 

avvik. Barren er en del kortere og begge endene er forskjellige fra type-

eksemplaret. Der hvor typeeksemplaret vider seg ut og ender i ett hull, avsluttes 

denne barren og ender i en tapp. Den andre enden er brukket av på barren. 
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Gjenstanden er 14,5 cm lang, bredde 2,7 cm og tykkelse 0,8 (største tykkelse 1,2 

cm).  

 

 

 

 

 
Rygh 1885, fig 438 

 

Resten av kokegropen ble tømt for hånd for å forsikre oss om at det ikke fantes 

flere gjenstander i gropen. Det ble kun funnet brente bein. Kokegropen S18, er  

datert til 450-550 calAD, dvs. folkevandringstid.  

 

Bein C57245/2-5 

Det ble funnet en del brente og ubrente fragmenter av bein. Det meste ble funnet 

ved opprensing og i toppen av kokegropene, og kan dermed være 

kontaminasjon. Noe ble derimot funnet i strukturer som i S18, der det ble 

påtruffet bein fra 5 cm og hele veien ned i strukturen. Alle disse beina er brente, 

og mest sannsynlig fra dyr. Disse har havnet i kokegropen som avfall, muligens 

i forbindelse med matlagning. 

 

5.5.2 STRUKTURER 

Dyrkningslag 

S24 

Struktur S24 er et dyrkningslag med masser av mørkebrun silt. Det ble observert 

noe kull enkelte steder i massene. Laget målte 50 cm på det dypeste. Dyrknings-

lagets utbredelse på feltet er målt inn med totalstasjon. Det er tykkest i sentrum 

og ligger i en fordypning i det naturlige terrenget. Den fullstendige 

avgrensningen av laget kunne ikke fastslås da det fortsetter ut over planområdet 

mot nord. Det var også her profilen ble lagd. De fleste av feltets kokegroper var 

gravd ned i dyrkningslaget. Enkelte stolpehull og to små kokegroper lå utenfor.  

Deler av dyrkningslaget ble forsøkt fjernet med maskin for å se om det fantes 

strukturer i den sterile undergrunnen under dyrkningslaget. Det ble ikke påvist 

noen nye strukturer under laget. Undergrunnen var derimot vanskelig å jobbe 

med da den var full av morenestein med størrelser fra 15 cm i diameter og opp 

til 70 cm i diameter. Det ble datert to prøver fra dyrkningslaget, begge til 

førromersk jernalder.  

 
S24, dyrkningslaget i profil. Retning sett mot N.   Fotograf: Helene Russ
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Stolpehull 

Det ble funnet fire stolpehull på Hveem, tre av disse ligger på en rad. Stolpehull 

som kan settes inn i et system inngår ofte i en huskonstruksjon, eller en annen 

konstruksjon som gjerde, levegg, uthus og lignende. Det ble ikke funnet sikre 

hus på Hveem.  

 

S1 

Strukturen er et sikkert stolpehull med skoningsstein og stolpeavtrykk. 

Stolpehullet ble snittet av Oppland fylkeskommune. Makrofossilprøve 

(C57245/29) ble tatt ut og den viser funn av bygg og meldestokk. Prøven er 

datert på frø 1950 ±25 BP, 35-90 calAD (TRa-1492).  
 

S1, stolpehull i profil sett mot N. Fotograf: 

Helene Russ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4 

Strukturen ble opprinnelig tolket som en mindre kokegrop, men viste seg under 

snitting å være et stolpehull. Sannsynligvis er stolpen fjernet og løsmasser, samt 

varmepåvirket stein, har kommet ned i hullet. Lite kull i massene tyder at det 

ikke var noen in situ brenning. Det ble tatt ut en makrofossilprøve som inneholdt 

ugress i form av klengjemaure og hønsegress. Strukturen har fått to dateringer 

som ikke sammenfaller. Dateringen (C57245/30) på frø er 1960±35 BP, 15-90 

calAD (TRa-1493), og dateringen på trekull av bjørk er 1405±25 BP, 635-660 

calAD (TRa-983). Dateringen på frø sammenfaller med dateringen av stolpehull 

S1. 

 
Stolpehull S4 i plan og profil sett mot N.     Fotograf: Helene Russ 
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S28 

Stolpehull med klare skoningsstein. Noe uklar avgrensning mellom stolpe-

avtrykk og nedgravning, men stolpen må rimeligvis ha vært innenfor steinene. 

Stolpeavtrykket består av mørk brun siltholdig leire, og nedgravningen av 

brunbeige siltholdig leire. Undergrunnen er siltholdig leire med skifer. 

 

I makrofossilprøven (C57245/32) fra S28 ble det kun funnet avrundet trekull. 

Strukturen er datert på trekull av bjørk til 2420 ±30 BP, 520-405 calBC (TRa-

986).  

 
Stolpehull, S28, i plan og profil sett mot N.     Fotograf: Helene Russ 

 

 

Kokegroper  

Det ble funnet totalt 19 kokegroper på feltet, 17 av disse var gravd ned i 

dyrkningslag S24. Kokegropene varierte i størrelse fra 100 x 75 cm til 358 x 162 

cm, og i dybder fra 22 cm til 60 cm. De fleste var store og dype, og flere hadde 

spor etter gjenbruk av samme grop, eller at nyere groper skar/kuttet de eldre 

gropene. Det var ofte vanskelig å danne seg et klart bilde av kokegropene i plan, 

annet enn at de var ujevne i formen, men i profil kunne de avgrenses enklere ved 

at det for eksempel var annen fyllmasse i deler av strukturen, en ny kullrand, 

eller et annet forhold mellom stein og jordmasser. To kokegroper ble datert og 

presenteres nærmere nedenfor. 

 

S18 

Kokegrop som inneholder mest stein, men også siltholdig leire. Kull i bunn og 

på kantene. Strukturen ligger i dyrkningslag S24 og er skåret av S17, som er en 

annen, yngre, kokegrop. Under utgravning ble det funnet en barre. Det ble tatt ut 
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en kullprøve (C57245/9). Prøven er radiologisk datert på bjørk til 1555 ±30 BP, 

450-550 calAD (TRa-984).  

 

 
S18, kokegrop i plan og profil sett mot Ø.   Fotograf: Kevin Wooldridge 
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S39B 

En større kokegrop med tegn på mulig gjenbruk. Den inneholder mørk gråbrun 

siltholdig leire. Strukturen har en flat bunn med rundede sider, og den er fylt 

med ett kullag og rødbrent leire. Kokegropen ble snittet med maskin på grunn av 

størrelsen. Gropen viser tydelige tegn på en gjenbruksfase som er lagt til midten 

av kokegropen, som vist på tegningen under. Massene og mengden med steiner 

er med på å avgjøre denne tolkningen som ble gjort i felt. Det ble tatt ut to 

kullprøver fra strukturen (C57245/20-21) og strukturens mulige andre fase 

S39B, er datert på bjørk til 1535 ±25 BP, 353-595 calAD (TRa-987). 

 

 
S39, kokegrop i plan sett mot S, og samme struktur i profil sett mot Ø. Fotografer: HR og KW 

 
 



72/1, Østre Toten  2009/12083 

 11 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

5.5.3 DATERING 

Det ble datert til sammen åtte prøver av trekull og forkullede frø fra lokaliteten  

(se vedlegg). 
S-nr.  Struktur-

type  

Prøve

-nr.  

C-nr.  Materiale  Labref.  
14

C-

alder, 

før nåtid  

Kalibrert 

alder, ett 

sigma 

1 Stolpehull MP9 57245/30 Frø TRa-1492 1950±25 AD 35-90 

4 Stolpehull MP10 57245/31 Frø TRa-1493 1960 ±35 AD 15-90 

4 Stolpehull MP10 57245/31 Bjørk TRa-983 1405 ±25 AD 635-660 

18 Kokegrop KP13 57245/9 Bjørk TRa-984 1555 ±30 AD 450-550 

24 Dyrknings-

lag 

MP2 57245/24 Frø TRa-1491 2145 ±30 BC 200-125 

24 Dyrknings-

lag 

MP6 57245/23 Bjørk TRa-985 2180 ±25 BC 345-180 

28 Stolpehull MP8 57245/29 Bjørk TRa-986 2420 ±30 BC 520-405 

39B Kokegrop KP9 57245/21 Bjørk TRa-987 1535 ±25 AD 535-595 

 

 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Under utgravningen ble det samlet inn til sammen 17 kullprøver fra alle de 

kokegropene som ble snittet. 6 kullprøver ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg 

(se vedlegg). 

 

Det ble til sammen samlet inn 10 makrofossilprøver, 4 fra stolpehull, 5 fra 

dyrkningsprofil og 1 fra en senere avskrevet struktur. 5 makrofossilprøver ble 

analysert ved NOK, København (se vedlegg).   

 

Tre av makrofossilprøvene fra stolpehull ble analysert. Det ble funnet forkullede 

korn/frø i to av prøvene, blant annet bygg i S1.  

 

Fra dyrkningslaget ble det samlet inn totalt fem makroprøver. To ble hentet fra 

profilen/feltkanten og en ble tatt ut fra profilen ved kokegrop S23. Denne prøven 

er senere datert på frø. De to siste prøvene ble hentet fra steinkonsentrasjonen 
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som lå i dyrkningslaget. Fra makrofossilprøvene er det også separert ut kull 

under vask av prøven. Det ble funnet korn i makrofossilprøven fra dyrkningslag 

S24, i form av bygg, korn og hestehavre, samt lin.  

 

Det ble også samlet inn en pollenserie fra profilen ved dyrkningslag S24, PP1-

PP7. Fra denne ble PP1 til PP4 sendt inn til analyse av Helge I. Høeg, men 

prøvene viste seg å være tomme for pollen (se vedlegg). 

 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Det ble funnet en barre av jern i kokegropen S18, som er datert til 450-550 

calAD, dvs. folkevandringstid. Det er tidligere svært få funn av jernbarrer som 

kommer fra daterbare strukturer, funnet er derfor med på å gi en bedre forståelse 

og mer kunnskap om denne gjenstandskategorien. Det er tidligere funnet store 

mengder med jernbarrer i Oppland fylke og også på Østre Toten (Larsen 

2009:17-19). Det er blant annet funnet et depotfunn med 200 barrer fra vikingtid  

(C21861) på Seierstad (152,153), Østre Toten kommune. Heid Gjøstein Resi 

(1995) viser til at det er funnet 8500 barrer av typen R 438 i Norge, men få i 

daterbare kontekster. Det er mye som tyder på at barrene kan være fra eldre 

jernalder, slik barren fra Hveem sannsynligvis er, men det fins også barrer fra 

yngre jernalder og tidlig middelalder.   

 

Det ble funnet et fossilt dyrkningslag, de fleste av kokegropene var nedgravd i 

dette laget, og er dermed stratigrafisk yngre enn dyrkningen. Det ble datert to 

kullprøver fra dyrkningslaget, begge til førromersk jernalder. En prøve (C57245/ 

23) som ble vedartsbestemt til bjørk er radiologisk datert til 345-180 calBC og 

en datert på frø (C57245/24) til 200-125 calBC.  

 

Flere makroprøver og en pollenserie ble samlet inn fra dyrkningslaget S24. 

Pollenserien inneholdt ikke pollen, men makroprøven som ble analysert ved 

Natur og kultur (NOK) viste at laget inneholdt frø og korn av lin (Linum 

usitatissimum), bygg (Hordeum vulgare), ubestemte korn (Ceralia sp.), og 

hestehavre (Arrhenatherum elatius ssp. Bulbosum). Det finnes også spor etter 

ugress, blant annet grønt hønsegras (persicaria lapathifolia ssp. Lapathifolia), 

pengeurt (Thlaspi arvense), gress (Poaceae sp.), smelle (Silene sp.), og 

meldestokk (Chenopodium album). Annine Moltsen mener det forkullede 

materialet stammer fra et mulig ildsted som kan ha blitt tømt ut i dyrkningslaget 

og deretter raskt forseglet. Makrofossilanalysen bekrefter at laget er et 

dyrkningslag, dateringer viser at det har vært en boplass i nærheten i førromersk 

jernalder, og det er mulig at dyrkningslaget også skal dateres til denne perioden. 

Funn av forkullet bygg kan indikere dyrkning av bygg på stedet, men også andre 

typer korn og lin kan ha blitt dyrket.  

 

Det ble funnet 19 kokegroper, to av disse ble datert, begge til folkevandringstid. 

Det store kokegropfeltet på Hoffsvangen er hovedsakelig datert til romertid, 

men det fins dateringer fra ca år 0 til 700 e.Kr. Det ble også undersøkt 25 

kokegroper på Østre Toten prestegård i 2006 (Kjos 2006) og dessuten en mindre 

gravning av kokegroper på Kraby i 2002 (Rynning 2002). De fleste ble datert til 

romersk jernalder og folkevandringstid.  Kokegropaktiviten på Hveem kan være 

samtidig med aktiviteten på Hoffsvangen og Kraby.  
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Det ble funnet fire stolpehull på Hveem. 3 av disse danner en rad, og det er 

mulig at de kan inngå i en huskonstruksjon, men utgravningen kunne ikke 

bekrefte dette. Tre av stolpehullene ble datert. S28 er datert til overgangen yngre 

bronsealder til førromersk jernalder, mens S1 er datert til romersk jernalder, og 

S4 er datert med to dateringer til romersk jernalder og merovingertid. 

Stolpehullene er datert på bjørk og frø, og dette er sannsynligvis avfall fra annen 

aktivitet som sekundært har havnet i stolpehullene. Forkullet materiale kan være 

både eldre og yngre enn stolpehullenes bruksperiode. Det er derfor usikkert når 

stolpehullene var i bruk og hvilken konstruksjon de har vært en del av. 

 

6. KONKLUSJON 

I forbindelse med oppføring av nytt løklager ble et mindre område ved Hveem 

nordøstre undersøkt. Det ble funnet et fossilt dyrkningslag, 19 kokegroper og 4 

stolpehull.  

 

Dateringene tyder på at dyrkningslaget er fra førromersk jernalder, og 

kokegropene fra folkevandringstid. Stolpehullene er datert til førromersk 

jernalder, romertid og merovingertid. Det ble ikke påvist sikre 

huskonstruksjoner, og det er usikkert hvilken konstruksjon stolpehullene har 

inngått i og om de er samtidige. 

 

Det ble funnet en barre av jern i den ene kokegropen, S18. Barren skal 

sannsynligvis dateres til folkevandringstid. 

 

Til sammen tyder dateringene på en kontinuerlig bruk av området i en periode 

på over tusen år, fra 520 f.Kr. til 660 e.Kr. Utgravningsområdet er sannsynligvis 

i utkanten av et større bosetningsområde. Det er derfor sannsynlig at det har vært 

kontinuerlig bosetning på Hveem fra overgangen yngre bronsealder/ førromersk 

jernalder og fram til i dag. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

S-nr Type K-element Skjbr stein Flate Snittet Dybde i profil Diameter Lengde Bredde Sider  Bunn  Fyll- farge Beskrivelse 

S-01 Stolpehull 
Skonings-
stein 

 
Rund JA 32 52 0 0 Rette Flat mørk brun 

Sikkert stolpehull med skoningsstein og stolpeavtrykk. Snittet av Oppland 
fylkeskommune. 

S-02 Avskrevet   

 
  JA 0 0 0 0       

Dette virker å være en del av overgangen mellom naturlig undergrunn og S 

24, dyrkningslag. Det er dessuten en ansamling med stein, slik at det i plan 

så ut til å være et mulig stolpehull. 

S-03 Kokegrop   1 Rund JA 14 0 44 45 Buet Ujevn Brun 

Liten, rund struktur. Noe in situ brenning, muligens bunn av en liten 

kokegrop. Mindre enn 1 liter varmepåvirket stein. Ingen kullprøve mulig. 

S-04 Stolpehull 

Stolpe-

avtrykk 7 Rund JA 34 70 0 0 Buet Rund 

Mørk 

gråbrun 

Strukturen ble opprinnelig tolket som en mindre kokegrop, men viste seg 

under snitting å være et stolpehull. Sannsynligvis er stolpen fjernet og 
løsmasser, samt varmepåvirket stein har kommet i. Lite kull i massene 

tyder på ingen in situ brenning. 

S-05 Avskrevet   

 
  JA 0 0 0 0       

I plan tolket som et mulig stolpehull. Viste seg og kun å være misfarging 
av S24, dyrkningslag. 

S-06 Avskrevet   

 
  JA 0 0 0 0       

I plan mulig stolpehull på grunn av en konsentrasjon med stein, men viste 

seg ved snitting å ikke være annet enn s24 dyrkningslag. 

S-07 Annet   

 
Ujevn JA 3 0 94 85 Ujevn Flat brun 

En konsentrasjon av kull som opprinnelig ble tolket som et mulig 
stolpehull. Ved snitting viste det seg å være en kullflekk. 

S-08 Avskrevet   2   JA 0 0 0 0       

En konsentrasjon med stein er opprinnelig tolket som et mulig stolpehull. 

Ved snitting ble det funnet litt kull og brente og ubrente bein. Kan virke 

som om området har blitt forstyrret, men ikke nødvendigvis i moderne tid. 
Et lite fragment med jern ble også funnet og tatt med inn. 

S-09 Kokegrop   200 Rund JA 50 0 180 160 Buet Flat 

mørk 

brungrå 

Del av til sammen tre kokegroper som ligger på rekke. Kokegrop S-32, er 

sannsynligvis den første (i tid), deretter S-9, og til sist S-40. Kokegropen 
hadde både ubrente og brente bein i overflaten, vanskelig å avgjøre 

hvorvidt dette er moderne eller ikke. Samlet inn som F1. 

S-10 Avskrevet   

 
  JA 0 0 0 0       Antatt stolpehull, men avskrevet etter snitting. 

S-11 Kokegrop   

 
Oval NEI 0 0 160 144     gråbrun 

Mørk humusholdig masse med mys skjørbrent stein hvorav enkelte av 

relativt liten størrelse. En god del biter av trekull med brent sand/leire i Ø, 

V og N. Oppland fylkeskommune har tatt en dateringsprøve fra overflaten. 

KW tegnet strukturen i plan, og vi tok også inn en egen kullprøve (K17). 

S-12 Kokegrop   

 
Oval NEI 0 0 110 90     Mørk brun 

Oval: 90x110 cm, orientert NØ-SV. Mørk humusholdig masse. Noe 

skjørbrent stein og litt trekull i kanten 

S-13 Kokegrop   

 
Rund NEI 0 110 0 0     mørk brun 

Sirkulær: 110 cm i diameter. Mørk humusholdig masse. Noe skjørbrent 

stein og enkelte biter av trekull. 

S-14 Avskrevet   0,5 Rund JA 0 0 0 0       

En del stein i overflaten tydet på et mulig stolpehull, men ved snitting 

viser det seg å ikke være en definerbar nedgravning. Ca. 2 l små (2-10 cm) 

ble funnet. 

S-15 Avskrevet   2 Oval JA 0 0 0 0       

Antatt å være et stolpehull, men ved utgravning ble det avskrevet da det 
viste seg å kun være utdratte masser fra nærliggende S-16. Hadde både 

brent og ubrent stein i plan. 
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S-16 Kokegrop   

 
Oval NEI 0 0 120 100     

Mørk 
gråbrun 

Kokegrop, inneholder mørk humusholdig masse med noe skjørbrent stein 
og en del trekull i VNV-lig kant.. 

S-17 Kokegrop   100 Rund JA 30 0 130 120 Buet Rund Grå 

Kokegrop. Inneholder blandet grå-grønn siltholdig leire. Med litt humus. 

Kull spredt i hele S, med en konsentrasjon i bunn. Strukturen ligger i 

dyrkningslag S24 og skjærer og er muligens gjenbruk av S18, kokegrop. 

S-18 Kokegrop   200 Oval JA 38 0 180 130 Buet Rund Mørk 

Kokegrop. Inneholder mest stein men også siltholdig leire. Kull i bunn og 

på kantene av S. Strukturen ligger i dyrkningslag S24 og er skåret av S17, 

kokegrop. Under gravning ble det funnet en gjenstand av jern som 
muligens kan være rester av en barre. F4. 

S-19 Kokegrop   

 
Oval NEI 0 0 100 75     mørk grå 

Kokegrop. Inneholder mørk humusholdig masse med både skjørbrent og 

ikke-skjørbrent stein. 

S-20 Avskrevet   1   JA 0 0 70 54       

Beskrevet som mulig stolpehull, men ved snitting ble den avskrevet da 
ingen nedgravning kunne finnes i profilen. Enkelte skjærbrent og ikke-

skjørbrente stein observert samt kull og litt brent ben. 

S-21 Kokegrop   1 Rund JA 30 60 0 0 Buet Rund mellombrun 

Var først beskrevet som et stolpehull, men under snitting viste det seg å 

være en liten kokegrop. Inneholdt mellombrun humusholdig leire med noe 
silt. Noen steiner. 

S-22 Kokegrop   

 
Oval JA 50 0 270 150 Skrå Flat mellombrun 

Kokegrop. Ujevn til oval form i flate. Inneholder mellombrun 

humusholdig leire med noe silt. Enkelte steiner. S22 virker å være skåret 
av S21.  Strukturen virker også å ha vært gjenbrukt. Fyll 22A var en ren 

mellombrun leire uten steiner på topp av kullag. Lag 22B var en mer 

kornete blanding av humus og kull med mye stein. Strukturen ble snittet 

med maskin. 

S-23 Kokegrop   

 
Oval JA 48 0 210 124 Buet Flat gråbrun 

Større kokegrop med tydelig kullrand i bunn. Består av lag 1: Mørk 

gråbrun kull og siltholdig leire. Lag2 som er S24, dyrkningslag: Mørk brun 

siltholdig leire og litt kull.  Tett med skjørbrent stein i S23. Strukturen ble 
snittet med gravemaskin. 

S-24 Annet   

 
  JA 50 0 0 0     Mørk brun 

Dyrkningslag som inneholder mørk brun silt. Noe kull enkelte steder. 

Maksimalt 50cm dypt. Dyrkningslagets utbredelse på feltet er målt inn 
med totalstasjon. Det er tykkest i sentrum og ligger i en fordypning i det 

naturlige terrenget. Den fullstendige avgrensningen av lager er ikke funnet 

da det fortetter ut over planområdet mot N. Det er også her profilen er 
laget. De aller fleste av feltets strukturer (kokegroper) ligger samlet i 

/gravd ned i dyrkningslaget. Enkelte stolpehull og to små kokegroper 

ligger utenfor. Deler av dyrkningslaget ble forsøkt fjernet med maskin for 
å se om det fantes strukturer i den sterile undergrunnen under 

dyrkningslaget. Det ble ikke påvist noen nye strukturer. Undergrunnen er 

derimot vanskelig å jobbe med da den er full av morenestein fra 15 cm og 
opp til 70cm store. Både MP og Pollenserie er hentet inn. 

S-25 Kokegrop   10 Oval JA 14 0 0 0 Buet Rund mellombrun 

Grunn kokegrop med delvis kullrand. Inneholder løst mellombrunt siltfyll 

med små stein og kull. 

S-26 Annet   

 
Ujevn JA 0 0 280 240 Ujevn Ujevn   

Konsentrasjon med større stein. Ingen virkelig form eller funksjon, men 
området kan representere det som har vært en eller flere strukturer. Alle 

steinene ligger i S24, dyrkningslaget. Flere lag med sedimenter under 

strukturen som ble snittet med gravemaskin. 

S-27 Stolpehull   

 
Oval JA 22 0 84 64 Ujevn Rund mellombrun 

Mulig stolpehull. Består av mellombrun humusholdig leire med noen 

steiner og noen kullflekker. Undergrunnen består av siltholdig leire med 
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skifer. 

S-28 Stolpehull 
Skonings-
stein 

 
Oval JA 30 0 0 0     mørk brun 

Stolpehull med klare skoningsstein. Noe uklar avgrensning mellom 
stolpeavtrykk og nedgravning, men stolpen må rimeligvis ha vært innenfor 

steinene. Stolpeavtrykket består av mørk brun siltholdig leire, og 

nedgravningen av brunbeige siltholdig leire. Undergrunnen er siltholdig 
leire med skifer. 

S-29 Avskrevet   

 
  JA 10 43 0 0       Var mulig stolpehull, men avskrevet som steinopptrekk under snitting. 

S-30 Kokegrop   

 
Ujevn JA 40 0 268 130 Buet Flat   

Større dråpeformet kokegrop med rand av rødbrent leire. I strukturens 

sydende var det spor etter gjenbruk da dette området hadde en tettere 
pakning med steiner og kull-laget en noe annerledes retning. Inneholder 

mørk gråbrun siltholdig leire med en del kull. Ligger delvis i S24, 

kulturlag i delvis i undergrunn. Snittet med gravemaskin. 

S-31 Annet   1 Oval JA 4 0 76 53 Buet Flat 

mørk 

gråbrun 

Mindre kokegrop. Inneholder mørk gråbrun siltholdig leire. Mye trekull i 

plan. Mindre enn 1 liter skjørbrent stein. Ligger i dyrkningslag S24 og i 

nærheten av S30, ble funnet ved utvidelse av feltet. 

S-32 Kokegrop   

 
Oval JA 60 0 140 120     brungrå 

Kokegrop. Inneholder blandet brungrå siltholdig leire med mye stein. Mye 
kull og rødbrent leire fin også. skåret av S59, kokegrop. Snittet med 

gravemaskin. 

S-33 Kokegrop   

 
Oval JA 22 0 100 80     gråbrun 

Kokegrop med mørk gråbrun siltblandet leire med kullag i bunn. 
Konsentrasjon av større ubrent stein i Slig ende av strukturen. Mulig 

konstruksjonselement. Snittet av gravemaskin. 

S-34 Kokegrop   

 
Oval JA 40 0 200 120 Buet Rund brun 

Kokegrop oval til ujevn i plan med mellombrun humusholdig leire med 

noe silt. Små ujevne steiner, konsentrasjon av kull i sentrum av strukturen 
samt tykt kullag i bunn. Mange steiner, både brente og ubrente i sentrum 

av strukturen. Snittet med gravemaskin 

S-35 Avskrevet   

 
  JA 0 0 0 0       

Antatt å være et mulig stolpehull, men ved snitting fantes ingen klar 
nedgravning kun en konsentrasjon med stein i dyrkningslaget. Brent bein 

observert i massene. 

S-36 Avskrevet   

 
  JA 0 0 0 0       

Antatt å være et mulig stolpehull, men ved snitting viste det seg å være et 
fargeskifte i S24, dyrkningslaget. 

S-37 Avskrevet   

 
  JA 0 0 0 0       

Antatt å være et mulig stolpehull, men ved snitting viste det seg å være et 

fargeskifte i S24, dyrkningslaget, lå nær en større stein. 

S-38 Avskrevet   

 
Ujevn JA 0 0 74 60       

Usikkert hva dette var men en større samling av stien antydet en form for 
struktur. Under snitting viste det seg å kun være utdratte masser fra 

nærliggende kokegrop som har havnet i en fordypning ved en stor stein. 

Avskrevet. 

S-39 Kokegrop   

 
Ujevn JA 38 0 358 162       

Større kokegrop med tegn på gjenbruk. Inneholder mørk gråbrun siltholdig 
leire. Flat bunn med rundede sider, fylt med kullag og rødbrent leire. 

Snittet med gravemaskin. 

S-40 Kokegrop   200 Oval JA 30 0 200 160     

mørk 

brungrå 

Kokegrop med mørk brungrå siltholdig leire. Mye kull og tettpakket med 
skjørbrent stein. Denne kokegropen kan muligens ha hatt en konstruksjon 

med større stein, før den så har blitt fylt med mindre stein etterpå.  Skjærer 

S9, kokegrop. Snittet med gravemaskin. 
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8.2. FUNN OG PRØVER 

Funnliste C57245 
Cnr. F.nr S.nr S. type Kontekst Type materiale Kommentar 

57245/2 1 9 Kokegrop overflate brent bein  funnet under opprensing 

57245/4 2 32 Kokegrop overflate ubrent bein  funnet under opprensing 

57245/5 3 løsfunn Overgang til dyrkningslag  tann, animal   

57245/1 4 18 Kokegrop  barre jern  

---------- 5 8 Avskrevet -10cm jern jern omrotet område/kassert 

---------- 6 8 Avskrevet overflate bein   omrotet område/kassert 

57245/3 7 18 Kokegrop -5 til -20cm bein    

 

  
Liste over makro og pollenprøver. 

 Cnr. Prøve
nr 

S-
nr 

Kontekst Prøvetype Kommentar Liter Vekt Kull 
vekt 

Analysert Vedart Datering på 
frø 

Datering 
bjørk 

57245/31 1 27 Stolpehull Makro Profil -10cm 1 0,1 0,1     

57245/24 2 24 Dyrkningslag Makro V S23- se tegning 3 0,6 0,1 ja  BC200-125  

57245/27 3 26A Stein 
konsentrasjon 

Makro Dyrkningslag fra profil 2 0,3 0,1     

57245/28 4 26B Stein 
konsentrasjon 

Makro Dyrkningslag fra profil 2 0,3 0,2     

57245/26 5 24 Dyrkningslag Pollenserie 
P1-P7 

Fra profil i N. Sjaktkant. ----  ---- Ingen pollen 
funnet 

 
 

  

57245/23 6 24 Dyrkningslag Makro Fra profil i N. Sjaktkant. 2,4 0,4 0,2 ja Bjørk, 
furu 

 BC345-180 

57245/25 7 24 Dyrkningslag Makro Fra profil i N. Sjaktkant. 2 0,2 0,1     

57245/32 8 28 Stolpehull Makro -3 til -10cm 1 0,1 0,1 Ja Bjørk  BC520-405 

57245/29 9 1 Stolpehull Makro -5 til -20cm 1 0,2 0,3   AD35-90  

57245/30 10 4 Stolpehull Makro -16 til -30cm 1,7 0,4 0,1 Ja Bjørk AD15-90 AD635-660 

---------- 11 29 Avskrevet Makro Kassert ---- 0,1 0     
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Liste over kullprøver 
Cnr. Prøve

-nr 
S-
nr. 

Kontekst Kommentar Liter Kull-
vekt 

Analysert betula corylus corylus 
nøtt 

pinus prunus/ 
sorbus 

Datering 
på bjørk 

57245/18 1 33 Kokegrop -22cm 0,2 1,2        

57245/12 2 23 Kokegrop fra kullrand -5 til -20cm 0,7 21,5        

57245/14 3 30 Kokegrop fra N i profil 0 til -20cm 0,2 5,5        

57245/15 4 30 Kokegrop fra S i profil 0 til -20cm 0,2 1,9        

57245/13 5 25 Kokegrop 0 til -10 cm 0,2 3,3        

57245/11 6 22 Kokegrop -30 til -50cm 1 102,6        

57245/19 7 34 Kokegrop -20 til -40cm 0,5 14,7        

57245/20 8 39A Kokegrop Første struktur -20cm 0,5 18,9        

57245/21 9 39B Kokegrop Sekundær struktur -20 
cm 

0,5 5,5 x 2,4 g 0,05 g 0,1 g ja  AD353-
595 

57245/16 10 31 Kullflekk Fra profil 0,2 2,8        

57245/10 11 21 Kokegrop -25cm 0,1 2        

57245/8 12 17 Kokegrop -20cm 0,2 12,6        

57245/9 13 18 Kokegrop -20cm 0,2 5,2 x 0,3 g 1,6 g  ja  AD450-
550 

57245/17 14 32 Kokegrop -20cm 0,2 11,1        

57245/6 15 9 Kokegrop -50cm 0,2 10,7 x 8,6 g    0,4 g  

57245/22 16 40 Kokegrop 20cm 0,2 4        

57245/7 17 11 Kokegrop Fra overflate 0,5 13,8        
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8.2.1 TILVEKSTTEKST 

C57245/1-32  

Boplassfunn/dyrkningsspor fra jernalder fra HVEEM NORDØSTRE av KVEM 

NORD ØSTRE (72/1), ØSTRE TOTEN K., OPPLAND.  

Lokaliteten ble oppdaget ved arbeide i forbindelse med oppføring av nytt løklager på 

gården. Oppland fylkeskommune utførte registreringen av feltet og de fant 24 mulige 

strukturer hvorav 12 var kokegroper, 11 mulige stolpehull og ett dyrkningslag 

(Andersen 2009). Kulturhistorisk museum foretok en utgravning i perioden 12.- 25. 

august 2009. Det ble funnet et fossilt dyrkningslag, 19 kokegroper og 4 stolpehull. 

Stolpehullene utgjorde ingen sikre hus. De fleste av kokegropene lå i dyrkningslaget. 

Det ble samlet inn prøver fra de strukturene som ble snittet. Alle treartsanalyser ble 

utført av Helge I. Høeg, makrofossilanalyser ble utført av Annine S. A. Moltsen, og 

dateringene ved NTNU (DF-4282) (i Russ 2010).  

 

1) Barre av jern. Av type R 438 i Rygh (1885) med en del avvik. Barren er en del 

kortere og begge endene er forskjellige fra typeeksempelet. Der hvor typeeksempelet 

vider seg ut og ender i ett hull, avsluttes denne barren og ender i en tapp. Den flate 

avrundede enden på typeeksempelet er brukket av på barren. L: 14,5 cm. B: 2,7 cm. 

T: 0,8 cm. Stt: 1,2 cm. Funnet i kokegrop S18 som er datert til AD 450-550. 

2) Brente bein fra kokegrop S9. 3 delvis brente fragmenter av dyrebein. Funnet i 

overflaten under opprensing. Vekt: 5 g. 

3) Brente bein fra kokegrop S18. 20 fragmenter av dyrebein. Funnet i fyllmassene fra 

5 til -20 cm. Vekt: 7 g. 

4) Ubrente bein fra kokegrop S32. 20 fragmenter av ubrente dyrebein. Funnet i 

overflaten under opprensing. Vekt: 7 g.   

5) Ubrente bein. 4 fragmenter av en dyretann. Løsfunn i overgangen mellom matjord 

og dyrkningslag S24. Vekt: 1 g.   

Kullprøver fra kokegroper  

6) Fra S9. Vekt: 10,7 g. Vedartsbestemt til bjørk (8,6 g) og hegg (0,4 g). 

7) Fra S11. Vekt: 13,8 g. 

8) Fra S17. Vekt: 12,6 g.  

9) Fra S18. Vekt: 5,2 g. Vedartsbestemt til bjørk (0,3 g) og hassel (1,6 g). Prøven er 

radiologisk datert på bjørk til 1555 ±30 BP, 450-550 calAD (TRa-984). 

10) Fra S21. Vekt: 2,0 g.  

11) Fra S22. Vekt: 102,6 g. 

12) Fra S23. Vekt: 21,5 g. 

13) Fra S25. Vekt: 3,3 g. 

14) Fra S30. Vekt: 5,5 g. 

15) Fra S31. Vekt: 1,9 g. 

16) Fra S31. Vekt: 2,8 g. 

17) Fra S32. Vekt: 11,1 g. 

18) Fra S33. Vekt: 1,2 g.  

19) Fra S34. Vekt: 14,7 g. 

20) Fra S39A. Vekt: 18,9 g. 

21) Fra S39B. Vekt: 5,5 g. Vedartsbestemt til bjørk (2,4 g) og hassel (0,05 g), 

hasselnøtt (0,1 g) og furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 1535 ±25 BP, 353-

595 calAD (TRa-987). 

22) Fra kokegrop Vekt: 4,0 g. 
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Makrofossilprøver og pollenprøve fra dyrkningslaget S24  

23) Fra dyrkningslag S24. Vekt, makro: 0,4 g. vekt, kull: 0,3 g. Vedartsbestemt til 

bjørk (0,1 g). Prøven er radiologisk datert på bjørk til 2180±25 BP, 345-180 calBC 

(TRa-985). 

24) Fra dyrkningslag S24. Vekt, makro: 0,6 g. vekt, kull: 0,1 g. Det ble funnet korn og 

frø ved analyse av prøven. Prøven er radiologisk datert på frø til 2145 ±30 BP, 200-

125 calBC (TRa-1491). 

25) Fra dyrkningslag S24. Vekt, makro: 0,2 g. Vekt, kull: 0,1 g. 

26) Fra dyrkningslag S24. Pollenserie PP1-PP7. Prøven er tatt nedenfra og opp. PP1 

til PP4 er forbrukt ved analyse, ingen pollenkorn ble funnet. Resterende av serien er 

kassert. 

27) Fra steinkonsentrasjon S26A. Vekt, makro: 0,3 g. vekt, kull: 0,1 g. 

28) Fra steinkonsentrasjon S26B. Vekt, makro: 0,3 g. vekt, kull: 0,2 g. 

 

Makrofossilprøver fra stolpehull  

29) Fra S1. Vekt, makro: 0,2g. Vekt, kull: 0,3g. Prøven er radiologisk datert på frø til 

1950 ±25 BP, 35-90 calAD (TRa-1492). 

30) Fra S4. Vekt, makro: 0,4g. Vekt, kull: 0,1g. Vedartsbestemt til bjørk 0,1g. Prøven 

er radiologisk datert på bjørk til 1405 ±25 BP 635-660 calAD (TRa-983). Prøven er 

radiologisk datert på frø til 1960 ±35 BP, 15-90 calAD (TRa-1493). 

31) Fra S27. Vekt, makro: 0,1 g. Vekt, kull: 0,1 g. 

32) Fra S28. Vekt, makro: 0,1 g. Vekt, kull: 0,1 g. Vedartsbestemt til bjørk 0,05 g. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk til 2420 ±30 BP, 520-405 calBC (TRa-986). 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten lå 100 meter nord for våningshuset på Hveem 

nordøstre 71/1, og 125 meter øst for våningshuset på Hveem 75. 

Kartreferanse: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 N: 6728461, Ø: 0603751. 

LokalitetsID: 128556 

Litteratur:   

Andersen, Øystein Rønning, 2009: Rapport fra registrering av automatisk fredete 

kulturminner i forbindelse med oppføring av 1øklager ved Hveem nordøstre, gur. 

72/1, Østre Toten kommune. Oppland fylkeskommune.  

Russ, Helene, 2010: Rapport fra arkeologisk utgravning. Hveem nordøstre 72/1, 

Østre Toten, Oppland. KHMs arkiv.  

Referanselitteratur:  

Rygh, O.1885: Norske Oldsager. Cammermeyer.  
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8.3. TEGNINGER 
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8.4. FOTOLISTE   

Filmnr/Bildenr Motiv 
Retning 

mot Fotograf Dato 

Cf34112_1_001.JPG Oversiktsbilde. Område avdekt av fylkeskommunen. V H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_002.JPG 
Oversiktsbilde. Område avdekt av fylkeskommunen. Duk 
beskytter mot regnet. V H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_003.JPG Oversiktsbilde. V H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_004.JPG Oversiktsbilde V H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_005.JPG 
Oversiktsbilde sett fra låven. Feltet ligger på ett lite kunstig 
platå. NØ H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_006.JPG Oversiktsbilde. Gammel vannledning. NØ H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_007.JPG Oversiktsbilde med fylkeskommunens ene sjakt i forgrunnen. Ø H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_008.JPG Oversiktsbilde med fylkeskommunens ene sjakt i forgrunnen. Ø H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_009.JPG Feltet vi skal avdekke. N H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_010.JPG Feltet vi skal avdekke. SV H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_011.JPG 
Oversiktsbilde. Fylkeskommunens avdekte felt etter fjerning av 
presenning. VSV H.R. 13.8.2009 

Cf34112_1_012.JPG 
Oversiktsbilde. Fylkeskommunens avdekte felt etter fjerning av 
presenning. VSV H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_013.JPG Oversiktsbilde. Utvidelse for å følge mulig stolperekke. NV H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_014.JPG Oversiktsbilde. Mulig stolperekke. N H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_015.JPG Oversiktsbilde. Mulig stolperekke. N H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_016.JPG Oversiktsbilde med dyrkningslag i sentrum av bildet. NØ H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_017.JPG Oversiktsbilde. Ferdig avdekt, men ikke renset. V H.R. 12.8.2009 

Cf34112_1_018.JPG Oversiktsbilde. Ferdig avdekt, men ikke renset. V H.R 12.8.2009 

Cf34112_1_019.JPG S11, Kokegrop i plan. SØ K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_020.JPG S13, Kokegrop i plan. NØ K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_021.JPG S22, Kokegrop i plan. Ø H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_022.JPG S21, Kokegrop i plan. S H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_023.JPG S16, Kokegrop i plan. NNØ K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_024.JPG S15, Kokegrop i plan. Ø K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_025.JPG Oversiktsbilde med S32, S40, S9 og S11. SØ H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_026.JPG Oversiktsbilde. Rad med kokegroper. NNØ H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_027.JPG S1, stolpehull. Snittet av fylkeskommunen. NØ H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_028.JPG S1, stolpehull. Snittet av fylkeskommunen. NØ H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_029.JPG S25, kokegrop i plan. ØNØ K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_030.JPG S23, kokegrop i plan. N H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_031.JPG S23, kokegrop i plan. Ø H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_032.JPG S17, kokegrop i plan. Ø K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_033.JPG S18, kokegrop i plan. Ø K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_034.JPG S34, kokegrop i plan. NØ H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_035.JPG S20, i plan. Ø K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_036.JPG S19, kokegrop i plan. Ø K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_038.JPG S28, stolpehull i plan. Våt. Ø K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_039.JPG S29, stolpehull i plan. Ø K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_040.JPG S29, stolpehull i plan. Våt. Ø K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_041.JPG S30, kokegrop i plan. NØ K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_042.JPG S30, kokegrop i plan. Våt. NØ K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_043.JPG S32 og S9, kokegrop i plan. VSV H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_044.JPG S9 og S40, kokegrop i plan. VSV H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_045.JPG S32, kokegrop i plan. VSV H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_047.JPG S31, kokegrop i plan. N K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_048.JPG S33, kokegrop i plan. S K.W. 14.8.2009 

Cf34112_1_050.JPG Oversiktsbilde. 4 kokegroper. SØ H.R. 14.8.2009 
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Cf34112_1_051.JPG Oversiktsbilde. Kokegroper. S H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_052.JPG Oversiktsbilde. Kokegroper. S H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_054.JPG Oversiktsbilde. Kokegroper. Ø H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_055.JPG Oversiktsbilde. Feltet. SØ H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_056.JPG 
Oversiktsbildet. Viser at hele feltet ligger i svakt skrånende 
terreng. S H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_057.JPG Oversiktsbilde. Omrotet område av feltet i V. SØ H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_058.JPG Oversiktsbilde av hele feltet. Ø H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_059.JPG 
Oversiktsbilde der kulturlaget synes som mørkere parti midt i 
bildet. Ø H.R. 14.8.2009 

Cf34112_1_061.JPG S5, stolpehull i plan. Ø K.W. 17.8.2009 

Cf34112_1_062.JPG S38, udefinert nedgravning i plan. NØ H.R. 17.8.2009 

Cf34112_1_063.JPG S38, udefinert nedgravning i plan. Våt. NØ H.R. 17.8.2009 

Cf34112_1_064.JPG S5, avskrevet etter snitting. Profil. N K.W. 17.8.2009 

Cf34112_1_065.JPG S6, mulig stolpehull i plan. Ø K.W. 17.8.2009 

Cf34112_1_066.JPG S7, mulig kokegrop i plan. Ø K.W. 17.8.2009 

Cf34112_1_068.JPG S14, mulig stolpehull i plan. N H.R. 17.8.2009 

Cf34112_1_069.JPG S7, kullflekk i profil. V K.W. 17.8.2009 

Cf34112_1_070.JPG S6, avskrevet etter snitting. Profil. V K.W. 17.8.2009 

Cf34112_1_071.JPG S14, avskrevet etter snitting. Profil. N H.R. 17.8.2009 

Cf34112_1_072.JPG S15, mulig stolpehull i plan. Våt N H.R. 17.8.2009 

Cf34112_1_073.JPG S3, mulig kokegrop i plan. Ø K.W. 17.8.2009 

Cf34112_1_074.JPG Oversiktsbilde. S38 og S33 med stor stein. NØ H.R. 18.8.2009 

Cf34112_1_075.JPG 
Oversiktsbilde. Område med strukturer som skal snittes med 
maskin. NNV H.R. 18.8.2009 

Cf34112_1_076.JPG Oversiktsbilde. Linje med kokegroper. NNØ H.R. 18.8.2009 

Cf34112_1_077.JPG 
Arbeidsbilde. Snitting av strukturer med maskin. Kevin 
Wooldridge. N H.R. 18.8.2009 

Cf34112_1_078.JPG 
Arbeidsbilde. Snitting av strukturer med maskin. Kevin 
Wooldridge. NV H.R. 18.8.2009 

Cf34112_1_079.JPG Oversiktsbilde. S39 i forhold til andre strukturer. V H.R. 18.8.2009 

Cf34112_1_080.JPG Oversiktsbilde. S39 i forhold til andre strukturer. SV H.R. 18.8.2009 

Cf34112_1_081.JPG Oversiktsbilde. S39 i forhold til andre strukturer. N H.R. 18.8.2009 

Cf34112_1_082.JPG S3, kokegrop i profil. N K.W. 18.8.2009 

Cf34112_1_083.JPG S27,stolpehull i plan. Ø K.W. 18.8.2009 

Cf34112_1_084.JPG S27,stolpehull i profil. Ø K.W. 18.8.2009 

Cf34112_1_085.JPG S23, kokegrop i profil. S H.R. 18.8.2009 

Cf34112_1_087.JPG S30, kokegrop i profil. SØ K.W. 18.8.2009 

Cf34112_1_089.JPG S31, kullflekk i profil. Ø K.W. 18.8.2009 

Cf34112_1_090.JPG S38, avskrevet etter snitting. Profil. Ø K.W. 18.8.2009 

Cf34112_1_091.JPG S33, kokegrop i profil. SV K.W. 19.8.2009 

Cf34112_1_092.JPG S23, kokegrop i profil. S H.R. 19.8.2009 

Cf34112_1_093.JPG S26, steinkonsentrasjon i plan. NØ K.W. 19.8.2009 

Cf34112_1_094.JPG S39, kokegrop i plan. Ø H.R. 19.8.2009 

Cf34112_1_095.JPG S39, kokegrop i plan. Ø H.R. 19.8.2009 

Cf34112_1_096.JPG S39, kokegrop i plan. S H.R. 19.8.2009 

Cf34112_1_097.JPG Oversiktsbilde av feltet etter 1. dag med snitting med maskin. NV H.R. 19.8.2009 

Cf34112_1_098.JPG Oversiktsbilde av feltet etter 1. dag med snitting med maskin. V H.R. 19.8.2009 

Cf34112_1_099.JPG Oversiktsbilde av feltet etter 1. dag med snitting med maskin. V H.R. 19.8.2009 

Cf34112_1_100.JPG Oversiktsbilde. Deler av kulturlaget er fjernet. N H.R. 19.8.2009 

Cf34112_1_101.JPG Oversiktsbilde. Deler av kulturlaget er fjernet. N H.R. 19.8.2009 

Cf34112_1_102.JPG Oversiktsbilde. Deler av kulturlaget er fjernet. NØ H.R. 19.8.2009 

Cf34112_1_103.JPG S25, kokegrop i profil. N K.W. 19.8.2009 

Cf34112_1_104.JPG S26, steinkonsentrasjon i profil. S K.W. 19.8.2009 

Cf34112_1_105.JPG S24, dyrkningslag i profil. NV H.R. 20.8.2009 



72/1, Østre Toten  2009/12083 

 25 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Cf34112_1_106.JPG S24, dyrkningslag i profil. N H.R. 20.8.2009 

Cf34112_1_107.JPG S24, dyrkningslag i profil A-B. N H.R. 20.8.2009 

Cf34112_1_108.JPG S24, dyrkningslag i profil B-C. N H.R. 20.8.2009 

Cf34112_1_109.JPG S24, dyrkningslag i profil A-B, våt. N H.R. 20.8.2009 

Cf34112_1_110.JPG S24, dyrkningslag i profil B-C, våt. N H.R. 20.8.2009 

Cf34112_1_111.JPG S24, dyrkningslag i profil C-D, våt. N H.R. 20.8.2009 

Cf34112_1_112.JPG S22, kokegrop i profil. N K.W. 20.8.2009 

Cf34112_1_113.JPG S34, kokegrop i profil. N K.W. 20.8.2009 

Cf34112_1_114.JPG S24, dyrkningslag i profil, klargjort for pollenprøver. N H.R. 20.8.2009 

Cf34112_1_115.JPG S24, dyrkningslag i profil. Nærbilde av pollenprøver. N H.R. 20.8.2009 

Cf34112_1_117.JPG S39, kokegrop i profil. Ø K.W. 20.8.2009 

Cf34112_1_118.JPG S39, kokegrop i profil. Ø K.W. 20.8.2009 

Cf34112_1_119.JPG S21, kokegrop i profil. S K.W. 20.8.2009 

Cf34112_1_120.JPG S28, stolpehull i plan. Våt. N H.R. 20.8.2009 

Cf34112_1_121.JPG S28, stolpehull med skoningsstein. N H.R. 20.8.2009 

Cf34112_1_122.JPG S28, stolpehull med skoningsstein. N H.R. 20.8.2009 

Cf34112_1_123.JPG S28, stolpehull i profil. N H.R. 20.8.2009 

Cf34112_1_124.JPG S29, mulig stolpehull i plan. N H.R. 20.8.2009 

Cf34112_1_125.JPG S29, stolpehull med skoningsstein? N H.R. 20.8.2009 

Cf34112_1_126.JPG S17 og S18, kokegrop i profil. Ø K.W. 21.8.2009 

Cf34112_1_127.JPG Funn 4, barre, In situ i S 18, kokegrop. Ø K.W. 21.8.2009 

Cf34112_1_128.JPG Funn 4, barre, In situ i S 18, kokegrop. Ø K.W. 21.8.2009 

Cf34112_1_129.JPG Funn 4 med målestokk.   K.W. 21.8.2009 

Cf34112_1_130.JPG S29, avskrevet under snitting, steinopptrekk, profil N H.R. 21.8.2009 

Cf34112_1_131.JPG S17, kokegrop i profil. Ø K.W. 21.8.2009 

Cf34112_1_132.JPG S18, kokegrop i profil. Ø K.W. 21.8.2009 

Cf34112_1_133.JPG S2, stolpehull i plan. N H.R. 21.8.2009 

Cf34112_1_134.JPG S2, stolpehull med skoningsstein. N H.R. 21.8.2009 

Cf34112_1_135.JPG S10, stolpehull i plan. Ø K.W. 21.8.2009 

Cf34112_1_136.JPG S10, avskrevet struktur etter snitting. Ø K.W. 21.8.2009 

Cf34112_1_137.JPG S2, stolpehull i profil. N H.R. 21.8.2009 

Cf34112_1_138.JPG F4. Målestokk.   H.R. 21.8.2009 

Cf34112_1_141.JPG F4. Målestokk.   H.R. 21.8.2009 

Cf34112_1_143.JPG S8, mulig stolpehull i plan. N H.R. 21.8.2009 

Cf34112_1_144.JPG S8, avskrevet etter snitting. N H.R. 21.8.2009 

Cf34112_2_001.JPG Utsikt fra brakke/ låve.   H.R. 24.8.2009 

Cf34112_2_002.JPG S20, mulig stolpehull i plan. NNØ H.R. 24.8.2009 

Cf34112_2_003.JPG S20, avskrevet etter snitting. Profil. NNØ H.R. 24.8.2009 

Cf34112_2_004.JPG S35, mulig stolpehull i plan. N H.R. 24.8.2009 

Cf34112_2_006.JPG S35, mulige skoningsstein. N H.R. 24.8.2009 

Cf34112_2_007.JPG S35, avskrevet etter snitting. Profil. N H.R. 24.8.2009 

Cf34112_2_009.JPG S4, kokegrop i plan. N H.R. 24.8.2009 

Cf34112_2_010.JPG S32, S9 og S40, kokegroper i profil. Ø K.W. 24.8.2009 

Cf34112_2_011.JPG S32, kokegrop i profil. Ø K.W. 24.8.2009 

Cf34112_2_012.JPG S9, kokegrop i profil. Ø K.W. 24.8.2009 

Cf34112_2_013.JPG S40, kokegrop i profil. Ø K.W. 24.8.2009 

Cf34112_2_015.JPG S4, mulig stolpehull i profil. N H.R. 24.8.2009 

Cf34112_2_016.JPG S4, mulig stolpehull i profil. N H.R. 24.8.2009 

Cf34112_2_017.JPG S4, mulig stolpehull i profil. Våt. N H.R. 24.8.2009 

Cf34112_2_018.JPG S36, mulig stolpehull i plan. Våt. N K.W. 24.8.2009 

Cf34112_2_019.JPG S37, mulig stolpehull i plan. Våt. N K.W. 24.8.2009 

Cf34112_2_021.JPG S36, avskrevet etter snitting. Profil. N K.W. 25.8.2009 



72/1, Østre Toten  2009/12083 

 26 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Cf34112_2_022.JPG S37, avskrevet etter snitting. Profil. N K.W. 25.8.2009 

Cf34112_2_023.JPG 
Oversiktsbilde. De tre sikre stolpehullene er markert med 
tallerkener. N H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_024.JPG 
Oversiktsbilde. De tre sikre stolpehullene er markert med 
tallerkener. NNV H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_025.JPG 
Oversiktsbilde. De tre sikre stolpehullene er markert med 
tallerkener. Ø H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_026.JPG S1, stolpehull i profil. N H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_027.JPG S11, kokegrop i plan. N K.W. 25.8.2009 

Cf34112_2_028.JPG Oversiktsbilde tatt mot kolle. V H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_029.JPG Oversiktsbilde. Område med flest kokegroper. V H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_030.JPG Oversiktsbilde. Område med flest kokegroper. V H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_031.JPG Oversiktsbilde. Område med flest kokegroper. SV H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_033.JPG Oversiktsbilde. Område med kokegroper og dyrkningslaget. S H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_034.JPG Oversiktsbilde. Område med kokegroper og dyrkningslaget. S H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_035.JPG 
Oversiktsbilde. Enden på dyrkningslaget og overgang til omrotet 
område. SØ H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_036.JPG 
Oversiktsbilde. Enden på dyrkningslaget og overgang til omrotet 
område. SØ H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_037.JPG Oversiktsbilde. NV-hjørnet av feltet der det ligger flisberg. N H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_038.JPG Oversiktsbilde av feltet. NV H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_039.JPG Oversiktsbilde av feltet. V H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_040.JPG Moderne kokegrop laget til sommerfest på Hveem.   H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_041.JPG Moderne kokegrop laget til sommerfest på Hveem.   H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_042.JPG Moderne kokegrop laget til sommerfest på Hveem.   H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_043.JPG Terreng. NØ H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_044.JPG Bilde tatt fra feltet mot Vangslea. N H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_045.JPG Utsikten fra feltet. Nabogård i forgrunnen. SV H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_046.JPG Gravhaug bak gården. S H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_047.JPG Gravhaug bak gården. S H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_048.JPG Feltet med Kevin Wooldridge. Bildet er tatt fra kolle. SV H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_049.JPG 
Bilde tatt fra kolle. Der det grønne kornet står kan man anta at 
dyrkningslaget fortsetter. Naturlig søkk på jordet. VSV H.R. 25.8.2009 

Cf34112_2_050.JPG S17, nærbilde av rødbrent leire og kullag i bunn av kokegropen. NØ K.W. 25.8.2009 

 

 

 



72/1, Østre Toten  2009/12083 

 27 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  
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