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SAMMENDRAG 
 

Utgravningene ble foretatt på grunn av omlegging av Fv166 med gang og sykkelvei og ny urnelund 

med parkeringsarealer i tilknytning til Løten kirke. De arkeologiske utgravningene omfattet to 

lokaliteter. På lok. 1 (Ven, 18/1) ble det avdekket et område på ca. 400 m
2
, med funn av to større 

områder med til sammen fem lag bryggestein, to dyrkningslag og to kokegroper. Bryggesteinslagene 

ble datert til hhv. merovingertid og til vikingtid-høymiddelalder, dyrkningslaget til vikingtid, og 

kokegropene til vikingtid-høymiddelalder. Trolig skal strukturene ses i sammenheng med aktiviteter 

på det nærliggende gårdstunet Ven, og bidrar til å trekke aktiviteten på gården minst tilbake til 

merovingertid. På lok. 2 (Klokkergården, 19/1) ble det avdekket ca. 330 m
2
, med funn av fjorten 

kokegroper, hvorav fire ble datert til førromersk jernalder. Det er ikke andre kulturminner i 

umiddelbar nærhet, men kokegropene har trolig sammenheng med bosetning på omkringliggende 

gårder. De eneste funnene fra undersøkelsene var små mengder av brent og ubrent bein, fra hhv. en 

kokegrop og et bryggesteinslag. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

VEN, 18/1, KLOKKERGÅRDEN, 19/1, LØTEN 

KOMMUNE, HEDMARK 

CAMILLA CECILIE WENN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningene ble foretatt på grunn av en omregulering av de aktuelle 

områdene, som følge av en omlegging av Fv166 med gang og sykkelvei, ny 

urnelund med parkeringsarealer, mm. Hedmark fylkeskommune påviste 

automatisk fredete kulturminner i form av kokegroper og bryggesteinslag under 

registrering av planområdet i oktober 2007 (Smiseth 2007). Et bryggesteinslag 

(id120486) på Klokkergården, 19/1, registrert i 1995, ble ikke gjenfunnet under 

registreringen. Det ble foretatt fellesbefaring av Hedmark fylkeskommune og 

Kulturhistorisk museum i forbindelse med registreringen.  

Riksantikvaren gav dispensasjon til tiltaket i brev av 13.1.2009. 

Reguleringsplanen ble vedtatt av Løten kommune 25.2.2009. To av fem 

lokaliteter ble regulert til bevaring i kombinasjon med jordbruk, mens tre av 

lokalitetene ble dispensert for med vilkår om arkeologisk undersøkelse. Det ble 

videre utarbeidet en prosjektplan for undersøkelsen av lokalitetene id112531 

(Klokkergården, 19/1, lok. 2) og id112534 (Ven, 18/1, lok. 1) (Berg-Hansen 

2009). Undersøkelsen ble bekostet av tiltakshaver. 

I prosjektplanen understrekes viktigheten av undersøkelsene, ettersom både 

kokegroper og bryggesteinslag er lite undersøkt i Løten. Det fremheves også at 

de registrerte kulturminnene bør ses som del av et større kulturmiljø, som 

inkluderer middelalderkirken, nærliggende gårder og jernaldergraver.  

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Utgravningen ble foretatt av Camilla Cecilie Wenn fra KHM (feltleder) i 

perioden 24.09.-007.10.2009. Tony André Liberg fra Bjørn Frenning, Stange, 

førte gravemaskin under flateavdekkingen i perioden 24.09.-01.10.2009. Rune 

Borvik (KHM) foretok digital innmåling av feltet 02.10.2009. 

3. FORMIDLING  

Det var ingen organisert formidling, men en håndfull naboer til begge feltene 

var innom og fikk informasjon om funnene.  
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4. LANDSKAPET – FUNN OG FORNMINNER 

Området i reguleringsplanen omfatter stort sett dyrket mark, men også 

eksisterende gårdsbebyggelse, samt Løten kirke med kirkegård. Området ligger 

på et høydedrag i et åpent kulturlandskap, med utsikt mot Hamar og Mjøsa. 

Lokale gårdsnavn som Norderhaug og Ven tyder på bosetning allerede fra eldre 

jernalder, med mulig tilknytning til førkristne offersteder. Det er registrert 

gravhauger og gravfelt på gårdene Norderhaug vestre, 16/1, Norderhaug østre, 

17/1, Ven, 18/1, Løten kirke og Løten prestegård, 20/1 (bl.a. id39273, id49297, 

id77434, id84365, id68611, id112642). Det foreligger gravfunn fra Norderhaug 

vestre og Løten kirke fra merovingertid og vikingtid (C33533, C22138, 

C22236, C21632). På Ven er det undersøkt en steinring med to branngraver 

som er C14-daterte innen perioden yngre romertid-merovingertid (C38677). 

Gården har også en sjelden isbu fra middelalderen (Smiseth 2007:4; Berg-

Hansen 2009:3). Det er tidligere registrert to bryggesteinslag på Klokkergården 

19/1. 

I Løten er det tidligere bl.a. undersøkt bosetningsspor og graver fra jernalder på 

gården Engelaug (kokegroper og ildsteder fra førromersk jernalder, romertid og 

vikingtid, bryggesteinslag fra folkevandringstid, langhus fra vikingtid, 

ringgrøfter med brannbegravelser fra merovingertid og gravrøyser fra vikingtid 

(referert i Berg-Hansen 2009:3). En kokegrop og et ildsted datert til romertid 

ble undersøkt i 2004 på Karud søndre, 24/1, innenfor et gravfelt (Reitan 

2004/2007). Bryggesteinslag er kjent fra undersøkelser på Balke, 10/2, datert til 

660-880 e.Kr. Utover dette er det i Løten stort sett undersøkt gravminner.  

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1. PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Ettersom lokalitetene må ses på som del av et omfattende kulturmiljø, var det et 

mål å undersøke hvordan de relaterer seg til dette. Bryggesteinsforekomstene, 

som ofte er fra yngre jernalder eller middelalder, kan være med å belyse eldre 

faser av dagens gårdsbebyggelse idet de ligger i utkanten av dagens tun. Ut i fra 

dette, var undersøkelsene rettet mot å avgjøre om det faktisk var snakk om 

bryggesteinslag, eller bare rester av overpløyde kokegroper, å kartlegge lagenes 

omfang, undersøke relasjonen mellom lagene og andre strukturer, datering, og 

lokalisering i terrenget for å gi ny kunnskap om plassering av gårdstun i 

jernalder og/eller middelalder i området.  

Kokegropene skulle kunne knyttes til eldre gårdsbebyggelse og/eller til kultiske 

handlinger tilknyttet et førkristent kultsted. Kokegropene ble undersøkt med 

fokus på kokegropfeltenes utstrekning og organisering og deres oppbygging og 

innhold, i tillegg ble det vektlagt å få ut statistiske data og dateringsmateriale. 

5.2. UTGRAVNINGSMETODE  

Lokalitetene ble undersøkt ved maskinell flateavdekking (figur 1), der 

matjordlaget ble fjernet med en gravemaskin med flatt skjær, for å komme ned 

til undergrunnen (se Løken, Pilø & Hemdorff 1996). På Ven ble også store deler 

av bryggesteinslag og dyrkningslag fjernet for å undersøke om det lå strukturer 
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under lagene, mens det ble etterstrebet å holde rette profiler for dokumentasjon 

av lagene i profil. Lagenes utstrekning ble markert med spiker parallelt med 

fjerningen, slik at det skulle være mulig å måle dem inn. Parallelt med 

maskinavdekkingen ble feltene grovrenset med krafse. De avdekkete massene 

ble samlet i hauger øst for begge feltene.  

 

Figur 1: Fjerning av masser under flateavdekking en tidlig høstmorgen på Ven, 18/1 

(Cf34182_32, tatt mot Ø). 

Strukturene ble merket med fortløpende nummerering (lok. 2 Klokkergården: 

S1-S15; lok. 1 Ven: S16-S19). Alle strukturene ble digitalt innmålt. På 

Klokkergården ble alle strukturer renset og fotografert i plan, mens et utvalg på 

ti strukturer ble snittet og dokumentert med foto og tegning i profil. På Ven ble 

strukturene primært dokumentert i profil, med foto og tegning.  

Til KHMs innmålinger ble det benyttet en av museets totalstasjoner, en Leica 

1100 med RCS fjernstyring. Alle innmålingene ble utført med selvsøkende 

kikkert og én person ved prismet. Til databearbeiding ble programvarene Leica 

GeoOffice 2.0 og ESRI ArcGIS 9.2 benyttet. I felt ble alle data lagret som 

enkeltpunkt på et PCMCIA-kort i totalstasjonen. Disse ble deretter importert til 

GeoOffice, og her konvertert til Shape-filer som kan bearbeides i ArcGIS. 

Prosjektfilene ble deretter importert til ArcGIS der de ble gjort om til polygoner 

og linjer, og lagret i en geodatabase. ArcGIS ble også brukt til ferdigstillelse av 

kartene til rapporten. Alle kartdata er i NGO 1948, sone 3. Alle kartdata og 

metakart er lagret i det digitale kartverket ved Dokumentasjonsseksjonen ved 

Kulturhistorisk museum. All innmåling er utført av Rune Borvik, KHM; 

kartbearbeidelser er utført av Rune Borvik og Magne Samdal, KHM. 

Det ble tatt ut kullprøver fra alle snittete kokegroper, med merking KP- 

(fortløpende nummerering). Fra bryggesteinsprofilene ble prøvene behandlet 

som makrofossiler, merket MP- (fortløpende nummerering), og kull ble plukket 

ut etter flottering. Funnene fra lokaliteten har museumsnummer C57376 (lok. 1, 

Ven) og C57377 (lok. 2, Klokkergården). 
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5.3. UTGRAVNINGENS FORLØP 

Det ble undersøkt to lokaliteter (figur 2). Lok. 1 på Ven ble avdekket først, i 

løpet av ca. 3 dager, deretter ble lok. 2 på Klokkergården avdekket på ca. 1,5 

dager. I tillegg ble en halv dag brukt på to søkesjakter vest for lok. 2. Videre ble 

det brukt drøyt to dager på utgravning og dokumentasjon av lok. 2, og to dager 

på rensing av profiler og dokumentasjon på lok. 1. 

 

Figur 2: Oversikt land-fylke-felter. 
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5.4. KILDEKRITISKE FORHOLD 

På lok. 2 var det et forholdsvis tynt matjordlag over strukturene, og det var 

tydelig at de var til dels sterkt skadet av pløying. Mens enkelte kokegroper var 

bevart i opptil 20-25 cm dybde, var det bare tynne rester igjen av andre. Til en 

viss grad var steinen i strukturene forflyttet på grunn av pløying.  

På lok. 1 var undergrunnen en utfordring både når det gjaldt å avklare lagene, 

og lagenes relasjon med andre strukturer. Det var stedvis svært steinet, og ikke 

mulig å få frem en jevn flate i overgangen mellom bryggesteinslag/dyrkningslag 

og undergrunn. Det er derfor mulig at det har vært flere kokegroper under laget 

som ikke ble oppdaget. Andre typer strukturer ville være tilsvarende vanskelige 

å oppdage.  

Utstrekningen av bryggesteinslag S19 mot 

vest var usikker, ettersom laget var avgrenset 

av et område med myraktige torvmasser, som 

også ligger delvis over S19 (se figur 6 og 

figur 10, lag A3). Det er uklart om disse 

torvmassene ligger i en grop eller grøft som 

skjærer S19, eller om S19 ikke strekker seg 

lenger vestover, og torvmassene har dannet 

seg naturlig i en forsenkning i terrenget. På 

tross av utstrakt drenering i dette området var 

det kraftig innsig av vann, så deler av 

profilene stod under vann da de ble 

dokumentert. 
Figur 3: Lok. 1 Ven, profil S19 til venstre for vanndammen (Cf34182_112, tatt mot V).  

Været skapte noen problemer under utgravningene. Det var frost hele perioden, 

slik at de øverste 2 cm av strukturene var krystalliserte til langt på dag. Frosten 

var særlig påtrengende da bryggesteinsprofilene skulle renses og dokumenteres 

– det var vanskelig å få jevne og ikke-frosne flater, uten at profilet ellers 

smuldret. Utgravningene foregikk i en periode med kraftig løvfall, som dekket 

strukturene. Et kraftig snøfall skapte utfordringer under snittingen av 

kokegropfeltet, spesielt ved uttak av kullprøver. Alt utstyr ble innsmurt med 

gjørme og snø, og det var vanskelig å få rengjort det mellom hver prøve. I 

tillegg ble stratigrafien skjult av snøen. 

a) b) 

Figur 4: Lok. 2 Klokkergården. a) løvfall og frost (Cf34182_122, tatt mot V). b) snø under 

snitting av kokegroper (Cf34182_144, tatt mot V). 
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5.5. LOK. 1: VEN, 18/1, ID112534 

Gjennom flateavdekking og profilbenker ble det dokumentert fem 

bryggesteinslag, et dyrkningslag og to kokegroper. På lokaliteten ble det gravd 

en sjakt i nord, og avdekket et større område (hovedfeltet) i sør (figur 6 og figur 

7). Totalt ble ca. 397 m
2
 avdekket, i en sjakt og et større hovedfelt. Lokaliteten 

ligger i dyrket mark rett nord for dagens Fv166, og øst for avkjøringen til 

Grøholt, umiddelbart nordvest for et kornlager og garasje tilhørende Ven 18/1 

på nordsiden av Fv166 (figur 2, figur 5). 

 

Figur 5: Lok. 1 på Ven, 18/1 (Cf34182_04, tatt mot SØ). 

Matjordlaget på lok. 1 var 20-40 cm tykt. Undergrunnen bestod av blandet 

morene, stedvis med mest sand, men stort sett dominert av gruset sand med en 

god del stein og noe silt. I et område omtrent midt på lokaliteten var det mye 

stor og jordfast stein (se avmerket området på figur 6). Terrenget steg mot sør 

og øst, mens det i nordvest var et fuktig søkk. Ved sjakting gjennom dette ble 

det klart at det var torvaktige masser ned til minst 1,2 m, som trolig skar 

bryggesteinslag S19. Det var også omfattende drenering i nordvest, med en 

kombinasjon av steinfylte grøfter og drensrør i tre og sement. En bred øst-

vestgående grøft, 2,5-4,5 m bred, gikk i nordre del av hovedfeltet, og var gravd 

gjennom den sørlige delen av bryggesteinslag S19.  

Det ble først åpnet en vest-østgående sjakt i nordlig del av lokaliteten, der det 

ble funnet bryggesteinslag, S19. Sjakten ble avsluttet ca. 1,5 m øst for 

bryggesteinslagets avgrensing. Av hensyn til dokumentasjon ble det satt av en 

profilbalk i sør (profil A), og avdekningen fortsatte ca. 4 m lengre sør. På grunn 

av masseforflytning og ønsket om å avgrense bryggesteinslaget, ble 

avdekkingen fortsatt fra nordvest mot sørøst. Bryggesteinen ble gjenfunnet også 

sør for profilbalken, men var avgrenset av en grøft ca. 1 m lenger sør. Et nytt 

bryggesteinslag, S18, ble funnet ca. 2 m sør for grøften. Lokaliteten ble 

avgrenset av en skråning i sør, og av kraftig vegetasjon opp mot en vei i vest, 

men S18 fortsatte sør og vest for det avdekkete området. Østover ble 
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avdekkingen avsluttet inntil 5 m etter at avgrensningen av S18 var klar. 

Bryggesteinslag S18 ble dokumentert i profil B. 

 

Figur 6: Lok. 1: Ven, 18/1, id112534, med bryggesteinslag og kokegroper. 
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a) b) 
Figur 7: Lok. 1 Ven etter avdekking. a) Sørlig del, med profil B til venstre. b) Nordlig del. Profil 

A er det venstre i sjakten på høyre side (Cf34182_82, tatt mot VSV, Cf34182_84, tatt mot VNV). 

5.5.1. FUNNMATERIALE 

I lag B3 (profil B gjennom bryggesteinslag S18) ble det funnet litt ubrent bein 

(C57376/1). Ellers er det katalogisert åtte kullprøver (C57376/2-9) og seks 

makroprøver (C57376/10-15).  

5.5.2. STRUKTURER 

I den følgende presentasjonen av strukturene vil bryggesteinslagene beskrives 

med de tilhørende strukturnumre. Under disse vil det gis både en beskrivelse av 

de innmålte strukturene i plan (angitt med S-nummer) og av profilbenkene A og 

B som ble lagt gjennom lagene. Lagnumrene blitt koblet til profilnavn for unngå 

misforståelser (f.eks. A5 = lag 5 i profil A). 

S18 bryggesteinslag: 

Bryggesteinslag S18 dekker et område på ca. 22 x 11 m på hovedfeltet. Laget er 

avgrenset mot nord og øst, mens det fortsetter inn i profilene i vest og sør (figur 

6). Under avdekkingen og fjerningen av bryggesteinen ble det bare erkjent et 

lag, men ved dokumentasjonen av laget i profil B ble det klart at det innenfor 

området som ble innmålt som S18 er minst to bryggesteinslag (B2 og B3) og to 

dyrkningslag (B5 og B6).  

Lagbeskrivelse profil B (figur 8) 

B1 Matjord. Brun sand og silt med mye humus, litt ubrent stein, en del varmepåvirket 
stein, og noe tegl.  

B2 Bryggestein. Brunsort med sand og silt, mye kull, litt humus, og svært mye 
varmepåvirket stein, som var nevestor, terningformet og rødbrent, noe som gjorde 
at laget i seg selv virket rødlig.  

B3 Bryggestein. Brunsort, noe mindre kull enn B2. Steinene var mer varierende i 
størrelse, og sortbrente, slik at laget helhetlig syntes sort.  

B4 Se S16 kokegrop.  

B5 Dyrkningslag. Brunt, sand med silt og mye humus, noe varmepåvirket stein (ikke 
bryggestein) og kull, samt mye ubrent stein, opptil kampesteinstørrelse (10-50 cm).  

B6 Dyrkningslag. Liknet B5, men med mindre stein, mer gruset. 

B7 Moderne grøft. Matjordliknende fyll med mye tegl. Skjærer B5. 

  

Det var ikke mulig å skille fra hverandre B2-6 under avdekkingen av feltet, og 

lagene er kun dokumentert i profil B. Av denne grunn er det usikkert hvor stor 

utstrekning lagene har nordover. I profil B har B2 større utstrekning mot øst enn 

B3, og det er derfor trolig at utstrekningen av bryggesteinslaget S18 som ble 



18/1, 19/1, Løten kommune      2008/21941 

 11 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

dokumentert i plan samsvarer med utstrekningen av B2. Bryggesteinslagene var 

kompakte, med lite fyll mellom steinene, og til dels mye kull (figur 9). 

Dyrkningslag B5 fortsetter østover fra lokalitetsavgrensningen, men det er 

uklart hvor langt nord laget strekker seg, da det ikke ble erkjent under 

avdekkingen. B2 og B5 dekker antakeligvis mindre områder innenfor området 

definert av S18. I øst er B1 og B5 skåret av en moderne grøft med 

matjordmasser og mye tegl. Undergrunnen består av grålig silt med noe stein og 

grus, blandet med brunsort alunskifer. 

 
 

Figur 8: Lok. 1: Profil B, gjennom bryggesteinslag S18. 
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Figur 9: Vestlige 0-3 m av S18, detalj med kokegrop S16 til høyre (Cf34182_92, tatt mot S). 

S19 bryggesteinslag: 

Bryggesteinslag S19 ble dokumentert i plan i den nordlige sjakten på lok. 1 

samt nord på hovedfeltet, i et område på ca. 16 x 7 m (figur 6). Laget er 

avgrenset mot øst, der det tynnes ut for så å forsvinne. I sør er S19 skåret av en 

moderne grøft, som gir avgrensningen her, mens det mot vest avgrenset av et 

område med torvaktige masser, som trolig er gravd ned gjennom S19. Laget 

fortsetter nord for undersøkelsesområdet. I likhet med S18 ble det også her 

funnet kun ett lag under avdekking og sjakting, mens det ved dokumentasjon av 

profilet gjennom S19 var tydelig at det dreide seg om minst tre lag med 

bryggestein. 

Lagbeskrivelser profil A (figur 10) 

A1  Matjord. Brun sand og silt med mye humus, litt brent og ubrent stein, der den 
varmepåvirkete steinen trolig har blitt pløyd opp fra underliggende lag. Stedvis 
var det steinansamlinger, enkelte steder med treverk under (se figur XX).  

A2  Torvlag. Brunt, humøs sand med torvaktig preg.  

A3  Torvlag. Brun, svært humøs sand. Kutter A6 og A7.  

A4  Dreneringsgrøft. Steinfylt.  

A5  Bryggesteinslag. Sort, svært kullholdig sand med noe humus og en del 
varmepåvirket stein.  

A6  Bryggesteinslag. Brunsort, med rødbrent tettpakket stein, ellers sand med en 
del humus og kull. Det tydeligste av bryggesteinslagene. 

A7  Bryggesteinslag. Liknet A6, men lysere, mindre kullholdig og mindre tettpakket 
stein. 

 

Bryggesteinen i S19 ligger ned mot et fuktig søkk i terrenget. Dette ”myrhullet” 

(A3) i vestlig del av sjakten er trolig en moderne forstyrrelse, ettersom det synes 

yngre enn de to dreneringsgrøftene, hvorav den ene er svært moderne.Den 

østligste delen av laget ble ikke sjaktet gjennom, bare avdekket, men i profil A 

synes det som om det var A6 som hadde størst utstrekning østover. Det er ikke 

klart den sørlige utstrekningen til bryggesteinen i S19 samsvarer med A6 eller 

A7 i profilet. A5 som var særlig kullholdig ble ikke gjenfunnet i den sydlige 

delen av S19.  
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Figur 10: Lok. 1: Profil A, gjennom bryggesteinslag S19. 
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Figur 11: Detalj av  bryggesteinslag S19, med stein og treverk i matjordlaget (Cf34182_12, tatt 

mot S). 

 

Figur 12: Detalj av bryggesteinslag A6 med profil S19 til høyre (Cf34182_22, tatt mot Ø). 

S16 kokegrop: 

S16 ble funnet i det sørvestlige hjørnet av profil B (tilsvarer B4), og relaterer 

seg derfor også til S18. Kokegropen har vært minst 80 cm og 35 cm dyp (figur 

6, figur 8, figur 10). Det hadde buete sider og rundet bunn, mens form i plan er 

ukjent. Den lå under B2, og var gravd ned gjennom B3. Kokegropen var godt 

definert i forhold til undergrunnen, mens forholdet til de andre lagene var mer 

uklart. Fyllet var mørkebrunt, og bestod av siltig sand med en del humus, mye 

kull og mye varmepåvirket stein.  
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S17 kokegrop: 

S17 ble funnet under den nordlige delen av S18, etter at bryggesteinslaget var 

fjernet (figur 6, figur 13). Kun den sørlige delen av kokegropen var bevart, 

ettersom den nordlige delen ble fjernet av et dypt trekk med gravemaskinen. 

Den gjenværende delen målte ca. 60 x 45 cm, dybde 19 cm. Trolig var den oval 

i plan, og hadde buete sider og rundet bunn. Kokegropen var godt definert i 

forhold til undergrunnen. Fyllet var mørk brunsort, og bestod av fet silt med noe 

alunskifer, mye sot og kull, en del humus, litt grus og en del varmepåvirket 

stein, men ikke tettpakket. Relasjonen mellom kokegropen og bryggesteinslag 

og mulige dyrkningslag i S18 ble ikke avklart, ettersom kokegropen ble først 

ble funnet etter at lagene over var fjernet. Det ble ikke oppdaget spor etter 

dyrkningslag her under avdekkingen, så trolig er kokegropen enten gravd ned i 

undergrunnen, og har senere blitt dekket av bryggesteinslag S18, eller den har 

blitt gravd gjennom bryggesteinslag S18 og videre ned i undergrunnen. 

 

Figur 13: Lok 1: S17 kokegrop. 

 

5.5.3. DATERING 

De daterte strukturene og lagene på lok. 1 dekker et tidsspenn på ca. 600 år 

gjennom 2σ-kalibreringer (figur 14; se vedlegg 8.5.1 og 8.5.2 for vedart- og 

dateringsrapport). Fra profil A gjennom S19 har det svært kullholdige 

bryggesteinslaget A5 blitt datert til merovingertid, 663-775 kal. e.Kr. (datert på 

bjørk). Dyrkningslag B5 fra profil B gjennom S18 er datert til vikingtid, 890-

1014 kal. e.Kr. (bjørk). Kokegrop S17 er datert til vikingtid-høymiddelalder, 

1025-1169 kal. e.Kr. (bjørk, hegg/rogn), og overlappes i stor grad av 

bryggesteinslag B3, som er fra tidlig- eller høymiddelalder, 1040-1211 kal. 

e.Kr. (gran). Kokegrop S16 fikk yngst datering på lok. 1, delvis overlappende 

med B3 og S17, til høymiddelalder 1178-1274 kal. e.Kr. (furu). 
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Figur 14: Kalibrerte dateringer fra Ven, 18/1 (OxCal v4. 1.5 Bronk Ramsey (2010); r:5 

Atmospheric data from Reimer et al. (2009). 

5.5.4. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

 

Det ble tatt ut 8 kullprøver, alle ble sendt til vedartsbestemmelse ved Helge I. 

Høeg. Et videre utvalg på 5 prøver ble deretter C14-datert ved Laboratoriet for 

radiologisk datering, NTNU (rapporter, se 8.5.1 og 8.5.2). 

5.5.5. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

De to bryggesteinsområdene som ble avdekket, S18 og S19, er ikke forbundet 

med hverandre. S18 strekker nordover frem til et område med mye stor, jordfast 

stein, men ikke forbi dette. S19 er avgrenset av en grøft som ligger ytterligere 

nord for dette. Begge de dokumenterte profilene gir inntrykk av at 

bryggesteinslagene og dyrkningslagene ikke er omrotet, men ligger forholdsvis 

godt definert over hverandre. Kokegrop S16 er likeledes godt definert, i det den 

er gravd bryggesteinslag B3, og derfor yngre enn dette, mens den er dekket av 

bryggesteinslag B2, og derfor eldre enn dette. 

På lok. 1 ble det dokumentert menneskelig aktivitet i yngre jernalder og 

middelalder. Dateringene tyder på at de to bryggesteinsområdene S18 og S19 på 

lok. 1 har forskjellige bruksperioder, selv om det er vanskelig å sammenlikne 

dateringene. I S19 er A5, det øverste av bryggesteinslagene i profil A datert til 

merovingertid. I S18 har bryggesteinslag B3 blitt datert til tidlig- og 

høymiddelalder, 1050-1200 e.Kr., mens det mulige dyrkningslaget B5 under 

bryggesteinen er datert til vikingtid, 895-995 e.Kr.  

Det er flere faktorer som kan være problematiske i tolkningene på lok. 1. Kullet 

som har blitt datert fra de ulike lagene trenger ikke være representativt for 

bruksfasene til lagene. Stratigrafien i profilene ser overbevisende ut, men i og 

med at bryggestein ofte er redeponert i åker (se lenger ned), trenger ikke lagene 

i profilet være i kronologisk sekvens. Med andre ord kan et lag høyt oppe være 

eldre enn lagene under, dersom fyllet i det øvre laget representerer tidligere 

aktiviteter enn lagene under, selv om disse ble redeponert først. Dersom man 

derimot godtar kullet som representativt for lagene som er datert, kommer det 

frem en kronologisk utvikling.  
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A5 er det øverste, og derfor trolig yngste laget i profil A gjennom S19. 

Merovingertidsdateringen er herfra er den eldste på lokaliteten, noe som antyder 

at all aktivitet i nordlig del av lokaliteten (representert ved bryggesteinslag i 

S19, profil A) er eldre enn aktivitetene i sørlig del av lokaliteten (dyrkningslag 

og bryggesteinslag i S18, samt kokegropene S16 og S17, der alt stammer fra 

vikingtid-høymiddelalder.  

Dersom disse tolkningene er holdbare, vil bruken av området ha kunnet være 

som følger: I merovingertid eller tidligere ble det dumpet store mengder 

bryggestein i søkket i nordlig del av området, trolig i minst to omganger. På et 

tidspunkt opphørte så bruken av området som dump for bryggestein. Det var 

trolig dyrkning i vikingtid, men dyrkningen var begrenset til sørlig del av det 

undersøkte området. Dette kan underbygges ved at det ikke ble funnet 

dyrkningslag verken over eller omkring kokegrop S17, bare bryggestein. På 

bakgrunn av dateringene burde S17 fra sen vikingtid-høymiddelalder ha vært 

gravd gjennom dyrkningslag B5 fra vikingtid, dersom dette strakk seg like langt 

nord som bryggesteinslaget.  

Mer eller mindre samtidig med anleggelsen av kokegrop S17 i tidlig- eller 

høymiddelalder, ble det på ny dumpet store mengder bryggestein (B3) i 

området, men lenger sør enn merovingertidsdeponeringen. Kokegrop S16 har så 

i høymiddelalder blitt anlagt i den sørvestlige delen av området, og gravd 

gjennom bryggesteinslag B3. Etter anleggelsen av denne kokegropen har så nok 

et lag med bryggestein (B2) blitt dumpet over. Kokegropene på feltet bør ses 

som enkeltstående handlinger, som kan være knyttet til gården, i det de ligger i 

vid forstand i utkanten av tunområdet, men de kan også representere handlinger 

som ikke har med bosetningen å gjøre. 

Som nevnt over, kan gårdsnavnet Ven stamme fra eldre jernalder, og det er 

således trolig at det har vært bosetning på stedet også videre fremover. Den 

gamle veien som passerer Løten kirke og Ven antas å være fra middelalder eller 

eldre (Smiseth 2007:3-4). Funnet av bryggesteinslag og kokegroper i kort 

avstand fra tunet på dagens gård tyder på at gården kan dateres så langt tilbake 

som til merovingertid, da særlig bryggesteinslag oftest påtreffes i nær 

tilknytning til gårdstun. Det er ikke mulig å si om gårdsbygningene fra 

merovingertid-høymiddelalder har ligget samme sted som i dag, men det er 

mulig. Bryggesteinslagene ligger i den nordlige hellingen ned fra dagens 

gårdstun på Ven, 18/1, og man kan se for seg hvordan steinen har blitt dumpet 

ned for hellingen. Trolig har steinen blitt samlet i bryggesteinsrøyser etter å ha 

blitt brukt på gården, hvorpå den senere har blitt dumpet ned skråningen. 

Alternativt kan steinen ha blitt deponert der den ble funnet rett etter bruk, uten 

oppsamling i røyser først. Forflytningen av bryggesteinen kan ha hatt et praktisk 

formål i å planere ut terrenget. Spesielt gjelder dette S19, som delvis fyller et 

kraftig søkk med stort tilsig av vann. 

Bryggestein satt i forbindelse med ølbrygging i kilder fra 1800-tallet, men det er 

uklart om bruken har vært den samme også i jernalder og middelalder (Berg-

Hansen 2009:7). Det har blitt foreslått at bryggestein har vært brukt til 

matlaging og ølbrygging, og at mengden av bryggestein på en gård er et direkte 

uttrykk for mat- og ølproduksjonens omfang (Pilø 2005, ref. i Berg-Hansen 

2009:7). Mengden bryggestein, selv for et enkelt av lagene som ble funnet, er 
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omfattende. Beskjedne anslag basert på observert utstrekning og tykkelse (S18: 

17 x 10 x 0,4 m; S19: 16 x 7 x 0,4 m) gir en mengde på hhv. 68 m
3
 og 45 m

3
, og 

dette gjelder kun de områder som ble avdekket, lagene er større. Bruken av 

bryggestein på gården synes med andre ord å ha vært omfattende, og dersom 

man skal følge Piløs antakelser, må mat- og ølproduksjonen også ha vært 

omfattende. 

Dateringene fra Ven samsvarer godt med tidligere undersøkelser av 

bryggestein. Fra gårdene Åker, Valum og Nashaug i Hamar kommune er det 

datert bryggesteinslag fra ca. 600 e.Kr. til ca. 1200 e.Kr. (Pilø 2005). Pilø 

knytter de største forekomstene av bryggestein til gårder med navn av eldre 

typer, noe som også stemmer for Ven. Videre foreslår Pilø at forekomsten og 

mengden av bryggestein kan betraktes som det relative uttrykket for økonomisk 

og sosial status knyttet til den enkelte gård (Pilø 2005, referert i Berg-Hansen 

2009:7), noe som ved overføring vil kunne bety at Ven har hatt en forholdsvis 

høy økonomisk og sosial status.  

Noen forbehold må imidlertid tas. Selv om dateringene gjort på 

bryggesteinslagene både samsvarer med andre dateringer av bryggesteinslag, og 

stratigrafien synes god, er det usikkert om dateringene reflekterer bruksfasen til 

bryggesteinslagene. Kullet trenger ikke være fra samme opprinnelige kontekst 

som bryggesteinen. Dette blir et enda viktigere poeng dersom man ser for seg at 

bryggesteinslagene er dannet ved dumping av tidligere bryggesteinrøyser, der 

fyllet må antas å omrotes kraftig ved forflytning. 

I forhold til prioriteringer og problemstillinger lok. 1 tilført ny kunnskap om 

bosetningshistorien på Løten. Det blitt dokumentert aktiviteter i form av 

bryggesteinslag og kokegroper fra merovingertid og frem til høymiddelalder, 

som trolig kan knyttes direkte til gårdsbosetning på Ven, 18/1, selv om deres 

opprinnelige bruk og deponering ikke er avklart. Bryggesteinslagene daterer 

dermed også gården minst tilbake til merovingertid. Gårdstunet har trolig vært 

nært eller på dagens tunområde. 
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5.6. LOK. 2: KLOKKERGÅRDEN, 19/1, ID112531 

På lok. 2 ble det avdekket et kokegropfelt med 14 kokegroper og en steinfylt 

grøft som viste seg å være moderne (figur 2, figur 16). Kokegropfeltet var ikke 

avgrenset mot vest, mens det er uklart om kokegropene fortsatte utenfor 

planområdet i nord, øst og sør. Lokaliteten ligger i dyrket mark sør for dagens 

Fv166 og bolighus/garasjer langs veien, på en liten jordlapp klemt inne mellom 

hus i nord og sør, en rad lønnetrær i vest, og med andre jorder mot øst (figur 

15). Undersøkelsesområdet har tidligere vært tunet foran gårdshuset i sør, og det 

skal ha gått en vei inn til dette huset langs vestsiden av jordet. Lokaliteten ble 

flateavdekket fra nordvest mot sørøst, i flatt terreng, til sammen 332 m
2
. 

Matjordlaget var forholdsvis tynt i vest, ca. 25 cm, men opptil 60 cm tykt i øst. 

Undergrunnen bestod av silt med sand, grus og stein. De to sjaktene målte hhv. 

ca. 36 x 3 m og 32 x 3 m. I tillegg til flateavdekningen ble det lagt to 

søkesjakter i skråningen vest for kokegropfeltet, for å forsøke å gjenfinne 

bryggesteinslaget (id120486) som ble registrert i 1997 (Berg-Hansen 2009:4), 

men laget ble ikke funnet (søkesjakter, se figur 2).  

 

Figur 15: Lok. 2 på Klokkergården, 19/1 (Cf34182_34, tatt mot NØ). 
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Figur 16: Lok. 2: Klokkergården, 19/1, id112531, med kokegropfelt. 

5.6.1. FUNNMATERIALE 

Under vasking av kullprøve KP11 fra kokegrop S3 ble funnet små fragmenter 

av brent bein (C57377/1), ellers var det ingen gjenstandsfunn. Utover beina er 

det katalogisert ni kullprøver (C57377/2-10).  



18/1, 19/1, Løten kommune      2008/21941 

 21 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

5.6.2. STRUKTURER 

Av de fjorten kokegropene på lok. 2, ble ni snittet. Kokegropene hadde 

varierende bevaringsgrad. Mens noen kun hadde bevart bunnen med litt kull og 

varmepåvirket stein, var andre dypere, med tydelig kullrand og store mengder 

varmepåvirket og/eller skjørbrent stein. Kokegropene var stort sett ovale i plan, 

alternativt runde. Det var alle varianter av form på sidene, mens bunnene oftest 

var ujevne, alternativt buete, flate eller skrå. Største mål varierte fra 77 cm til 

170 cm, men med nesten 2/3 kokegropene på under 1 m. Fem av de snittete 

kokegropene hadde tydelig kullrand, ytterligere tre hadde antydning til kullrand, 

mens én ikke hadde bevarte spor etter denne. Under presenteres et utvalg av de 

snittete strukturene på lok. 2 (figur 19); for full oversikt over strukturene, se 

strukturlisten under 8.1. 

S1 (figur 17): Bunn av kokegrop eller ildsted, tydelig definert i plan og profil, 

men relativt dårlig bevart. Rund i plan, rundete sider, flat bunn med forsenkning 

i midten. Mål Ø 80 cm, dybde 10 cm. Fyllet er brunt, og består av sand og silt 

med noe humus, og stedvis mye kull, litt skjørbrent stein. Undergrunnen består 

av gråbrun silt iblandet stein. 

 

 

S2 (figur 18): Oval kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil, med rette sider 

og relativt flat bunn med en forsenkning midt i. Mål 117 x 100 cm, dybde 22 

cm. Fyllet består av brun silt og sand med en del humus, noe kull, mye 

skjørbrent stein, spesielt langs kantene i plan, og i midten i nedgravningen. 

Antydning til kullrand i plan, særlig i Ø, og uklar kullrand i profil, også her i 

østlig del. Stedvis svært tettpakket med skallestor stein som har sprukket, men 

fremdeles ligger in situ, og som med andre ord ikke har blitt brutt opp. 

Undergrunnen består av brungrå silt med enkelte stein. 

 

 

a) b) 

a) b) 

Figur 17: Bunn av kokegrop/ildsted S1. a) Plan (Cf34182_36, tatt mot SV). b) Profil 

(Cf34182_129, tatt mot NNV). 

Figur 18: Kokegrop S2. a) Plan (Cf34182_38, tatt mot NNV). b) Profil (Cf34182_131, tatt mot NV). 
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Figur 19: Lok. 2: S1, S2, S3, S6, S14 kokegroper og S15 grøft. 
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S3 (figur 20): Oval kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil, med skrå og 

buete sider, og en skrå, litt ujevn bunn som heller mot nord. Mål 92 x 82 cm, 

dybde 21 cm. Fyllet er brunt og består av silt med en del sand, relativt mye 

humus, en del kull flekkvis, stedvis mye varmepåvirket stein. Antydning til 

kullrand i sør. Undergrunnen består av gråbrun silt med noe sand og enkelte 

stein. Mye røtter i strukturen pga. nærliggende lønnetrær. En god del 

varmepåvirket stein, særlig i nordlig del i plan, i sørlig del i bunnen. Fragmenter 

av brent bein funnet ved vasking av kullprøve. 

S6 (figur 21): Rund kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Rette sider og 

flat, men svært ruglete bunn. Mål Ø 80 cm, dybde 13 cm. Fyllet er brunt, 

bestående av silt med en del humus, litt kull og litt sand. Tettpakket med 

varmepåvirket stein i overflaten, men relativt lite i snittet. En del av steinen er 

skjørbrent uten å være åpnet, og det har vært brukt stein i varierende størrelse, 

en god del skallestor. Tydelig kullrand i profilet og langs sørsiden i plan. 

Undergrunnen er lys gulbrun silt med noe sand og stein. 

 

S14 (figur 22): Kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Mål 83 x 50 cm, 

dybde 16 cm. Strukturen ble oppdaget under snitting av grøft S15 med maskin, 

og er derfor ikke godt dokumentert i plan. Trolig har den vært ca. dobbelt så 

stor som det bevarte, ca. 100 x 83 cm. Fyllet er brunt og består av silt og sand 

med en del humus, noe grus, lit kull, og mye varmepåvirket stein, men ikke 

tettpakket. Ettersom strukturen ble snittet med maskin, ble det ikke målt 

varmepåvirket stein fra snittet. Tydelig kullrand i bunnen. I plan domineres den 

gjenværende delen av strukturen av en stor stein (ca. 30 x 45 cm), som ikke 

synes varmepåvirket. Undergrunnen er gråbrun silt med enkelte stein. 

a) b) 

Figur 20: Kokegrop S3. a) Plan (Cf34182_51, tatt mot SV). b) Profil (Cf34182_136, tatt mot V). 

Figur 21: Kokegrop S6. a) Plan (Cf34182_55, tatt mot SV). b) Profil (Cf34182_135, tatt mot 

ØSØ). 

a) b) 
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I tillegg til kokegropene ble det også avdekket en steinfylt grøft som strakk seg 

over feltet, S15 (figur 23). Den ble snittet, men avskrevet som moderne, 

ettersom dateringen til 34 570 ±2385 BP tyder på at den inneholdt et moderne 

oljebasert materiale.  

 

 
 

5.6.3. DATERING 

De fire daterte kokegropene på lok. 2 faller alle innenfor førromersk jernalder 

(figur 24; se vedlegg 8.5.1 og 8.5.2 for vedart- og dateringsrapport). S3 er datert 

390-206 kal. f.Kr., S14 er datert 358-94 kal. f.Kr., S2 er datert 336-47 kal. f.Kr., 

og S6 er datert 169 kal. f.Kr. - 17 kal. e.Kr. Alle er dateringene er gjort på bjørk, 

med 2σ-kalibreringer.  

Figur 23 Grøft S15. a) Plan (Cf34182_78, tatt mot V). b) Profil (Cf34182_75, tatt mot NNØ). 

a) b) 

a) b) 

Figur 22: Kokegrop S14. a) Plan (Cf34182_71, tatt mot SSV). b) Profil (Cf34182_73, tatt mot 

NNØ). 
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Figur 24: Kalibrerte dateringer fra Klokkergården, 19/1 (OxCal v4. 1.5 Bronk Ramsey (2010); 

r:5 Atmospheric data from Reimer et al. (2009). 

5.6.4. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble tatt ut 8 kullprøver, hvorav 6 ble sendt til vedartsbestemmelse ved 

Helge I. Høeg. Et videre utvalg på 4 prøver ble deretter C14-datert ved 

Laboratoriet for radiologisk datering, NTNU (rapporter, se 8.5.1 og 8.5.2). 

 

5.6.5. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Lok. 2 er enhetlig hva angår strukturer og dateringer. De fire daterte 

kokegropene stammer alle fra førromersk jernalder, og alle kokegropene ligger 

forholdsvis tett. De fleste ligger mindre enn 3 m fra andre kokegroper, men det 

er ingen som overlapper. Størrelse og form varierer noe. Bjørk er det vanlige 

treslaget, kun én av de fem analyserte gropene inneholdt noe annet (S14, bjørk 

og bark). Bevaringsforholdene for kokegropene varierte derimot en god del, og 

ettersom de lå likt plassert på et flatt jorde, kan disse forskjellene vanskelig 

forklares med for eksempel terreng, matjordlagtykkelse eller plassering. Mens 

noen var svært tynne, stedvis kun 2-3 cm dype og ellers dårlig bevarte, var 

andre 20-25 cm dype. Flere kokegroper bar preg av å ikke ha vært tømt, med 

skallestor skjørbrent stein som fremdeles lå slik den hadde sprukket opp.  

Kokegropfeltets vestlige avgrensning ble ikke avklart, men det kan allikevel 

antas at feltet ikke fortsatte mye lenger mot vest. Det ble avdekket inn mot en 

rekke av lønnetrær, der det også gikk et gjerde som markerer en 

eiendomsgrense. Omtrent samsvarende med dette, går terrenget over fra å være 

plant, til å helle nedover mot vest. Det har blitt sjaktet i skråningen i flere 

omganger, uten funn i den øverste delen. I tillegg skal det ha gått en 

tilferdselsvei fra hovedveien og inn til gårdsbygget i sør langs feltets vestside. I 

den grad det har vært noen kokegroper lengre vest, vil de trolig ha vært ødelagt 

av veiløpet. Kokegropfeltet ble trolig avgrenset mot øst, ettersom det var ikke 

tegn til kokegroper øst for grøft S15. Dette er på tross av at sletten kokegropene 

lå på fortsatte østover. Det er uklart om feltet var avgrenset i nord og sør, men 

her er det nyere tids bygninger, som uansett vil ha forstyrret eventuelle 

strukturer.  

Kokegropfeltet må kunne karakteriseres som et spesialisert kokegropfelt (jf. 

Gjerpe 2008:47-48), da det bare ble funnet kokegroper, og disse lå tett. 

Kokegropfeltet synes å ha blitt brukt forholdsvis jevnlig gjennom førromersk 
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jernalder, trolig mest i midtre del av perioden, basert på dateringene som ble 

gjort. 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. Dateringsmessig skiller feltet seg noe fra normen, da det er 

vanligere med kokegroper fra romertid og folkevandringstid enn fra førromersk 

jernalder (Gjerpe 2008:48; Gustafson 1999; Martens 2005:40), men det er 

allikevel ikke uvanlig med kokegroper fra denne perioden.  

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 er for sjeldne til å ha vært den 

vanlige matlagingsformen, og på grunn av at den påkrevde mengden med stein 

ville vært enorm. 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.  

Gårdsnavnkronologi knyttet til navnene Norderhov og Ven tyder på at det var 

gårder i området allerede i eldre jernalder (Smiseth 2007:4). Avstanden til 

kokegropfeltet er for stor til at kokegropene kan sies å være nært knyttet til noen 

av disse gårdene, det er ikke snakk om kokegroper relatert til gårdstun (Gjerpe 

2008:48). Det er heller ingen registrerte graver i umiddelbar nærhet til 

kokegropene, og gravfunnene i området omkring er dessuten stort sett yngre 

enn kokegropene. Kokegropfeltet skal trolig ses i sammenheng med eldre 

jernalders bosetning i området, men kan ikke knyttes til andre kjente 

fornminner. Kokegropene er sannsynligvis anlagt av folk fra de nærliggende 

gårdene, og man kan tenke seg flere settinger. En mulig tolkning kan være at de 

ble brukt som et forsamlingssted for omkringliggende bosetning (jf. Gjerpe 

2001 og 2008:57, om enn ikke av samme omfang). En annen mulighet vil være 

førkristen kult, ettersom de ovennevnte gårdsnavnene kan ha slik tilknytning 

(Berg-Hansen 2009:3). Det virker sannsynlig at kokegropene ble brukt til 

matlagning i en eller annen setting, noe som vil kunne forklare de brente beina i 

en av gropene. Det ble ikke funnet andre strukturer, så kokegropene har ingen 

relasjon til bygninger som ildsted, ei heller til badstuaktivitet eller liknende.  

Hva angår prioriteringer og problemstillinger, gir også kokegropfeltet på lok. 2 

ny kunnskap om Løtens bosetningshistorie. Det omfattende kokegropfeltet har 

trolig sammenheng med bosetning, og mulig kult i nærmiljøet, i en avgrenset 

periode, førromersk jernalder.  
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6. KONKLUSJON 

De arkeologiske utgravningene på Ven, 18/1, og Klokkergården, 19/1, avdekket 

bosetningsspor fra hhv. merovingertid-høymiddelalder og førromersk jernalder. 

Begge lokalitetene var forholdsvis avgrenset kronologisk, med spor av 

forskjellige aktiviteter. Lok. 2 på Klokkergården var et rent kokegropfelt fra 

førromersk jernalder, med 14 forholdsvis homogene kokegroper, som ikke kan 

direkte relateres til omkringliggende fornminner eller gårder, men som trolig 

skal ses i sammenheng med slike. På Ven ble det funnet fem bryggesteinslag 

som trolig skal ses på som uttrykk for matlagings- og bryggeaktivitet på gården 

over en periode på ca. 500 år, fra merovingertid til høymiddelader. 

Dyrkningslag gir indikasjoner på ytterligere aktivitet fra vikingtid. I tillegg ble 

det undersøkt to kokegroper, som ikke kan relateres til spesifikke aktiviteter, 

men som også kan ses i sammenheng med gården i middelalder. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

Str.
nr. 

Struktur Form 
i flate 

Mål cm Dybde 
cm 

Beskrivelse Prøve 
nr. 

S1 Kokegrop Rund Ø 80 10 Bunn av kokegrop eller ildsted, tydelig definert i plan og profil, men relativt dårlig bevart. Rund i plan, rundete sider, 
flat bunn med forsenkning i midten. Fyllet er brunt, og består av sand og silt med noe humus, og stedvis mye kull, litt 
skjørbrent stein. Undergrunnen består av gråbrun silt iblandet stein. 

KP9 

S2 Kokegrop Oval 117 x 100 22 Oval kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil, med rette sider og relativt flat bunn med en forsenkning midt i. Fyllet 
består av brun silt og sand med en del humus, noe kull, mye skjørbrent stein, spesielt langs kantene i plan, og i 
midten i nedgravningen. Antyd til kullrand i profil, særlig i ø, og uklar kullrand i profil, også her i østlig del. Stedvis 
svært tettpakket med stein, som flere steder ikke bærer tegn til å være brutt opp, m.a.o. Skallestor stein som har 
sprukket, men fremdeles ligger in situ. Undergrunnen består av brungrå silt med enkelte stein. 

KP10 

S3 Kokegrop Oval 92 x 82 21 Oval kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil, med skrå og buete sider, og en skrå, litt ujevn bunn som heller mot 
nord. Fyllet er brunt og består av silt med en del sand, relativt mye humus, en del kull flekkvis, stedvis mye 
varmepåvirket stein. Antydning til kullrand i sør. Undergrunnen består av gråbrun silt med noe sand og enkelte stein. 
Mye røtter i strukturen pga. nærliggende lønnetrær. En god del varmepåvirket stein, særlig i nordlig del i plan, i sørlig 
del i bunnen. 

KP11 

S4 Kokegrop Oval 110 x 82 6 Oval kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Skåret av dreneringsgrøft i vest, så lengden er noe usikker, tynn og 
dårlig bevart. Ujevn bunn og sider. Fyllet består av brun til mørkebrun silt med en del humus, litt kull, en del skjørbrent 
stein, særlig i S halvdel. Undergrunnen er gulbrun silt med enkelte stein. 

KP12 

S5 Kokegrop Oval 113 x 94  Oval kokegrop, tydelig avgrenset i plan. Brun sand, humus og silt med en god del trekull. En del varmepåvirket stein 
av varierende størrelse i plan. 

 

S6 Kokegrop Rund Ø 80 13 Rund kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Rette sider og flat, men svært ruglete bunn. Fyllet er brunt, 
bestående av silt med en del humus, litt kull og litt sand. Tettpakket med varmepåvirket stein i overflaten, men relativt 
lite i snittet. En del av steinen er skjørbrent uten å være åpnet, og det har vært brukt stein i varierende størrelse, en 
god del skallestor. Tydelig kullrand i profilet og langs sørsiden i plan. Undergrunnen er lys gulbrun silt med noe sand 
og stein. 

KP13 

S7 Kokegrop Oval 77 x 70 16 Oval kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Skrå/loddrette sider, flat, men noe ujevn bunn. Fyllet er brunt, 
bestående av sandig silt med en del humus og noe kull. En del stor varmepåvirket stein, men ikke tettpakket. Tydelig 
kullrand i bunnen. Undergrunnen består av gul og brun silt med stein. 

KP14 

S8 Kokegrop Oval 77 x 65  Oval kokegrop, tydelig avgrenset i plan. Brun sand, humus og silt med en god del trekull. Noe varmepåvirket stein av 
varierende størrelse i plan, særlig i nord. 

 

S9 Kokegrop Oval 89 x 70  Oval kokegrop, tydelig avgrenset i plan. Brun sand, humus og silt med en god del trekull. Mye varmepåvirket stein av 
varierende størrelse i plan, noe er skjørbrent, men ikke oppbrutt. 

 

S10 Kokegrop Oval 90 x 56  Oval kokegrop, kun halve ble avdekket da strukturen fortsatte inn i vestprofilet. Tydelig avgrenset i plan. Brun sand, 
humus og silt med en god del trekull og tydelig kullrand. Noe varmepåvirket stein av varierende størrelse i plan. 
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Str.
nr. 

Struktur Form 
i flate 

Mål cm Dybde 
cm 

Beskrivelse Prøve 
nr. 

S11 Kokegrop Oval 170 x 115  Oval kokegrop, tydelig avgrenset i plan. Brun sand, humus og silt med en del trekull. Mye varmepåvirket stein, for det 
meste i nevestørrelse, i plan. Løs heller enn kompakt. 

 

S12 Kokegrop Oval 120 x 90 13 Oval til ujevn kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Svært ujevn bunn og sider. Et sentralt område i plan og profil 
med mørkebrunt fyll bestående av silt med litt sand og grus, mye humus og kull, over et brunt fyllag med silt og sand 
med noe humus og kull. Det er ikke et tydelig skille mellom disse to lagene. En del kull i den sentrale delen av 
strukturen. Stedvis kullrand i profilet. Undergrunnen består av brun silt med noe stein. 

KP15 

S13 Kokegrop Rund Ø 92 26 Rund kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Rette/skrå sider, ujevn bunn, dypest i nord. Fyllet er brunt og består 
av silt med en del sand og humus, litt grus og kull. Tydelig kullrand i bunnen. Tettpakket med varmepåvirket stein, 
særlig langs kantene og i bunnen. Undergrunnen er gul silt med stein, med grå sand og enkelte stein i bunnen. 

KP16 

S14 Kokegrop Oval 83 x 50 16 Trolig oval kokegrop, tydelig avgrenset i plan og profil. Strukturen ble oppdaget under snitting av grøft S15 med 
maskin, og er derfor ikke godt dokumentert i plan. Trolig har den vært ca. dobbelt så stor som det bevarte, ca. 100 x 
83 cm. Fyllet er brunt og består av silt og sand med en del humus, noe grus, lit kull, og mye varmepåvirket stein, men 
ikke tettpakket. Ettersom strukturen ble snittet med maskin, ble det ikke målt varmepåvirket stein fra snittet. Tydelig 
kullrand i bunnen. I plan domineres den gjenværende delen av strukturen av en stor stein (ca. 30 x 45 cm), som ikke 
synes varmepåvirket. Undergrunnen er gråbrun silt med enkelte stein. 

KP17 

S15 Annet Ujevn 1600 x 
230 

35 Steinfylt grøft som strekker seg over store deler av lokaliteten, i NØ-SV-retning. Varierende bredde, 1,0-2,3 m, bredest 
omtrent midt på det avdekkede området. Det ble sjaktet gjennom strukturen i den sørlige delen av feltet. Profilet var 
noe ujevnt rundet, med stein mest i bunnen. Brunt til mørk brunt fyll, silt med en god del humus, lite kull, svært mye 
stein, mest ubrent, men også noe varmepåvirket. Varierende størrelse 10-50 cm, mye skallestor. Grøften varierer 
ganske mye både i sammensetning og utseende, og snittet ble ikke lagt i den tykkeste delen, og er ikke nødvendigvis 
representativt for hele strukturen. Dateringen tyder på moderne materiale i grøften, denne er derfor trolig moderne. 

KP18 

S16 Kokegrop  Ø 80 35 Kokegrop i profil B gjennom S18. Beliggende under bryggesteinslag B2, gravd gjennom bryggesteinslag B3. Ikke 
anerkjent i plan, kun i profilet. Ukjent form i plan, men på bakgrunn av de andre kokegropene på Ven og 
Klokkergården, kan den antas å være rund eller oval, sider og bunn rundet, minst 80 cm bred, 35 cm dyp. Godt 
definert i forhold til undergrunnen, noe vanskeligere i forhold til laget over. Fyllet er mørkebrunt, og består av siltig 
sand med en del humus, mye kull og mye varmepåvirket stein. Undergrunnen består av grålig silt med grus og gråsort 
alunskifer. 

KP1 

S17 Kokegrop Oval 60 x 45 19 Kokegrop under bryggesteinslag S18. Oppdaget i et profil der sjakten hadde gått for dypt; kun omtrent halve bevart i 
plan, trolig oval, sider og bunn rundet, minst 60 cm bred, bevart lengde 45 cm, men trolig minst dobbelt så lang; 19 cm 
dyp. Godt definert i forhold til undergrunnen, noe vanskeligere i forhold til laget over. Fyllet er mørkebrunt, og består 
av fet silt med noe alunskifer, mye sot og kull, en del humus, litt grus og en del varmepåvirket stein, men ikke 
tettpakket. Undergrunnen består av grå til gul siltig sand med stein. 

KP2 
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Str.
nr. 

Struktur Form 
i flate 

Mål cm Dybde 
cm 

Beskrivelse Prøve 
nr. 

S18 Annet Ujevn 2200 x 
1100 

10-60 Bryggesteinslag, avdekket i et område på ca. 22 x 11 m, fortsetter vest- og sørover. I nordvest strekker laget seg inn 
mot et område med mye stor, jordfast stein, men ikke forbi dette, slik at det er sikkert at S18 og S19 ikke er 
sammenhengende. Varierende tykkelse, men generelt tettpakket med kull og varmepåvirket stein. Dokumentert 
gjennom profil B. Flere lag tydelige i profilet, hvorav B2 og B3 er bryggesteinslag, B5 og B6 dyrkningslag, og B4 en 
kokegrop under bryggesteinslaget. B1 (matjordlag): Brunt; sand, silt, mye humus, litt ubrent stein, en del 
varmepåvirket stein. Tegl. B2 (bryggesteinslag): Brunsort. Sand med silt, mye kull, svært mye brent stein, nevestor, 
terningformet og rødbrent. Laget i seg selv virker rødlig. B3 (bryggesteinslag): Likner B2, men noe mindre kull, 
steinene er mer varierende i størrelse og sortbrente, slik at laget helhetlig synes sort. B4 (=kokegrop S16, se denne). 
B5 (dyrkningslag): Brunt, sand med silt og mye humus, noe varmepåvirket stein og kull, mye ubrent stein, opptil 
kampesteinstørrelse (10-50 cm). B6 (dyrkningslag): likner lag 5, men mindre stein og mer gruset. B7 (moderne 
nedgravning): brun matjord med mye tegl. Undergrunnen består av grålig silt med noe stein og grus, blandet med 
brunsort alunskifer. 

KP3. 
KP4, 
KP5 

S19 Annet Ujevn 1600 x 
700 

30-70 Bryggesteinslag avdekket i et område på ca. 16 x 7 m. Området er skåret av rikelig med dreneringsgrøfter i vest og 
sør. Avgrenset mot øst og vest, delvis avgrenset mot sør, i og med at laget ikke fortsetter sør for stor grøft. Laget 
heller mot vest, der det ligger dype torvmasser, sannsynligvis et gammelt myrhull, med mye drenering. Grøften som 
avgrenser mot sør er bred, og har plankelagte "rør" og mye stor stein. Dokumentert gjennom profil A. A1 (matjord): 
Brun sand og silt med mye humus, litt brent og ubrent stein. A2 (torvaktig): Brun, humøs sand, med torvaktig preg. A3 
(torv): Brun, svært humøs sand, torv i søkk/tidl. myrhull i feltets V del. A4 (steinfylt dreneringsgrøft): Fyllet likner A1, 
men med svært mye stein. A5: sort, svært kullholdig sand med noe humus og en del varmepåvirket stein (kullrikt 
bryggesteinslag). A6 (bryggesteinslag): Brunsort med rødbrent tettpakket stein, ellers sand med en del humus og kull. 
A7 (bryggesteinslag?): likner A6, men lysere, mindre kullholdig og mindre tettpakket stein. 

KP6, 
KP7, 
KP8 
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8.2. FUNN OG PRØVER 

8.2.1. FUNNLISTE C57376 OG C57377 

C-nr. 
Funn
-nr. 

Kontekst Gjenstand(er) Vekt g Materiale Kommentar 

C57376/1 F1 S18, B3 Ubrent bein 10,4 Bein  

C57377/1 F2 S3 Brent bein 0,1 Bein Fra KP11 

 

8.2.2. KULLPRØVER, DF-4334 

KP-
nr. 

C-nr. 
NTNU  

Lab.nr. 
Kontekst Gram 

Gram 
sendt 
til C14 

Treslag 
C14-dat. 

2 σ 

KP1 C57376/2 TRa-519 S16 Kokegrop 10,9 0,1 40 furu 
805 ± 30 BP 
calAD1178-1274 

KP2 C57376/3 TRa-520 S17 Kokegrop 3,85 0,55 
20 bjørk 
1 hegg/rogn 
14 furu 

930 ± 30 BP 
calAD1025-1169 

KP3 C57376/4  
S18, B2 
(bryggestein) 

0,4  
1 gran 
19 furu 

 

KP4 C57376/5 TRa-521 
S18, B3 
(bryggestein) 

2,1 0,6 
17 gran 
23 furu 

900 ± 30 BP 
calAD1040-1211 

KP5 C57376/6 TRa-522 S18, B5 (dyrkn.?) 0,55 0,15 
8 bjørk 
22 furu 

1095 ± 30 BP 
calAD890-1014 

KP6 C57376/7 TRa-523 
S19, A5 (kullrikt 
bryggesteinslag) 

1,3 0,1 
7 bjørk 
33 furu 

1290 ± 30 BP 
calAD663-775 

KP7 C57376/8  
S19, A6 
(bryggestein) 

0,4  
1 bjørk 
14 furu 

 

KP8 C57376/9  
S19, A7 
(bryggestein) 

0,7  
7 bjørk 
10 furu 

 

KP9 C57377/2  S1 Kokegrop 3,4    

KP10 C57377/3 TRa-524 S2 Kokegrop 8,3 3,2 40 bjørk 
2110 ± 30 BP 
calBC336-47 

KP11 C57377/4 TRa-525 S3 Kokegrop 0,9 0,55 30 bjørk 
2240 ± 30 BP 
calBC390-206 

KP13 C57377/5 TRa-526 S6 Kokegrop 5,7 1,05 40 bjørk 
2055 ± 30 BP 
calBC169-calAD17 

KP14 C57377/6  S7 Kokegrop 1,2    

KP15 C57377/7  S12 Kokegrop 1,1 0,35 25 bjørk  

KP16 C57377/8  S13 Kokegrop 0,6    

KP17 C57377/9 TRa-527 S14 Kokegrop 0,75 0,25 
20 bjørk 
15 bark 

2155 ± 30 BP 
calBC358-94 

KP18 C57377/10 TRa-528 S15 Grøft 0,1 0,1 10 uid. bark 34 570 ±2385 BP 

 

8.2.3. MAKROFOSSILPRØVER 

MP-
nr. 

C-nr. Anlegg Kommentar L 

MP3 C57376/10 S18, B2 - 0,3 

MP4 C57376/11 S18, B3 - 0,4 

MP5 C57376/12 S18, B5 - 0,5 

MP6 C57376/13 S19, A5 - 0,3 

MP7 C57376/14 S19, A6 - 0,4 

MP8 C57376/15 S19, A7 - 0,5 
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8.2.4. TILVEKSTTEKST 

C57376-C57377  

Boplassfunn og dyrkningsspor fra førromersk jernalder-middelalder fra 

VEN (18/1) og KLOKKERGÅRDEN (19/1), LØTEN K. HEDMARK. 

Funn fra arkeologisk utgravning av bryggesteinslag, dyrkningsspor og 

kokegroper på Ven, 18/1 (lok. 1), og kokegroper på Klokkergården, 19/1 (lok. 

2). Undersøkelsen ble foretatt i forbindelse med omlegging av Fv166 med gang 

og sykkelvei, ny urnelund med parkeringsarealer, mm. (Berg-Hansen 2009). 

Hedmark fylkeskommune påviste automatisk fredete kulturminner under 

registrering av planområdet i oktober 2007 (Smiseth 2007). Utgravningene ble 

utført i perioden 24.9.-7.10.2009. På Ven ble det avdekket ca. 400 m
2
, og det 

fremkom to områder med tilsammen fem bryggesteinslag, to dyrkningslag og to 

kokegroper. På Klokkergården ble det avdekket ca. 330 m
2
, og det fremkom 14 

kokegroper (Wenn og Berg-Hansen 2010). Det ble tatt ut kull- og/eller 

makroprøver fra alle snittete strukturer. 14 kullprøver har blitt vedartsbestemt 

av Helge I. Høeg, og 10 av disse er datert ved Laboratoriet for radiologisk 

datering, NTNU (DF-4334) (i Wenn og Berg-Hansen 2010). 

Litteratur: Smiseth, May-Tove, 05.12.2007, Rapport fra arkeologisk 

registrering i forbindelse med reguleringsplan for fylkesvei 166 med gang- og 

sykkelveg mellom Brenneriroa og Veenskrysset. Hedmark fylkeskommune.  

Berg-Hansen, Inger Marie, 07.05.2009, Prosjektplan. Undersøkelse av 

automatisk fredete kulturminner (id112534 kokegroper/koksteinslag, id120486 

koksteinslag, og id112531 kokegroper/koksteinslag). Reguleringsplan for Fv166 

mellom Brenneriroa og Veenkrysset. Norderhaug østre, 17/1, Ven, 18/1, 

Klokkergården, 19/1, Løten kommune, Hedmark. Kulturhistorisk museum, UiO. 

Wenn, Camilla Cecilie og Inger Marie Berg-Hansen, 15.04.2010, Rapport fra 

arkeologisk utgravning. Bryggesteinslag, dyrkningslag og kokegroper fra 

jernalder og middelalder. Ven 18/1 Klokkergården 19/1. Løten kommune, 

Hedmark. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum, UiO. 

 

C57376/1-15  

Boplassfunn og dyrkningsspor fra merovingertid-høymiddelalder fra VEN 

(18 /1), LØTEN K., HEDMARK.  

1) Ubrent bein, ca. 20 fragmenter, det meste trolig fra ett oppsmuldret bein. 

Vekt: 10,4. Fra profil B gjennom S18, lag B3, østre del.  

Kullprøver: 
2) Fra kokegrop S16. Vekt: 10,9 g. Kullprøve, vekt 10,9 g. Deler av prøven er 

vedartsbestemt til furu (40 biter). Av dette ble 0,1 g forbrukt ved C14-datering: 

805 ± 30 BP, 1178-1274 calAD (TRa-519). 

3) Fra kokegrop S17. Vekt: 3,85 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk 

(20 biter), hegg/rogn (1 bit) og furu (14 biter). Av bjørk og hegg/rogn ble 0,55 g 

forbrukt ved C14-datering: 930 ± 30 BP, 1025-1169 calAD (TRa-520). 

4) Fra profil B gjennom S18, lag B2 (bryggestein). Vekt: 0,4 g. Deler av prøven 

er vedartsbestemt til gran (1 bit) og furu (19 biter).  

5) Fra profil B gjennom S18, lag B3 (bryggestein). Vekt: 2,1 g. Deler av prøven 

er vedartsbestemt til gran (17 biter) og furu (23 biter). Av gran ble 0,6 g 

forbrukt ved C14-datering: 900 ± 30 BP, 1040-1211 calAD (TRa-521). 

6) Fra profil B gjennom S18, lag B5 (dyrkningslag). Vekt: 0,55 g. Deler av 
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prøven er vedartsbestemt til bjørk (8 biter) og furu (22 biter). Av bjørk ble 0,15 

g forbrukt ved C14-datering: 1095 ± 30 BP, 890-1014 calAD (TRa-522). 

7) Fra profil A gjennom S19, lag A5 (kullrikt bryggesteinslag). Vekt: 1,3 g. 

Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk (7 biter) og furu (33 biter). Av bjørk 

ble 0,1 g forbrukt ved C14-datering: 1290 ± 30 BP, 663-775 calAD (TRa-523). 

8) Fra profil A gjennom S19, lag A6 (bryggestein). Vekt: 0,4 g. Deler av prøven 

er vedartsbestemt til bjørk (1 bit) og furu (14 biter). 

9) Fra profil A gjennom S19, lag A7 (bryggestein). Vekt: 0,7 g. Deler av prøven 

er vedartsbestemt til bjørk (7 biter) og furu (10 biter). 

Flotterte makrofossilprøver: 

10) Fra profil B gjennom S18, lag B2 (bryggestein).  

11) Fra profil B gjennom S18, lag B3 (bryggestein).  

12) Fra profil B gjennom S18, lag B5 (dyrkningslag).  

13) Fra profil A gjennom S19, lag A5 (kullrikt bryggesteinslag).  

14) Fra profil A gjennom S19, lag A6 (bryggestein).  

15) Fra profil A gjennom S19, lag A7 (bryggestein).  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger i dyrket mark lags nordsiden av dagens 

Fv166, og 25 m NØ for avkjøringen til Grøholt, 25 m VNV for et kornlager og 

garasje tilhørende Ven 18/1 på nordsiden av Fv166.  

Kartreferanse: ØK, CT-066-5-1. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 

6745622, Ø: 626478. 

LokalitetsID: 112534. 
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For fellesopplysninger: Se C57376 

 

C57377/1-10  

Boplassfunn fra førromersk jernalder fra KLOKKERGÅRDEN (19 /1), 

LØTEN K., HEDMARK.  

1) Brente bein, ca. 5 små fragmenter av ubestemte brente bein. Vekt: 0,1. Fra 

kokegrop S3.  

Kullprøver: 

2) Fra kokegrop S1. Vekt: 3,4 g. 

3) Fra kokegrop S2. Vekt: 8,3 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk (40 

biter). Av dette ble 3,2 g forbrukt ved C14-datering: 2110 ± 30 BP, 336-47 

calBC (TRa-524). 

4) Fra kokegrop S3. Vekt: 0,9 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk (30 

biter). Av dette ble 0,55 g forbrukt ved C14-datering: 2240 ± 30 BP, 390-206 

calBC (TRa-525). 

5) Fra kokegrop S6. Vekt: 5,7 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk (40 

biter). Av dette ble 1,05 g forbrukt ved C14-datering: 2055 ± 30 BP, 169 calBC 

-17 calAD (TRa-526). 

6) Fra kokegrop S7.Vekt: 1,2 g. 

7) Fra kokegrop S12. Vekt: 1,1 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk 

(25 biter). 

8) Fra kokegrop S13. Vekt: 0,6 g. 

9) Fra kokegrop S14. Vekt: 0,75 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til bjørk 

(20 biter) og bark (15 biter). Av bjørk ble 0,25 g forbrukt ved C14-datering: 

2155 ± 30 BP, 358-94 calBC (TRa-527). 

10) Fra moderne grøft S15. Vekt: 0,1 g. Deler av prøven er vedartsbestemt til 

trolig uidentifisert bark. Alt ble forbrukt ved C14-datering: 34 570 ±2385 BP 

(TRa-528). Trolig er det egentlig snakk om et oljebasert materiale, for eksempel 

takpapp, og prøven viser derfor en moderne forstyrrelse av strukturen. 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger i dyrket mark sør for dagens Fv166 og 

bolighus/garasjer langs veien, på en liten jordlapp klemt inne mellom hus og en 

rad lønnetrær. Feltet ligger ca. 300 m NØ for tunet på Norderhaug østre, og 270 

m Ø for Løten kirke.  

Kartreferanse: ØK, CT 066-5-1. Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 

6745660, Ø: 626155. 

LokalitetsID: 112531.  
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8.3. FOTOLISTE 

Negativnr. Cf34182 
Alle fotografier tatt av Camilla Cecilie Wenn 

Filmnr_bildenr Motiv 
Retn. 
mot Dato 

Cf34182_1 Klokkergården 19/1. Vestlig del av lokaliteten. Ø 24.09.2009 

Cf34182_2 Klokkergården 19/1. Vestlig del av lokaliteten. NØ 24.09.2009 

Cf34182_3 Ven 18/1. Oversikt over lokaliteten langs veitraseen. Ø 24.09.2009 

Cf34182_4 Ven 18/1. Oversikt over lokaliteten. SØ 24.09.2009 

Cf34182_5 Ven 18/1. Oversikt over lokaliteten. ØNØ 24.09.2009 

Cf34182_6 Ven 18/1. Oversikt over lokaliteten. NV 24.09.2009 

Cf34182_7 Ven 18/1. Nordlig sjakt, oversikt. V 24.09.2009 

Cf34182_8 Ven 18/1. Nordlig sjakt, østre del; overflate  bryggesteinslag S19. V 24.09.2009 

Cf34182_9 Ven 18/1. Nordlig sjakt, østre del, S19. Ø 24.09.2009 

Cf34182_10 Ven 18/1. Nordlig sjakt, profil A, merk vanninnsig og treverk. SØ 24.09.2009 

Cf34182_11 Ven 18/1. Nordlig sjakt, detalj av treverk i sjakten. SV 24.09.2009 

Cf34182_12 Ven 18/1. Nordlig sjakt, detalj profil A mot S gjennom S19. S 24.09.2009 

Cf34182_13 Ven 18/1. Nordlig sjakt, detalj profil mot N, S19. N 24.09.2009 

Cf34182_14 Ven 18/1. Nordlig sjakt, oversikt. Ø 24.09.2009 

Cf34182_16 Ven 18/1. Hovedfeltet, start avdekking av nordlig del. Ø 25.09.2009 

Cf34182_17 
Ven 18/1. Hovedfeltet, avdekking i nordlig del, detalj med 
drenering. Ø 25.09.2009 

Cf34182_18 Ven 18/1. Hovedfeltet, detalj av bryggesteinslag S19 mot N. N 25.09.2009 

Cf34182_19 Ven 18/1. Hovedfeltet, oversikt over nordlig del, S19 i plan. V 25.09.2009 

Cf34182_20 Ven 18/1. Hovedfeltet, nordlig del avdekket. V 25.09.2009 

Cf34182_21 Ven 18/1. Nordlig sjakt , oversikt. V 25.09.2009 

Cf34182_22 Ven 18/1. Nordlig sjakt, plan, detalj S19. Ø 25.09.2009 

Cf34182_23 Ven 18/1. Nordlig sjakt, detalj, profil mot N  NNV 25.09.2009 

Cf34182_24 Ven 18/1. Nordlig sjakt, detalj, profil mot N  NNØ 25.09.2009 

Cf34182_25 Ven 18/1. Nordlig sjakt, oversikt. Ø 25.09.2009 

Cf34182_26 Ven 18/1. Hovedfeltet, profil mot V, bryggesteinslag S18. V 25.09.2009 

Cf34182_27 Ven 18/1. Hovedfeltet, vestlig del  N 25.09.2009 

Cf34182_28 Ven 18/1. Oversikt hovedfeltet, kald morgenstund. NNØ 29.09.2009 

Cf34182_29 Ven 18/1. Hovedfeltet. Detalj bryggesteinslag S18. S 29.09.2009 

Cf34182_30 
Ven 18/1. Oversikt hovedfeltet, kald morgenstund. 
Gravemaskinen flytter masser. V 29.09.2009 

Cf34182_31 
Ven 18/1. Oversikt hovedfeltet, kald morgenstund. 
Gravemaskinen flytter masser. Ø 29.09.2009 

Cf34182_32 
Ven 18/1. Oversikt hovedfeltet, kald morgenstund. 
Gravemaskinen flytter masser. Ø 29.09.2009 

Cf34182_33 Klokkergården 19/1. Lokaliteten ved avdekkingens begynnelse. SØ 29.09.2009 

Cf34182_34 Klokkergården 19/1. Lokaliteten ved avdekkingens begynnelse. NØ 29.09.2009 

Cf34182_35 Klokkergården 19/1. Utsikt mot Løten kirke fra lokaliteten. VNV 29.09.2009 

Cf34182_36 Klokkergården 19/1. Kokegrop S1, plan. SV 30.09.2009 

Cf34182_37 Klokkergården 19/1. Kokegrop S1, plan, med innriss. SV 30.09.2009 

Cf34182_38 Klokkergården 19/1. Kokegrop S2, plan. NNV 01.10.2009 

Cf34182_39 Klokkergården 19/1. Kokegrop S2, plan, med innriss. NNV 01.10.2009 

Cf34182_40 Klokkergården 19/1. Søkesjakter. V 01.10.2009 

Cf34182_41 Klokkergården 19/1. Søkesjakt S V 01.10.2009 

Cf34182_42 Klokkergården 19/1. Søkesjakt N V 01.10.2009 

Cf34182_43 Klokkergården 19/1. Søkesjakt N. Ø 01.10.2009 

Cf34182_44 Klokkergården 19/1. Søkesjakt S. Ø 01.10.2009 

Cf34182_45 Klokkergården 19/1. Utsikt mot Løten kirke. VNV 01.10.2009 
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Cf34182_46 Klokkergården 19/1. Utsikt mot Norderhaug gård. SSV 01.10.2009 

Cf34182_47 Klokkergården 19/1. Kokegrop S4, plan. S 01.10.2009 

Cf34182_48 Klokkergården 19/1. Kokegrop S4, plan, med innriss. S 01.10.2009 

Cf34182_49 Klokkergården 19/1. Søkesjakter, oversikt Ø 01.10.2009 

Cf34182_50 Klokkergården 19/1. Søkesjakter, oversikt Ø 01.10.2009 

Cf34182_51 Klokkergården 19/1. Kokegrop S3, plan. SV 02.10.2009 

Cf34182_52 Klokkergården 19/1. Kokegrop S3, plan, med innriss. SV 02.10.2009 

Cf34182_53 Klokkergården 19/1. Kokegrop S5, plan. ØNØ 02.10.2009 

Cf34182_54 Klokkergården 19/1. Kokegrop S5, plan, med innriss. ØNØ 02.10.2009 

Cf34182_55 Klokkergården 19/1. Kokegrop S6, plan. SV 02.10.2009 

Cf34182_56 Klokkergården 19/1. Kokegrop S6, plan, med innriss. SV 02.10.2009 

Cf34182_57 Klokkergården 19/1. Kokegrop S7, plan. VSV 02.10.2009 

Cf34182_58 Klokkergården 19/1. Kokegrop S7, plan, med innriss. VSV 02.10.2009 

Cf34182_59 Klokkergården 19/1. Kokegrop S8, plan. VSV 02.10.2009 

Cf34182_60 Klokkergården 19/1. Kokegrop S8, plan, med innriss. VSV 02.10.2009 

Cf34182_61 Klokkergården 19/1. Kokegrop S9, plan. SSV 02.10.2009 

Cf34182_62 Klokkergården 19/1. Kokegrop S9, plan, med innriss. SSV 02.10.2009 

Cf34182_63 Klokkergården 19/1. Kokegrop S10, plan. V 02.10.2009 

Cf34182_64 Klokkergården 19/1. Kokegrop S10, plan, med innriss. V 02.10.2009 

Cf34182_65 Klokkergården 19/1. Kokegrop S11, plan. SSØ 02.10.2009 

Cf34182_66 Klokkergården 19/1. Kokegrop S11, plan, med innriss. SSØ 02.10.2009 

Cf34182_67 Klokkergården 19/1. Kokegrop S12, plan. SSV 02.10.2009 

Cf34182_68 Klokkergården 19/1. Kokegrop S12, plan, med innriss. SSV 02.10.2009 

Cf34182_69 Klokkergården 19/1. Kokegrop S13, plan. VSV 02.10.2009 

Cf34182_70 Klokkergården 19/1. Kokegrop S13, plan, med innriss. VSV 02.10.2009 

Cf34182_71 Klokkergården 19/1. Kokegrop S14, plan. SSV 02.10.2009 

Cf34182_72 Klokkergården 19/1. Kokegrop S14, plan, med innriss. SSV 02.10.2009 

Cf34182_73 Klokkergården 19/1. Kokegrop S14, profil. NNØ 02.10.2009 

Cf34182_74 
Klokkergården 19/1. Profilbenk gjennom kokegrop S14 og 
steinfylt grøft S15, V del. NNØ 02.10.2009 

Cf34182_75 
Klokkergården 19/1. Profilbenk gjennom kokegrop S14 og 
steinfylt grøft S15, midtre del NNØ 02.10.2009 

Cf34182_76 
Klokkergården 19/1. Profilbenk gjennom kokegrop S14 og 
steinfylt grøft S15, Ø del. NNØ 02.10.2009 

Cf34182_77 Klokkergården 19/1. Steinfylt grøft S15, oversikt. NNØ 02.10.2009 

Cf34182_78 Klokkergården 19/1. Steinfylt grøft S15, detalj S del. V 02.10.2009 

Cf34182_79 Klokkergården 19/1. Steinfylt grøft S15, detalj nordlig del. V 02.10.2009 

Cf34182_80 Klokkergården 19/1. Steinfylt grøft S15, detalj midtre del. VNV 02.10.2009 

Cf34182_81 Klokkergården 19/1. Steinfylt grøft S15, oversikt. SSV 02.10.2009 

Cf34182_82 Ven 18/1. Oversikt, S del. VSV 02.10.2009 

Cf34182_83 Ven 18/1. Oversikt, midtre del. V 02.10.2009 

Cf34182_84 Ven 18/1. Oversikt, N del. VNV 02.10.2009 

Cf34182_85 Ven 18/1. Profil B, bryggesteinslag S18, Ø del. SV 02.10.2009 

Cf34182_86 Ven 18/1. Profil B, bryggesteinslag S18, V del. VSV 02.10.2009 

Cf34182_87 Ven 18/1. Nordlig sjakt, profil mot N. NV 02.10.2009 

Cf34182_89 Ven 18/1. Oversikt, N del. ØNØ 02.10.2009 

Cf34182_90 Ven 18/1. Oversikt, midtre del. Ø 02.10.2009 

Cf34182_91 
Ven 18/1. Bryggesteinslag S18, profil B, fotografert i seksjoner fra 
V mot Ø; 0-3 m. S 02.10.2009 

Cf34182_92 
Ven 18/1. Bryggesteinslag S18, profil B, fotografert i seksjoner fra 
V mot Ø; 0-3 m. S 02.10.2009 

Cf34182_93 
Ven 18/1. Bryggesteinslag S18, profil B, fotografert i seksjoner fra 
V mot Ø; 3-6 m. S 02.10.2009 
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Cf34182_94 
Ven 18/1. Bryggesteinslag S18, profil B, fotografert i seksjoner fra 
V mot Ø; 6-9 m. S 02.10.2009 

Cf34182_95 
Ven 18/1. Bryggesteinslag S18, profil B, fotografert i seksjoner fra 
V mot Ø; 9-12 m. S 02.10.2009 

Cf34182_96 
Ven 18/1. Bryggesteinslag S18, profil B, fotografert i seksjoner fra 
V mot Ø; 12-15 m. S 02.10.2009 

Cf34182_97 
Ven 18/1. Bryggesteinslag S18, profil B, fotografert i seksjoner fra 
V mot Ø; 15-18 m. S 02.10.2009 

Cf34182_98 
Ven 18/1. Bryggesteinslag S18, profil B, fotografert i seksjoner fra 
V mot Ø; 18-21 m. S 02.10.2009 

Cf34182_99 
Ven 18/1. Bryggesteinslag S18, profil B, fotografert i seksjoner fra 
V mot Ø; 21-24 m. S 02.10.2009 

Cf34182_100 
Ven 18/1. Bryggesteinslag S18, profil B, fotografert i seksjoner fra 
V mot Ø; 0-9 m. S 02.10.2009 

Cf34182_101 
Ven 18/1. Bryggesteinslag S18, profil B, fotografert i seksjoner fra 
V mot Ø; 6-15 m. S 02.10.2009 

Cf34182_102 
Ven 18/1. Bryggesteinslag S18, profil B, fotografert i seksjoner fra 
V mot Ø; 15-24 m. S 02.10.2009 

Cf34182_103 Ven 18/1. Kokegrop S16, profil B. S 02.10.2009 

Cf34182_104 Ven 18/1. Kokegrop S17, plan. NNV 02.10.2009 

Cf34182_105 Ven 18/1. Kokegrop S17, plan, m innriss. NNV 02.10.2009 

Cf34182_106 Ven 18/1. Kokegrop S17, profil. SSØ 02.10.2009 

Cf34182_107 Ven 18/1. Nordlig sjakt, profil A, midtre del. S 05.10.2009 

Cf34182_109 Ven 18/1. Nordlig sjakt, profil A, midtre og Ø del. SØ 05.10.2009 

Cf34182_110 Ven 18/1. Nordlig sjakt, profil A, midtre og Ø del. SØ 05.10.2009 

Cf34182_111 Ven 18/1. Nordlig sjakt, profil A, midtre og V del. SV 05.10.2009 

Cf34182_112 Ven 18/1. Nordlig sjakt. V 05.10.2009 

Cf34182_113 
Ven 18/1. Hovedfeltet, profil mot N med bryggesteinslag S19, 
midtre del. N 05.10.2009 

Cf34182_114 
Ven 18/1. Hovedfeltet, profil mot N med bryggesteinslag S19, 
midtre og Ø del. N 05.10.2009 

Cf34182_115 
Ven 18/1. Hovedfeltet, profil mot N med bryggesteinslag S19, 
midtre og Ø del. NØ 05.10.2009 

Cf34182_116 Ven 18/1. Hovedfeltet, S19, profil A. V 05.10.2009 

Cf34182_117 Ven 18/1. Profil mot V, med bryggesteinslag S18. V 05.10.2009 

Cf34182_118 Ven 18/1. Profil mot V, med bryggesteinslag S18, N del. V 05.10.2009 

Cf34182_119 Ven 18/1. Profil mot V, med bryggesteinslag S18, S del. V 05.10.2009 

Cf34182_120 Ven 18/1. Profil mot V, med bryggesteinslag S18, S del. VSV 05.10.2009 

Cf34182_121 Ven 18/1. Profil mot V, med  bryggesteinslagS18, S del. VSV 05.10.2009 

Cf34182_122 Klokkergården 19/1. Oversikt etter avdekking av feltet. V 06.10.2009 

Cf34182_123 Klokkergården 19/1. Oversikt etter avdekking av feltet. V 06.10.2009 

Cf34182_124 Klokkergården 19/1. Oversikt etter avdekking av feltet, S del. SV 06.10.2009 

Cf34182_125 Klokkergården 19/1. Oversikt etter avdekking av feltet, N del. NV 06.10.2009 

Cf34182_126 Klokkergården 19/1. Forfallent gårdhus S for lokaliteten. SV 06.10.2009 

Cf34182_127 Klokkergården 19/1. Utsikt mot Mjøsa. SØ 06.10.2009 

Cf34182_128 Klokkergården 19/1. Utsikt mot Mjøsa. SØ 06.10.2009 

Cf34182_129 Klokkergården 19/1. Kokegrop S1, profil. NNV 06.10.2009 

Cf34182_131 Klokkergården 19/1. Kokegrop S2, profil. NV 06.10.2009 

Cf34182_133 Klokkergården 19/1. Kokegrop S12, profil. ØSØ 06.10.2009 

Cf34182_134 Klokkergården 19/1. Kokegrop S4, profil. S 06.10.2009 

Cf34182_135 Klokkergården 19/1. Kokegrop S6, profil. ØSØ 06.10.2009 

Cf34182_136 Klokkergården 19/1. Kokegrop S3, profil. V 06.10.2009 

Cf34182_138 Klokkergården 19/1. Kokegrop S7, profil. NNV 06.10.2009 

Cf34182_139 Klokkergården 19/1. Lokaliteten med hus, begynnende snøvær. S 06.10.2009 

Cf34182_140 Klokkergården 19/1. Lokaliteten med hus, økende snøvær. S 06.10.2009 
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Cf34182_142 Klokkergården 19/1. Kokegrop S13, profil. Ø 06.10.2009 

Cf34182_143 Klokkergården 19/1. Oversikt med snø, kl. 1515. V 06.10.2009 

Cf34182_144 Klokkergården 19/1. Oversikt med snø, kl. 1515. V 06.10.2009 

Cf34182_145 
Klokkergården 19/1. Løtenlandskapet. Utsikt mot Mjøsa en tidlig 
morgenstund. ØSØ 07.10.2009 

Cf34182_146 
Klokkergården 19/1. Løtenlandskapet. Utsikt mot Mjøsa en tidlig 
morgenstund. ØSØ 07.10.2009 

Cf34182_147 
Klokkergården 19/1. Løtenlandskapet. Utsikt en tidlig 
morgenstund. SSØ 07.10.2009 

Cf34182_148 
Klokkergården 19/1. Løtenlandskapet. Utsikt en tidlig 
morgenstund. SSØ 07.10.2009 

Cf34182_149 Klokkergården 19/1. Måne over feltet. SSV 07.10.2009 

Cf34182_150 Klokkergården 19/1. Måne over feltet. SSV 07.10.2009 

Cf34182_151 Klokkergården 19/1. Oversikt. V 07.10.2009 

Cf34182_152 Klokkergården 19/1. Feltavgrensing mot V - lønnerekke. V 07.10.2009 

Cf34182_153 
Klokkergården 19/1. Løtenlandskapet. Utsikt en tidlig 
morgenstund. Ø 07.10.2009 

Cf34182_154 Klokkergården 19/1. Oversikt. Ø 07.10.2009 

Cf34182_155 Klokkergården 19/1. Oversikt. Ø 07.10.2009 

Cf34182_156 Klokkergården 19/1. Sjakt gjennom S14 og S15, islagt. Ø 07.10.2009 

Cf34182_157 Klokkergården 19/1. Sjakt gjennom S14 og S15, detalj. Ø 07.10.2009 

Cf34182_159 Klokkergården 19/1. Snitt kokegrop S6 m is Ø 07.10.2009 

Cf34182_160 Løten kirke. V 07.10.2009 

Cf34182_161 Løten kirke. V 07.10.2009 

Cf34182_162 Løten kirke. V 07.10.2009 

Cf34182_163 Løten kirke. Ø 07.10.2009 

Cf34182_164 Ven 18/1. Detalj av profil B. S 07.10.2009 

Cf34182_165 Ven 18/1. Detalj av profil B. S 07.10.2009 

Cf34182_166 Ven 18/1. Detalj av profil B. S 07.10.2009   
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8.4. ANALYSER  

8.4.1. VEDARTSANALYSE V/HELGE I. HØEG 
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8.4.2. C14-DATERING V/LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING, NTNU 
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