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SAMMENDRAG
Utgravningen omfattet undersøkelsen av deler av et kokegropfelt (id 176558) på
vestsiden av E6 på Åker gård 7/201. Undersøkelsen ble utført i forbindelse med bygging
av ny hovedvannledning og avløpspumpeledning fra Midtstranda industriområde i vest til
Stasjonsvegen i øst i Hamar kommune. Området ble registrert av Hedmark
fylkeskommune i 2001 og 2014, og traséstrekningen gikk tvers gjennom midten av
lokaliteten.
Åker ligger sentralt på Hedemarken, like utenfor Hamar sentrum, på en forhøyning i
landskapet, innerst i Åkervika ved utløpet av Svartelva og Flagstadelva. Plasseringen er
sentral, samt strategisk med hensyn til møtested for bygdene rundt Mjøsa og muligheten
for å kontrollere store deler av ferdselen på vannet. Kulturmiljøet omkring gården er rikt
bestående av før -og etter-reformatorisk monumenter og funn, hvorav flere er av nasjonal
betydning.
Under utgravningen ble det flateavdekket ca. 885 m². Det ble påvist en steinalderlokalitet
bestående av ildsted og flint fra mellom-neolitikum, et kokegropfelt fra
folkevandringstid, samt koksteinslag og nedsiget/erodert (colluvium) lag med
beiteindikatorer fra etter folkevandringstid. I tillegg ble det påvist et vannavsatt lag som
sedimentering trolig har sin opprinnelse i gammel innsjø, i dette tilfelle Mjøsa, og som
deponering har forekommet ved gjentatt oversvømmelse, som i en periode trolig er
knyttet til en strandkant.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
ÅKER, 7/201., HAMAR KOMMUNE,
HEDMARK FYLKE

1

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Utgravningen ble gjennomført i forbindelse med bygging av ny hovedvannledning og
avløpspumpeledning fra Midtstranda industriområde i vest til Stasjonsvegen i øst i Hamar
kommune. Tiltakshaver er vann- og avløpsselskapet Hias IKS, og energiselskapet Eidsiva
skal legge ned fjernvarme i samme trasé.
Hedmark fylkeskommune gjennomførte en arkeologisk forundersøkelse av planområdet i
2001 og 2014. Det ble da blant annet registrert et kokegropsfelt (id 176558) på vestsiden
av E6 på Åker gård 7/201 (Smiseth 2014, Iversen 2016). Kokegropfeltet var avlangt,
orientert nord/nordøst-sør, og traséstrekningen gikk tvers gjennom midten av lokaliteten
fra sørøst mot nordvest.
På vegne av tiltakshaver, Hias IKS, søkte Hedmark fylkeskommune 15.01.2016 om
tillatelse til inngrep i lokalitet id 180116, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kml) § 8, fjerde ledd. KHM uttalte seg i brev av 23.02.2015, og det ble utarbeidet
budsjett og prosjektplan for arkeologisk undersøkelse i planområdene. Riksantikvaren ga
tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske undersøkelser for de berørte
kulturminnene 29.02.2016. KHM gjennomførte de arkeologiske utgravningene i perioden
13-24.06.2016.

2

DELTAGERE, TIDSROM
Navn
Kathryn E. Sæther
Irmelin Axelsen
Thea Sørensen
Eirin Susann Beenberg
Sum
Knut Roar Sæther
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4

Tabell 1: Deltagere på utgravningen av Åker.
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS.
Produsert 02/11.2015, M. Samdal).
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BESØK OG FORMIDLING

Utgravningsområdet var vanskelig tilgjengelig for publikum, og det var derfor få
besøkende på feltet foruten de som var knyttet til tiltaket i en eller annen form. Disse
inkluderte representanter for Hedmark fylkeskommune, Statsbygg, Hias og KHM. Feltet
ble imidlertid besøkt av NRK-Østfold etter avtale, for å filme et innlegg angående
utgravningen, og fremtidige sådanne på Åker gård. Reportasjen ble sendt på NRKØstnytt torsdag 16.06.2016.

4

LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER

Det omsøkte området strakk seg tvers gjennom midten av id 176558 som lå umiddelbart
vest for E6 i dyrket mark tilhørende Åker gård. Området er blitt registrert i ulike
omganger i tilknytning til ulike prosjekt, og disse undersøkelsene har påvist et «belte» av
kokegroper. I samband med registreringene er to av kokegropene fra området radiologisk
datert til merovingertid som er en datering som knytter strukturene til deler av gårdens
storhetstid.
Åker ligger sentralt på Hedemarken, like utenfor Hamar sentrum, umiddelbart øst for E6
og sør for Rv 25. Eiendommen ligger på en forhøyning i landskapet, innerst i Åkervika
ved utløpet av Svartelva og Flagstadelva. I dag ligger strandkanten til Mjøsa mellom 300
og 500 m sør for gårdsbebyggelsen på Åker, men kart fra 1700 og 1800-tallet viser at
vann og gård har ligget nærmere hverandre. I disse kartene er vannet avmerket på begge
sider av Åker-forhøyningen slik at den fremstår tilnærmet som en odde som stikker ut i
Mjøsa. Plasseringen er sentral, samt strategisk med hensyn til møtested for bygdene rundt
Mjøsa og muligheten for å kontrollere store deler av ferdselen på vannet.
Flere forhold tilsier at Åker har vært en kongsgård i vikingtid og middelalder, kirkegods i
middelalder og adelsgods etter reformasjonen. Kulturmiljøet omkring gården er rikt
bestående av før -og etter-reformatorisk monumenter og funn, hvorav flere er av nasjonal
betydning. Gården er nevnt i sagalitteraturen som stedet hvor Harald Hardråde og
Magnus den Gode møttes for å dele makten mellom seg, og den er omtalt i et vernebrev
fra 1234 utstedt av pave Gregor IX. I 1237 tilhører Åker bispesetet på Hamar. I tillegg
nevnes Akrs Thing i 1452 og 1491 og er omtalt i flere sagaer (Iversen 2015). Disse
indikerer at Åker har vært et viktig tingsted for Mjøsbygdene, og det har vært diskutert
som en mulig forløper for et større lagting sted i landet som ble flyttet til Eidsvoll på
1000-tallet (Hagen 1979, 1992, Iversen 2015). Dette er imidlertid usikkert, men
kongehyllingsfunksjonen synes å være sikkert belagt. I tillegg indikerer gårdsnavn i
omegnen mulige forhistoriske kultsteder, som f.eks. Disen, Torshov, Vang, Dystingbu,
Finsal og Vidarshov (Ingstad 1993, Hagen 1997:44, Solberg 2000:200-201). En rekke
fornminner og funn av oldsaker supplerer de skriftlige kildene og navne-tradisjonene, og
forsterker bildet av Åker som et viktig maktsenter.
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Figur 2: Gårdskart ca. 1780. Strandkant uthevet i blå.

Åker-området har omfattet mange, store gravhauger. I 1837 gravde Anders Lorang ut
flere hauger på gårdene i området; Åker, Vidarshov, Sælid, Ener og Farmen (Hagen
1997:44-45). Sør for Åker, på Kråkholmen, ligger et gravfelt (id 32782) som trolig
markerer grensen mellom Stange og Vang, men den mest monumentale gravhaugen
ligger på en holme like vest for Åker på Midtstranda, der Flakstadelva renner ut i
Åkersvika (id 52544). Denne har en diameter på nærmere 50 meter og en høyde på ca. 6
meter, og den er således blant de største haugene i Norden. Flere av de store haugene
ligger ved Åkersvika og nær munningen av Flakstadelva og Svartelva. På et nes som
stikker ut i Åkersvika like sør for gårdssenteret ligger for øvrig en 32 x 20 meter stor
nausttuft (id 71000). Fra naustets siste bruksfase foreligger det radiologiske dateringer til
Kulturhistorisk museum
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tidlig- og høymiddelalder. Naustet reflekterer viktigheten av å kontrollere ferdselen på
vannet, og det vitner således om Åkers velstand og makt (Rolfsen 1992).

Figur 3: Kart fra 1820.

På jorder beliggende under gården ble det gjennom 1800- og 1900-tallet gjort en rekke
funn av oldsaker av særdeles høy kvalitet. Særlig kjent er Åker-funnet fra tidlig
merovingertid (se f.eks. Slomann og Christensen 1984). Funnet omfatter blant annet
knappen til et ringsverd, forgylte skjoldbeslag, en stor beltespenne av sølv og bronse, en
mindre beltespenne samt flere stempelornerte og forgylte rembeslag (Grieg 1918:90-99).
Oldsakene ble levert inn til Oldsaksamlingen over en periode på mer enn 40 år, og
funnopplysningene var relativt vage, men knyttes generelt til Smørkollen ca. 300 meter
nord for Åker gård. Ved bruk av metallsøkere ble minst 15 gjenstander som skal ses som
del av Åkerfunnet samlet inn fra Smørkollen (Nybruget 1992:37). Funnene ble i
utgangspunktet ansett som et samlet gravfunn, en tolkning som ble stående i mange år.
Senere er gjenstandene tolket som depotfunn (Nybruget 1992) og offerfunn (Ingstad
1993). Av andre rike funn fra gården er flere gullfunn med en samlet vekt på mellom 500
og 700 gram. Oldsakene består av halsring, armring, spiralring, perle, bøyle og en stang
(Hagen 1979:122, Nybruget 1992:34). Videre er det funnet et stort antall våpenfunn fra
vikingtid, der flere av gjenstandene er av høy kvalitet. I alt er det gjort anslagsvis 30-40
funn av typen sverd, spydspisser, økser, skjoldbuler, pilspisser, samt et sett sporer,
stigbøyler og bisler (Hagen 1979:123, 1992:19-20). Samlet sett viser oldsakene til sen
folkevandringstid, merovingertid og vikingtid, og de vitner om at Åker har vært et
betydelig maktsenter over tid.
Mange av de rikeste gjenstandsfunnene fra Åker er framkommet i forbindelse med
jordarbeid, og dermed uten ”faglig kontroll”, men gjennom 1800- og første halvdel av
1900-tallet ble det også undersøkt flere gravhauger på Hedemarken (se f.eks. Pilø 2005:
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kap. 7.1). Flere arkeologiske undersøkelser er foretatt de senere årene, og gjennom disse
er kunnskapen om Åker og nærområdet ytterligere økt. I 1959 undersøkte Irmelin
Martens tre gravhauger beliggende under Vidarshov. I perioden 1973-1984 ble flere
gravminner i området gravd ut av Per Oscar Nybruget (Pilø 2005:213-214). I forbindelse
med arkeologiske undersøkelser på 1980- og 1990-tallet vest og sørvest for tunet ble det
avdekket en rekke bosetningsspor og kokegroper i området (se Pilø 1993 og 2005). Det
ble blant annet funnet spor etter hustomter fra romertid og fram til og med vikingtid/
tidlig middelalder. Funnene viser at tunet på Åker har ligget fast siden 200-tallet.

Figur 4: Oversiktskart over arkeologiske lokaliteter i nærområdet til Åker. Kartutdrag fra prosjektplan
(Gundersen 2015).

En rekke undersøkelser har også blitt utført på Åker på 2000-tallet, og er sammenfattet i
fylkeskommunens registreringsrapport (Smiseth 2014). I 2001 ble Midtstranda
industriområde øst for dagens E6 registrert av Hedmark fylkeskommune. Det ble påvist
ca. 60 strukturer, hvorav flere kokegroper. Deler av området ble sjaktet på nytt i
forbindelse med gjeldende tiltak. I 2005 og 2006 ble det gjennomført omfattende sjakting
på og rundt tunet på Åker. Godt over 200 strukturer ble påvist, herunder en rekke
kokegroper, stolpehull, nedgravninger, koksteinslag og kulturlag. Et forgylt
hengesmykke, trolig fra vikingtid, ble funnet i 2005. Undersøkelsen viste også at området
er svært preget av omfattende aktivitet i både før- og etter-reformatorisk tid, noe som gjør
undersøkelsene utfordrende og tidkrevende. Noen av sjaktene ble ført helt ned til
«Lunden» ved dagens jernbanetrasé sør for Åker gård. På «Lunden» er det registrert
rester av et etter-reformatorisk hageanlegg, men et mindre gravfelt (id 22893) ligger også
innenfor lokalitetsavgrensningen. Umiddelbart nordøst for «Lunden» lå kokegropfeltet id
180116 som ble undersøkt av KHM i 2015 i forbindelse med gjeldende tiltak. Det ble da
Kulturhistorisk museum
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påvist drøye 20 kokegroper, hvorav syv er radiologisk datert innenfor tidsspennet
folkevandringstid - tidlig merovingertid (Sæther 2015).
NIKU har gjort flere mindre undersøkelser på stedet i perioden 2006-2008, i forbindelse
med konsekvensutredning, miljøovervåking og grunnundersøkelser. Et hagearkeologisk
prosjekt ble gjennomført i 2006 på oppdrag av Statsbygg og SWECO Grøner AS. Det ble
da påvist massive koksteinslag i hageområdet sør for gårdstunet, men disse er ikke datert
eller undersøkt nærmere (Reiersen 2006). Hedmark fylkeskommune foretok
kontrollregistreringer i 2010 på et areal mellom Stasjonsvegen og Kvennvegen øst for
tunet. Registreringene i både 2006 og 2010 viste at store deler av området øst og sørøst
for Åker gård har vært benyttet som søppelfylling fra 1950 – 1955, og sporadisk opp til
1970-tallet. I 2013 ble ytterligere sjakting gjennomført på Åker, denne gangen i
forbindelse med planlagt utvidelse av E6 over Åkersvika. Det ble sjaktet på begge sider
av dagens trase. På østsiden ble det ikke gjort nye funn utenfor det området som allerede
er automatisk fredet (id103215). På vestsiden, i det omsøkte området (id176558), ble det
påvist ytterligere kokegroper.

5
5.1

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET
PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER

KHMs prosjektplan datert 23. februar 2016 (Iversen 2016) danner den vitenskapelige
bakgrunnen for undersøkelsen på Åker. Prosjektplanen er utarbeidet med utgangspunkt i
registreringsfunn gjort av Hedmark fylkeskommune i 2001 og 2014 (Smiseth 2014). Det
ble da blant annet registrert en kokegropslokalitet id176558 bestående av om lag 30
kokegroper, hvorav ni ble påtruffet innenfor traséavgrensningen. En av kokegropene
(id176558-17) er radiologisk datert til 610-670 e.Kr. som tilsvarer merovingertid.
Kokegroper er sentrale i forståelsen av jernalderbebyggelsen, da de ved sitt store antall i
gårdsnæreområder representerer et massemateriale som ved statistiske analyser kan bidra
til å forstå overordnede utviklingstrekk over tid. I denne sammenhengen er
kokegropfeltets nærhet til så vel det historiske tunet på Åker og de utgravde langhusene
sørvest for dagens tun, samt gravfeltet på «Lunden» av interesse.
En sentral problemstilling er å belyse kokegropenes tilknytning til den forhistoriske
bosetningen på stedet, og fremskaffe data som bidrar til en overordnet forståelse av
landskapsutnyttelsen i bosetningens nærområde. Det er også sentralt å undersøke hvorvidt
kokegropfeltene på Åker kan være knyttet til samlingsfunksjoner for større områder som
tingsted. Det er derfor av særskilt betydning å undersøke spor som peker ut over
handlingene på selve kokegropfeltet, og da spesielt aktiviteter som kan knyttes til
gravfeltet og/eller den forhistoriske gården og Åkertinget. Overordnede problemstillinger
er spesielt knyttet til datering, kontekst og funksjon.
5.2

UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking. Det ble anvendt en 10
tonns gravemaskin med pusseskuff til å fjerne matjordslaget over undergrunnen.
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Avdekkingen innbefattet åpning av områdene hvor fylkeskommunen hadde påtruffet
automatisk fredete kulturminner og arealet rundt dem innenfor grensene til
tiltaksområdet. Etter avdekking ble utgravningsområdet renset med krafse og strukturene
med gravskje.
Fremkomne strukturer ble nummerert fra 201 og kort beskrevet. Alle strukturene ble
undersøkt og dermed tegnet og fotografert i plan og profil. Hver struktur ble beskrevet på
et eget skjema. Det ble tatt kullprøver for radiologisk datering fra utvalgte strukturer,
samt pollen, -makro –og mikromorfologisk prøve av profilet i VNV-feltkant. Prøver og
funn er katalogisert under C60531.
Det ble brukt digitalt speilløst systemkamera og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase
under Cf35039. I tillegg ble profilet i VNV-feltkant dokumentert med 3D fotogrammetri
modell bestående av billedserier som omfattet 118 bilder som ble lagt inn i KHMs
fotobase under Cf35044. Bildene ble tatt med 60 % overlapp fra bakkeplan i en
kontinuerlig serie. Til prosesseringen har vi brukt 3D fotogrammetri-programmet Agisoft
Photoscan (http://www.agisoft.ru/). Modellen er lagret i dreibar-PDF format for
inkorporering i rapporter og web.
Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte
lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og
analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av
GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.
Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som
Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasisformat før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via
kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis
og ESRIs ArcMap 10.
Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI
geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk
museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for
lagring og eventuell distribusjon.
5.3

UTGRAVNINGENS FORLØP

Kabeltraseen var stukket ut og markert med stikker av tiltakshaver før utgravningen tok
til. Området som skulle flateavdekkes var dermed lett å finne slik at avdekkingen kunne
påbegynnes før lunsj, mandag 13.06.2016, som var utgravningens første dag.
Fornminneområdet lå i dyrket mark i vestnordvest-skrånende terreng, som var avgrenset
av E6 i øst og en asfaltert parkeringsplass i vest. Tidligere registrering av området hadde
påvist et relativt tykt matjordslag, nærmest parkeringsplassen, i bunnen av bakken.
Tykkelsen på matjorden indikerte både at eventuelle kulturminner lå godt beskyttet under
masser som hadde seget ned i det skrånende terrenget. Det ble derfor ansett som
sannsynlig at området kunne omfatte fossile dyrkningslag overleiret av jord sig. Vi ønsket
å beholde en profil i bunnen av bakken langsmed feltets avgrensning for å kunne
dokumentere stratigrafi, samt eventuelt dokumentere og ta ut prøver. Avskavet matjord
12
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fra lokaliteten ble derfor lagret et annet sted, langs nordlig feltkant. Dette førte til at
avdekkingen ble litt mer tidkrevende enn om vi hadde lagret massene i bunnen av
skråningen.
Den maskinelle avdekkingen ble avsluttet torsdag 16.06. Det var da blitt påvist drøye 20
kokegroper/ildsted, et koksteinslag, samt to lag i vestlig profil, hvorav ett fremstod som
vannavsatt og/eller sedimentert og som et mulig dyrkningslag. Alle ble påtruffet i vestlig
halvdel av utgravningsområdet. Undergrunnen bestod stedvis av grov morene, og de
neste to dagene ble brukt til å rense vekk små hauger med matjord som var blitt «fanget»
rundt/ved større stein i tilfelle disse skjulte flere kulturminner, samt rense fram profilet i
vestlig feltkant.
Under rensingen av profilet og deler av undergrunn fremkom noe flint i form av enkelte
avslag, i feltets nordvestlig hjørne, samt en tangepil i feltkantens profil. Tangepilen ble
funnet i toppen av sedimentert/vannavsatt lag som hadde dekket de siste 2-5 m av feltets
vestlige ende. Flere flint, samt enda en tangepil ble funnet i samme område de påfølgende
dagene. Enkelte ble funnet i gjenstående flekker av det sedimenterte laget og de
resterende lå spredt rundt/i kokegropene/ildstedene i området.
Distribusjonsmønsteret til flinten førte til at nordvestlig hjørne av feltet ble prioritert for
snitting, samt mer håndrensing mellom strukturene og rundt større stein som det var mye
av i området. Hjørnet ble ikke prioritert rutegraving fordi området var blitt avdekket med
maskin og krafse under både registrering og utgravning. Dette hadde ført til avskaving
og/eller forflytning av sedimentert/vannavsatt lag og noen stein, og dermed trolig også
flintmateriale. Tidkrevende rutegraving innenfor rammeverket til prosjektert tidsplan
samsvarte derfor ikke med hva man kunne forvente av resultat. De siste dagene av
utgravningen ble brukt til snitting, dokumentasjon og prøveuttak av hovedsakelig
strukturer. Utgravningen ble avsluttet fredag 24.06.2016.

5.4

KILDEKRITISKE PROBLEMER

Funnbildet var sterkt betinget av tiltakets grenser, samt moderne aktivitet i form av veiog industri/parkeringsbebyggelse. Kulturminner ble avdekket inntil og delvis under alle
feltavgrensningene foruten i sørøst. Det var dermed tydelig at lokaliteten er større enn det
som ble avdekket, noe fylkeskommunens registrering også bekrefter. Mot nord/nordøst
og sørlig retning er det registrert flere kulturminner utenfor tiltaksområdet. I vest var
lokaliteten avgrenset av en asfaltert parkeringsplass og tilhørende industribebyggelse.
Øvre del av feltkantens profil var tydelig omrotet og iblandet moderne materiale, og
gammel markoverflate var skavet vekk. Det samme var tilfelle mot øst og sørøst hvor
terrenget utgjorde en høyde som dagens E6 krysser. Høyden var tydelig avskavet trolig i
tilknytning med anleggelsen av veien. Både terrenget i denne delen av feltet og nærheten
til Åker indikerte god sannsynlighet for tilstedeværelse av kulturminner, men ingen ble
påtruffet. Med bakgrunn i den moderne aktiviteten i området kan det derfor ikke
utelukkes at automatisk fredete kulturminner har tidligere blitt fjernet mot vest, øst og
sørøst.
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Figur 5: Flyfoto med oversiktskart av utgravning- og registreringsfunn (Kartgrunnlag: Statens kartverk.
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 03/08.2016, K. Sæther).
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Figur 6: Utgravningsområdet før avdekking sett mot nordvest (Cf35069_3).

I tillegg til moderne aktivitet ble det påtruffet fler-faset forhistorisk aktivitet. Med
utgangspunkt i stratigrafi og gjenstandsmaterialets typologi var det tydelig at de ulike
aktivitetsfasene overlappet og deres utskillelse i felt var stedvis vanskelig. Denne
problemstillingen var spesielt aktuell i forbindelse med uttak av prøver fra sikre, en-fasete
kontekster.
Undergrunnen i området skapte også til dels problemer med identifiseringen av
kulturminner på feltet. Det var stedvis vanskelig å skille mellom matjord og undergrunn
fordi begge var spettet med mørk alun skifer som på effektivt vis visket ut forskjellene.
Det er derfor mulig at avdekkingen stedvis ble avsluttet litt høyt og andre steder litt lavt
som kan ha ført til at enkelte strukturer er blitt oversett eller delvis fjernet. I tillegg bestod
deler av utgravningsområdet av middels grov morene. Det var umulig å unngå å flytte
alle stein, og ved forflytningen av noen stein ble sammensetningen eller formen på
enkelte strukturer i plan litt endret. Liknende omrotning var også blitt påført flere av
strukturene som følge av pløying i form av dype plogfurer.
Det laveste punktet på feltet var ved vestlig avgrensning og her var undergrunnen delvis
sedimentert. Dette skyldtes nedvasking av organisk materiale fra vann som har mettet
grunnen og blitt liggende brakk i overflaten. Undergrunnen hadde mørk farge og
fuktig/klebrig konsistens. Vanligvis representerer vannutsatte områder en naturlig
avgrensning for varmekrevende, forhistorisk aktivitet, men i dette tilfelle ble det påtruffet
strukturer inntil det sedimenterte laget. Den mørke fargen vanskeliggjorde
identifiseringen av kulturminnene, og laget ble derfor helt eller delvis fjernet. I etterkant
ble det tydelig at laget var hvert fall delvis funnførende i form av gjenstandsmateriale fra
steinalder. Det er derfor trolig at noe gjenstandsmateriale har gått tapt under avdekking,
og fylkeskommunens sjakting. Det er også trolig at kulturminner funnet i/under det
sedimenterte laget har blir tilført organisk materiale som delvis fører til endringer i deres
innhold/sammensetning.
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UTGRAVNINGSRESULTATER

Utgravningsområdet ligger i dyrket mark, i skrånende terreng som heller ned fra E6 i øst
mot asfaltert parkeringsplass og industriområde i vest. Strekningen til kabeltraseen strakk
seg over høyden, men ble ikke avdekket fordi fylkeskommunens registrering hadde påvist
at området var blitt planert og eventuelle kulturminner fjernet. Avdekkingen ble derfor
påbegynt omtrent 40 m nordvest fra høydens platå.

Figur 7: Utgravningsområdet etter avdekking sett mot nordvest (Cf35069_8).

På grunn av områdets skrånende terreng var det stor forskjell på matjordas tykkelse som
var 10-25 cm i østsørøst og 80-95 cm i vestnordvest. Undergrunnen på toppen av
utgravningsområde (østsørøst) bestod av gulbrun, kompakt, litt grusete sand og mørk grå
Alun skifer, og enkelte jordfaste stein. Nedover terrengets helling ble undergrunnen mer
steinete og siltig/leirete. Mot bunn i vestnordvest ble det påvist vannavsatt/sedimentert
lag som var klebrig/fuktig og mørk. Området som ble flateavdekket omfattet ca. 885 m²,
og strakk seg tvers gjennom id176558.

Figur 8: Sørvestlig feltkant viser hvordan matjord har seget og akkumulert i bunn av terrengets helling.
Mørkt, vannavsatt, sedimentert lag A1009, samt koksteinslag A576 i bunn til høyre (Cf35069_220).
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Figur 9: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS.
Produsert 28/06.2016, K. Sæther).
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Figur 10: Detaljoversikt over utgravning- og registreringsfunn (Kartgrunnlag: Statens kartverk.
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 02/08.2016, K. Sæther).
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Alle strukturene registrert av fylkeskommunen innenfor tiltaksområdet ble gjenfunnet, og
deres beliggenhet var i vestlig/(nedre) halvdel av feltet. Flere ble påtruffet inntil eller ved
feltavgrensningen mot sørvest og nordvest. Spesielt mot nordvest var
funnkonsentrasjonen stor som indikerte at aktivitetsområdet fortsatte i denne retning, noe
som også er underbygget av fylkeskommunens registrering av området.
Det ble til sammen nummerert 26 strukturer, og av disse ble 24 undersøkt nærmere.
Strukturtypene fordelte seg slik:
Kokegroper
Ildsted
Lag
Grop
19
3
3
1
Tabell 2: Oversikt over de ulike strukturtypene, og deres antall avdekket under utgravningen.

Sum
26

I tillegg til de faste kulturminnene ble det funnet 11 flint, hvorav to piler og en kjerne.
Disse ble påtruffet til dels samlet i nordvestlig hjørne av utgravningsområdet og er tolket
som spor etter en steinalderlokalitet. Flinten ble funnet i og ved feltavgrensningen som
indikerer at lokaliteten ikke er fullstendig avgrenset, men fortsetter mot nord og vest. Det
er imidlertid begrenset hvor mye lenger lokaliteten kan ha strukket seg mot vest fordi i
vestnordvestlig avgrensning ble det påvist et sedimentert/vannavsatt lag som analyse har
påvist markerer en strandsone mot Mjøsa (rapport Macphail 2017 i vedlegg). Enkelte flint
ble funnet i toppen av laget som ble påtruffet omtrent 3-4 m fra feltets avgrensning.
6.1

KOKEGROPER

Den største funnkategorien på Åker var kokegroper, (19 stk.), som utgjorde 73 % av den
totale funnmengden (26 stk.). Deres bevaringsgrad varierte som kan til dels knyttes til
deres beliggenhet på feltet. Seks av kokegropene, A227, A238, A252, A270, A462 og
A433, er tolket som bunn/rest av kokegroper. Fire av disse utgjorde distribusjonens
ytterkant mot øst som vil si de lå høyest i terrenget, nærmest tidligere avskavet område.
Strukturene var alle hovedsakelig godt synlige mot undergrunnen, men ujevne og med
uklar, utflytende avgrensing i plan. Bredde varierte mellom 49 og 80 cm og lengde
mellom 70 og 178 cm. Undersøkelse påviste at de var grunne, 4-10 cm dype, og bestod
kun av litt kullag blandet med enkelte varmepåvirket stein.

Figur 11: Profil bunn kokegrop A270 (Cf35069_7).

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

19

Gnr. 7, Hamar kommune

Saksnr. 14/14278

De øvrige kokegropene som ble avdekket på feltet var generelt godt bevart, samt
hovedsakelig klart avgrenset og ovale. Bredde varierte mellom 60 og 177 cm og lengde
mellom 80 og 225 cm. De var fylt med gråsvart, kullholdig sand og grus som ble mer
siltig, leirete desto lenger mot bunn av terrengets helling i nordvest kokegropene lå.
Varmepåvirket stein var tydelig i overflaten, samt i/over avgrensende kullag i bunn av
strukturene. Dybden varierte mellom 15-40 cm.

Figur 12: Kokegropenes dybde fremstilt i graf generert i excel.

Figur 13: Profil kokegrop A201(Cf35069_107).

To av kokegropene, A349 og A533, var tydelig to-faset. I begge tilfeller ble det påtruffet
en mindre kokegrop nedgravd i midten av en større som kunne utskilles i profil på
grunnlag av klart separate kullrander som var fremhevet av overliggende varmepåvirket
stein. To kokegroper, A450 og A551, ble avdekket delvis under koksteinslag A576.
Kokegrop A420 ble påtruffet delvis i nordvestlig feltkant, (3C537), under lag A1006.
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Figur 14: Profil to-faset kokegroper A349 og A533.

Figur 15: Plan kokegrop A420 i profil 3C537, under lag A1006 (Cf35069_25).
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Figur 16: Kokegrop A450 til venstre, overlappet av koksteinslag A576 til høyre (Cf35069_165).

En brukket jernnagle, (F798-799), ble funnet i toppen av A201. Flint ble påtruffet i
toppen av A321 og A384 avdekket i nordvestlig hjørne av feltet.
Med hensyn til kokegropenes størrelse, dybde og distribusjon er fem prøver fra et
representativt utvalg analysert og radiologisk datert. I tillegg foreligger det en radiologisk
datering av en kokegrop fra fylkeskommunens registrering.
Pnr.

Anr.

Lab.nr

778
780
1016
1017
1058

Datert materiale

420
Ua-54115
Bjørk
227
Ua-54114
Osp
201
Ua-54113
Or
450
Ua-54116
Bjørk
551
Ua-54117
Bjørk
176558-17
Beta-394082
Reg.
/A321
Trekull
Tabell 3: Oversikt over daterte kokegroper fra utgravningen på Åker.

Ukalibrert
C14-dat.
1590±27
1555±27
1568±27
1628±26
1547±27
1390 ± 30

Kalibrert datering 1
sigma (OxCal.)
420-540 e.Kr.
420-550 e.Kr.
420-540 e.Kr.
380-530 e.Kr.
430-560 e.Kr.
610-670 e.Kr.

Dateringsresultatene fra kokegropene er relativt sammenfallende innenfor tidsrommet
380-670 e.Kr. som tilsvarer hovedsakelig folkevandringstid - tidlig merovingertid.
6.2

ILDSTEDER

Det er ikke alltid like enkelt å skille ildsted og kokegroper fra hverandre i det
arkeologiske materialet fordi de har mange likhetstrekk. En forskjell er likevel at
kokegroper gjerne inneholder varmepåvirket stein og har en tydelig nedgravning. Dette er
ikke så vanlig for ildsteder, men regelen har mange unntak. Tre av strukturene, A337,
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

22

Gnr. 7, Hamar kommune

Saksnr. 14/14278

A365 og A406, avdekket under utgravningen er tolket som ildsteder til tross for deres
innhold av noe varmepåvirket stein. I alle andre henseender skilte imidlertid disse
strukturene seg ut fra de øvrige kokegropene som ble avdekket på feltet.

Figur 17:Plan ildsted A337(Cf35069_193).

Alle ildstedene ble påtruffet i feltets nordvestlige hjørne, inntil fremtredende, jordfaste
stein. De var lyse i farge og fremstod som svært utvasket, og dermed til dels vanskelige å
skille, samt avgrense mot undergrunnen. Bredden varierte mellom 68 og 88 cm og
lengden mellom 72 og 95 cm. De bestod av utvasket og kompakt gråbrun, humusblandet
sand og litt grus, iblandet litt kull og et fåtall varmepåvirket stein. Dybden var mellom 916 cm.

Figur 18: Profil ildsted A337 (Cf35069_196).

Flint ble funnet i alle ildstedene, hovedsakelig i toppen, hvorav en sylindrisk kjerne
(F1080). To av strukturene er radiologisk datert.
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Lab.nr

Datert materiale

337
Beta-442031
1072
Ubestemt
1088
365
Beta-442032
Or
Tabell 3: Oversikt over daterte ildsted fra utgravningen på Åker.

Ukalibrert
C14-dat.
3970±30
1560±30

Kalibrert datering 1
sigma (OxCal.)
2570-2515 f.Kr.
2500-2460 f.Kr.
420-570 e.Kr.

Dateringsresultatene fra ildstedene fordeler seg innenfor to, separate tidsspenn
henholdsvis 2570-2460 f.Kr. som tilsvarer mellom-neolitikum i steinalderen og 420-570
e. Kr. som tilsvarer folkevandringstid i jernalderen.
6.3

LAG: KOKSTEINSLAG, SEDIMENTERT LAG OG LAG MED ANTROPOGENE INNSLAG

Det ble påtruffet tre ulike lag på lokaliteten; koksteinslag, et vannavsatt/sedimentert lag
og et lag som var naturlig avsatt, men med antropogene innslag (colluvium). Alle lagene
ble påtruffet i nedre del av områdets helling i nordvest, og var til dels vanskelig å skille
fra hverandre. De ble alle i større eller mindre grad fjernet fortløpende under avdekking,
men rester ble stedvis liggende med hensyn til å kunne fastslå stratigrafien mellom lag og
strukturer.
Koksteinslag A576 ble omtrentlig innmålt i plan, og dokumentert i samband med delvis
underliggende kokegroper A450 og A551. Lag A1006 og vannavsatt/sedimentert lag
A1009 ble dokumentert i profilet 3C537 som utgjorde nordvestlig feltkant. I tillegg ble
det tatt ut en prøve fra profilet, PX1005, til mikromorfologisk analyse.
6.3.1 KOKSTEINSLAG A576
Koksteinslag A576 ble påvist over store deler av sørvestlig hjørne av feltet omtrent 2,5 m
øst for feltets avgrensning i nordvest og 8,5 m fra nordøst. Laget forekom flekkvis
mellom stein og kokegroper, samt som et større sammenhengende lag i vest. Tykkelsen
på laget var generelt tynt mellom 2 og 6 cm. Det bestod alternativt av gråbrun og gråsvart
sand med varierende grad av kull, men mye, små kokstein.
6.3.2 VANNAVSATT LAG A1009 OG ERODERT LAG A1006/PROFIL 3C537
Lag A1006 ble tolket som mulig dyrkningslag i felt, men mikromorfologisk analyse
utført under etterarbeidet har avkreftet denne tolkningen. Analysen påviste at A1006
omfattet naturlig nedsiget/erodert jord (colluvium) fra øvre del av områdets skråning.
Laget omfattet innslag av menneskelig aktivitet i form av kull og brente mineraler. Disse
innslagene har trolig tilkommet når jorda har seget nedover skråningen og over
kokegropene. I tillegg indikerer lagets sammensetning at området har blitt brukt som
beite. Sammensetningen av nederste del av laget, som påtruffet i profilet 3C5337,
indikerte også at A1006 ofte har stått vått og/eller vært vannmettet (Macphail 2017).
A1006 ble til dels synlig ca. 7 m fra nordvestlig feltkant, men ble tykkere og tydeligere
mot bunn av feltets helling. Størst tykkelse 10-25 cm. Bestod av gråbrun, litt
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humusholdig silt/sand, iblandet litt grus, enkelte nevestor stein og kullspett. Kull fra laget
er radiologisk datert til 420-540 e.Kr. (Ua-54118) som tilsvarer folkevandringstid.

Figur 19: Nordvestlig feltkant, profil 3C537, gråsvart avsetning foran profil er koksteinslag A576, samt
stedvis vannavsatt lag A1009 (Cf35069_27).

Figur 20: Profiltegning av vestnordvestlig feltkant, profil 3C537.

Vannavsatt/sedimentert lag A1009 ble påvist under lag A1006, i bunn av områdets
helling. Laget forekom først flekkvis omtrent 4 m fra nordvestlig feltkant, men ble
gradvis mer sammenhengende i retning profilet. Stedvis var laget vanskelig å skille ut fra
undergrunnen, spesielt mot midten, (4-14 m fra sørlig ende av profil), hvor terrenget
omfattet en liten høyde og A1009 var mindre fuktig og organisk blandet. Hovedsakelig
bestod laget av gråsvart, fuktig, silt, litt grus, iblandet nedbrutt, organisk masse, enkelte
nevestor stein, spesielt i nordlig ende av profilet. I sørlig ende av profilet fremstod laget
som todelt med mørkere, mer fuktig, organisk blandet silt i bunn. Det ble funnet to
tangepiler i øvre del av laget, hvorav C60351/3 i N-ende av profilet, og C60351/4 i en
rest av laget 2 m fra feltets nordvestlige hjørne. A1009 er ikke radiologisk datert, men
pilene kan dateres med bakgrunn i typologi til mellom-neolitikum (sen-steinalder).
Mikromorfologisk analyse av A1009 bekreftet tolkningen av laget som sedimentert i
vann. Lagets sammensetning indikerte en opprinnelse sannsynlig i våtmark, gammel
innsjø (lacustrine). I tillegg omfattet laget spor etter gjentatt oversvømmelse av en
ubestandig overflate, samt antydet deponering på strand eller i vann som et ledd i lagets
avleiring (Macphail 2017).
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FUNNMATERIALE

Det ble funnet 11 flint og to gjenstander av jern under utgravningen.
Fnr
775
776
777
779
798799
1004
1064
1067
1071
1080

Anr
1009
384
1009
Løsfunn
201

Struktur
Lag
Kokegrop
Lag

Cnr
C60531/3
C60531/8
C60531/4

Kokegrop

C60531/1

Materiale
Flint
Flint
Flint
Flint
Jern

321
337
Løsfunn
337
406

Kokegrop
Ildsted

C60531/5
C60531/6
C60531/9
C60531/6
C60531/2

Flint
Flint
Flint
Flint
Flint

C60531/7
C60531/2

Flint
Flint

Ildsted
Ildsted

1087
365
Ildsted
2032
406
Ildsted
Tabell: Oversikt over funn.

Beskrivelse
A-pil
Enegget A-pil, i to deler.
Flintavslag stjålet fra felt.
Nagle av jern i to deler. Består av hode,
bakplate og stilk

Vannrullet.
Sylindrisk flekkekjerne med et avslag,
samt et avslag.
Varmepåvirket.

Vekt
8,6
3,2
2
0
12
1,5
0,2
0,7
3,6
20,7
1,8
0,7

Alle flintfunnene fra utgravningen ble påtruffet i/mot feltets nordvestlige hjørne. Flere ble
funnet i toppen av strukturer, men enkelte fremkom også som løsfunn mellom. De fleste
funnene kan betegnes som avfall og kan ikke dateres nærmere enn til sannsynlig
steinalderen. Tre av funnene, C60531/2-4, kan imidlertid dateres nærmere på bakgrunn
av deres typologi. Disse omfatter to A-piler C60351/3-4, samt en sylindrisk kjerne
C60531/2.

Figur 21: Sylindrisk kjerne C60531/1 og flintpiler C60531/3-4 (Cf35069_232).

Pilene er begge tangepiler av A-type som har bruksperiode i neolitikum (3800-1700
f.Kr.). Begge har retusjerte tanger på begge sidekanter og C60531/4 er tydelig enegget.
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(Pilen ble brukket i felt og foreligger derfor i to deler). Flintkjernen er sylindrisk og kan
dateres til mellom-neolitikum (3300-2300 f.Kr.). Kjernen er slått fra begge ender og
omfatter flere avspaltningsspor, samt litt knusningsskader og kan betegnes som medtatt
eller rettere sagt «oppbrukt».
Gjenstandene er av samme brune flint som indikerer at pilene har blitt fremstilt fra
kjernen. I tillegg ble de funnet i nærområdet til hverandre, i/ved ildsted A406, nærmest
nordvestlig feltkant. Dette indikerer at produksjonen av pilene har foregått på feltet.
Jernnaglen C60531/1 ble funnet i toppen av kokegrop A201. Den foreligger i to deler og
omfatter avbrukket hode, samt bakplate med stilk som er brukket i enden. Naglen er en
klinkernagle som er mest kjent for sin bruk i båter, men de har hatt flere bruksområder.
Nagletypen blir brukt i flere hundre år og endrer seg lite i den tiden. Det er derfor ikke
mulig å datere funnet på bakgrunn av typologi.

Figur 22: Jernnagle i to deler C60531/1 funnet i toppen av kokegrop A201 (Cf35069_233).

7

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER

Det foreligger til sammen 23 kullprøver fra utgravningen. Åtte prøver er analysert og
radiologisk datert. I tillegg foreligger det en radiologisk datering av en kokegrop fra
fylkeskommunens registrering. De utvalgte kullprøvene fra utgravningen har undergått
detaljert vedartsanalysert ved Moesgård museum (2016). To av prøvene er radiologisk
datert ved Beta-Analytic (2016) og de resterende ved The Ångström Laboratory, Uppsala
(2016). En mikromorfologisk prøve er analysert av Dr. Richard Macphail ved London
University (2017).
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VEDARTSANALYSE
Anr.
420

Struktur
Kokegrop

Vekt,
gram

Antall
kullbiter
50 (små)

Vedartbestemt
10 stk. = 2 yngre stamme, 1 gren bjørk, 3 stamme, 1 yngre
778
1
stamme/gren, 2 gren, 2 eldre gren osp/selje.
227
Kokegrop
50
10 stk. = 1 stamme, 1 yngre stamme, 2 yngre stamme/ eldre
gren, 1 stamme/gren osp og 1 stamme, 2 yngre stamme, 2 gren
780
2,2
osp/selje.
201
Kokegrop
20
10 stk. = 1 yngre stamme/eldre gren, 1 yngre gren or, 1 yngre
stamme/gren osp, 2 gren, 1 yngre gren selje, 1 yngre
stamme/gren, 1 gren osp/selje, 1 yngre stamme/eldre gren, 1
1016
2,5
yngre gren hegg.
1017
450
Kokegrop
12,1
100
10 stk. = yngre gren bjørk
551
Kokegrop
100
10 stk. = 1 yngre stamme, 3 yngre stamme/eldre gren, 3
11,5
stamme/gren or/bjørk og 2 yngre stamme/eldre gren, 1
1058
stamme/gren or.
337
Ildsted
20 (små)
8 stk. = 3 stamme furu, 1stamme/eldre gren osp, 1
0,2
1072
stamme/gren selje/vier/osp, 3 ubestemt.
365
Ildsted
50 (små) 10 stk. = 1 stamme lønn, 1 gren or, 1 stamme og 1 gren einer, 1
0,4
stamme gran, 1 gren, 2 stamme/gren nåletre og 2
1088
stamme/gren løvtre.
1006
Lag
20 (små)
10 stk. = 1 yngre stamme lønn, 1 stamme bjørk, 1 yngre
(colluvium)
stamme/eldre gren hassel, 1 yngre stamme gran, 1 yngre
0,3
stamme, 1 gren, 1 stamme/gren furu, 1 stamme/gren frukttre,
200018
1 yngre stamme/gren, 1 gren nåletre.
Tabell 2: Oversikt over vedartsbestemte prøver fra utgravningen på Åker.

Kullet fra ildstedene, A337 og A365, bestod av små biter som var dårlig bevart. De fleste
var derfor vanskelige å artsbestemme. Det var imidlertid mulig å fastslå seks arter i de to
prøver. Disse fordelte seg relativt likt mellom nåletre og løvtre, hvorav de fleste er
lyskrevende arter som vokser i åpent landskap, lysninger og skogkanter. De to prøvene
likner hverandre ved å inneholde en jevn fordeling av 3-6 forskjellige arter, representert
av kun små og få biter, samtidig er de forskjellig fra hverandre ved å inneholde ulike
arter. Kullet i prøvene er både fra gren -og stammeved som antyder at det ikke har
foregått selektiv utvelgelse av treet, og de mange artene indikerer at man har brukt den
veden som var tilgjengelig. Dette kan være et resultat av en lengre bruksfase med
gjentagende bruk av brensel.
Kullet fra kokegropene, A420, A227, A2011, A450 og A551, var generelt større enn fra
ildstedene og bedre bevart. Det ble påvist seks ulike arter i prøvene, hvorav løvtre
dominerte, spesielt bjørk. Flertallet av artene er lyskrevende trær, som vokser i åpne
landskap lysninger og skogkanter. De ulike artene gjenspeiler et variert landskap med
forskjellige jordbundstyper, ulike tresorter og blandet vegetasjon.
Prøven fra lag A1006 skiller seg ut fra de øvrige prøvene ved å bestå av en jevn fordeling
av 6-7 arter, hvorav noen nåletre.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

28

Gnr. 7, Hamar kommune

7.2

Saksnr. 14/14278

DATERING

Pnr.

Anr.

Struktur

Lab.nr

778
780
1016
1017
1058

420
227
201
450
551
337

Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop
Ildsted

Ua-54115
Ua-54114
Ua-54113
Ua-54116
Ua-54117
Beta-442031

1072
1088
200018

365
1006

Ildsted
Lag
(colluvium)
Kokegrop

Beta-442032
Ua-54118

Datert
materiale
Bjørk
Osp
Or
Bjørk
Bjørk

Ukalibrert
C14-dat.
1590±27
1555±27
1568±27
1628±26
1547±27

Ubestemt
Or

3970±30
1560±30
1589±27

Hassel
176558-17
Beta-394082
Reg.
/A321
Trekull
Tabell 3: Oversikt over daterte prøver fra utgravningen på Åker.

Kalibrert datering 1
sigma (OxCal.)
420-540 e.Kr.
420-550 e.Kr.
420-540 e.Kr.
380-530 e.Kr.
430-560 e.Kr.
2570-2515 f.Kr.
2500-2460 f.Kr.
420-570 e.Kr.
420-540 e.Kr.

1390 ± 30
610-670 e.Kr.

Dateringsresultatene fra utgravningen fordeler seg innenfor to aktivitetsfaser som strekker
seg over et langt tidsspenn fra 2570 f. Kr til 670 e. Kr. som tilsvarer mellom-neolitikum –
merovingertid med vekt på folkevandringstid. Mellom fasene er det et klart brudd i
dateringene på litt under 2000 år som betyr at aktiviteten innenfor de to fasene har vært
helt adskilt.

Figur 23: Radiologiske dateringer fra utgravningen på Ottestad fremstilt i en samlingstabell generert av
OxCal (Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013): r5 IntCal13).




Fase 1: 2570-2460 f. Kr. som tilsvarer mellom-neolitikum (MNB 2700-2300
f.Kr.) og omfatter en datering fra et ildsted.
Fase 2: 380-670 e. Kr. som tilsvarer hovedsakelig folkevandringstid merovingertid og omfatter seks kokegroper, et ildsted, samt colluvium lag.

Fase 1 omfatter kun en datering, men den er sammenfallende med typologiske dateringer
av tre av flintfunnene. Det vil si at aktivitetsfasen har vært mer omfattende enn hva en
radiologisk datering tilsier.
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Fase 2 omfatter det største antall dateringer, og de fleste (7 av 8 stk.) er sammenfallende
til 420-570 e.Kr. som tilsvarer folkevandringstid. Fordelingen indikerer at
kokegropaktiviteten har vært relativt intens i folkevandringstid, men blir nedtrappet og
sannsynlig utgår i merovingertid. Området blir deretter trolig brukt til beiteformål som
aktivitetsspor ble påtruffet i Lag A1006.
7.3

MIKROMORFOLOGISK ANALYSE

Det ble tatt ut en mikromorfologisk prøve PX1005 fra feltkant/profil i vestnordvest.
Prøven omfattet en 30 cm lang og 5 cm bred metallboks som ble plassert i profilet slik at
det dekket deler av undergrunn, lag A1009, lag A1006, samt deler av moderne matjord.
Nedre del av prøven (15 cm) har undergått mikromorfologisk analyse.
Analyse resultat
Heterogen, tilnærmet M1005B, men med vanlig mørk brun/svart
sandete leirjord og brun sandete leirjord, samt enkelte innslag av
klastisk, lys brun siltig leire, samt klastisk lag bestående hovedsakelig
av små sandstein. Enkelte små partikler av kull og brente mineraler i
100-175 mm
sandete leirjord. Litt jern (fosfat) avfarging, tidvis knyttet til kull.
1005A
A1006 øvre del
Mange tynne furer og organisk-mineralt avfall.
Heterogen med flere klastiske innslag av siltig leire, fure fyll og lys og
mørk brun sandete leirjord, iblandet små kullpartikler, samt brente
mineraler. Enkelte innslag av fin grus. Litt jernspettet jord. Mange
190-225 mm
tynne furer og organisk-mineralt avfall. Bioturbasjon. Fragmentert
1005B
A1006 nedre del
og furet avgrensning mot lag A1009.
Heterogen, men bestående hovedsakelig av lys gråbrun siltig leire og
lys brun, mørk brun sandete leirjord, iblandet enkelte fin grus
225-275 mm
partier. Siltig leire med kollapsede furer og tomrom. Mye
1005C
A1009
okerliknende jernspett, furer med spor etter brent mineral fyll.
Tabell: Oversikt over resultater fra mikromorfologisk analyse.
PX.nr.

Funnomstendighet

A1006 omfattet naturlig nedsiget/erodert jord (colluvium) fra øvre del av områdets
skråning. Laget omfattet innslag av menneskelig aktivitet i form av kull og brente
mineraler. Disse innslagene har trolig tilkommet når jorda har seget nedover skråningen
og over kokegropene. I tillegg peker lagets sammensetning i retning av at området har
blitt brukt som beite. Sammensetningen av nederste del av laget, som ble påtruffet i
profilet 3C5337, indikerte også at A1006 ofte har stått vått og/eller vært vannmettet.
A1009 bestod av jernfattig, siltig leire som opprinnelse er sannsynlig i våtmark, gammel
innsjø (lacustrine). Små strukturelle nedbrytninger indikerer gjentatt oversvømmelse av
en ubestandig overflate. Tilstedeværelsen av fin og medium grov sandkorn antyder
vannavsatt deponering i strandkant som et ledd i lagets avleiring.

8

VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON

Under fylkeskommunens forundersøkelse var det blitt registrert en lokalitet bestående av
om lag 30 kokegroper, hvorav en radiologisk datert til merovingertid. Tiltaksområdet
utgjorde imidlertid kun et traseébelte tvers gjennom lokaliteten og omfavnet ni av de
30
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registrerte kulturminnene. Under utgravningen ble alle kulturminnene gjenfunnet i tillegg
til ytterligere kokegroper, ildsted, koksteinslag, nedgravning, samt flint.
Sentralt i prosjektplanens problemstilling var å belyse kokegropenes tilknytning til den
forhistoriske bosetningen og møtevirksomheten på stedet, og fremskaffe data som kunne
bidra til en overordnet forståelse av landskapsutnyttelsen på Åker. Overordnede
problemstillinger var derfor spesielt knyttet til datering, kontekst og funksjon.
Prosjektets problemstillinger var rettet mot funn av ytterligere kokegroper og eventuelle
bosetning-/aktivitetsspor fra jernalderen, men under utgravningen ble det uventet funnet
flint, som distribusjon/konsentrasjon, antall og type tilsa de representerte en
steinalderlokalitet. I tillegg ble det påtruffet et vannavsatt/sedimentert lag A1009 som
antydet at steinalderbosetningen lå i strandkant eller våtmark. Mikromorfologisk analyse
av A1009 bekreftet tolkningen av laget som avsatt i vann, trolig gammel innsjø
(lacustrine), som var deponert ved gjentatt oversvømmelse, som i en periode trolig
omfattet avleiring på strandkant. Påvirkning fra vann ble også påvist i erodert/nedsiget
(colluvium) lag A1006 som lå stratigrafisk over A1009. Avgrensningen lagene i mellom
var fragmentert og ujevn og analysen påviste at nedre del av lag A1006 hadde ofte stått
vått og/eller vært vannmettet. Dette antydet at området hadde utviklet seg til våtmark
og/eller var tidvis/sesongmessig svært utsatt for oversvømmelse det vil si flom felt.
Funnet av vannavsatt lag var oppsiktsvekkende da strandlinjene til Mjøsa i forhistorisk
tid har vært svært vanskelig å fastslå på grunn av flere år med regulering av vannstanden,
samt oversvømmelser. Følgelig har dette skapt store utfordringer med hensyn til
registrering av lokaliteter fra steinalderen rundt Mjøsa fordi strandlinjer er en viktig
veiledende, topografisk faktor for deres påvisning. Det er derfor registrert/funnet svært få
lokaliteter fra steinalderen rundt Mjøsa, og som sådan representerte også funnet av en
steinalderlokalitet en sjeldenhet.
Lag A1009 er ikke radiologisk datert. Bakgrunnen til dette er de store kildekritiske
problemstillingene som knytter seg til dateringen av lag på grunnlag av kull. Dette er
spesielt tilfelle av lag som har blitt avsatt eller blir gjentatt oversvømt da dette stadig
tilfører og forflytter materiale fra sin opprinnelige kontekst. Avgrensningen/utstrekningen
til laget ble imidlertid påtruffet først flekkvis omtrent 4 m østsørøst for feltkanten i
vestnordvest. I tillegg ble enkelte flintfunn påtruffet i toppen av laget eller rester av
sådan. Ingen av flintfunnene disse bar preg av å være vannrullet. Det er dermed rimelig å
anta at disse ble deponert ved strandkanten, og at dateringen av denne er til dels gitt av
flintens typologiske datering til mellom-neolitikum (MNB).
Det foreligger en radiologisk datering av nedre del av lag A1006 til folkevandringstid,
men i likhet med lag A1009 er det forbundet kildekritiske problemer. Analyse påviste at
laget omfattet nedsig/erodert (colluvium) jord, og i bunn var denne til dels
sammenblandet med lag A1009, og den bar tydelig preg av ofte å være våt eller
vannmettet. Det er derfor svært sannsynlig at kullet datert fra lag A1006 har tilkommet
når deler av laget ség nedover skråningen og over kokegropene som deretter ble delvis
sammenblandet vannavsatt sediment A1009. Denne tolkningen er også sannsynliggjort
ved at dateringene av lag og kokegroper er fullstendig sammenfallende. Laget er
imidlertid også indirekte datert av kokegropen A420 som ble påtruffet delvis i
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vestnordvestlig feltkant under lag A1006. Strukturen var tilsynelatende plassert på en
liten forhøyning i terrenget som var omringet av vannavsatt/sedimentert lag. Kokegropen
er radiologisk datert til folkevandringstid. Laget som den fremstod i profilet 3C537 har
derfor trolig akkumulert etter folkevandringstid. Det er da med bakgrunn i dateringene,
samt stratigrafien mellom lagene A1006, A1009 og kokegropen(e), sannsynlig at området
like vest for utgravningsområdet omfattet våtmark og/eller flom felt trolig til dels før og
etter folkevandringstid.
8.1

FASE 1-STEINALDERLOKALITET FRA MELLOM-NEOLITIKUM (MNB)

Det ble funnet 11 flint under utgravningen, og disse fordelte seg til dels spredt i/mot
feltets nordvestlige hjørne. I tillegg er tre ildsted, A337, A365 og A406, tolket som del av
steinalderlokaliteten. Disse lå ved/inntil nordlig feltkant. Distribusjonen til både flint og
strukturer indikerer at lokalitetens avgrensning ikke ble fullstendig avdekket mot nord og
vest. I tillegg fremstod lokaliteten som relativt sterkt forstyrret av kokegropaktivitet i
jernalderen, erodering/nedsig av matjord fra høyere opp i skråningen, samt gjentatt
avdekking med maskin i forbindelse med arkeologisk registrering og utgravning.
Dessverre så ble ikke flinten funnet før store deler av området var avdekket og eventuelle
funnførende lag slik som deler av A1009 var blitt fjernet.
Flinten som ble funnet kan hovedsakelig betegnes som avfall, unntaket er to tangepiler og
et sylindrisk kjernefragment. Både pilene og kjernefragmentet er av samme flint som
indikerer at gjenstandene er fremstilt fra kjernen. Et avslag av samme type flint ble også
funnet i/ved ildsted A406. Dette vitner om produksjonsvirksomhet og følgelig
underbygger tolkningen av flintfunnene som representative av en lokalitet. Aktiviteten
kan tidfestes på bakgrunn av kjernen som typologi daterer til mellom-neolitikum (MNB),
som er en fase som er relativt dårlig empirisk belagt i det arkeologiske materialet. Pilene
kan tidfestes til hele tidsspennet neolitikum og som sådan er forenelig med dateringen av
kjernen.
Begge pilene ble funnet i toppen av lag A1009, og de indikerer at lokaliteten sannsynlig
var strandbundet. Åtte flint ble påtruffet i seks strukturer. Tre av disse skilte seg ut og ble
tolket som ildsted på grunnlag av deres lyse, utvaskete farge, grunne dybde og liten
mengde kull. To av ildstedene, A337 og A365, er radiologisk datert. A337 er datert til
2570-2460 f.Kr. som tilsvarer mellom-neolitikum og samsvarer med dateringen av
flintkjernen. A365 derimot er datert til 420-570 e.Kr. som tilsvarer folkevandringstid.
Denne dateringen er helt sammenfallende med kokegropene datert fra feltet.
Dateringene fra ildstedene kan dermed tilskrives to vidt forskjellige faser. Med bakgrunn
i de store likhetene mellom ildstedene er det imidlertid mer sannsynlig at disse tilhører
samme aktivitetsfase og at de sprikende dateringene skyldes kontaminering av
dateringsmaterialet. Ildstedene var omringet av kokegroper, og det er kjent at jord (lag
A1006) har séget nedover områdets skråning, og sannsynlig forflyttet materiale. Kull fra
senere aktivitet kan derfor lett ha tilkommet et eldre anlegg.
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FASE 2-JERNALDERLOKALITET (KOKEGROPFELT) FRA FOLKEVANDRINGSTID

Det ble avdekket 19 kokegroper under utgravningen. De fleste av disse hadde god
bevaringsgrad, og strukturene som er radiologisk datert fra utgravningen har
sammenfallende dateringer til 380-570 e.Kr. som hovedsakelig tilsvarer
folkevandringstid. Kokegropene lå i vest-nordvestlig halvdel av feltet, mot bunnen av
områdets skråning, orientert mot mulig våtmark/flomutsatt område. Feltet gjenspeilte
dermed en liknende orientering, samt datering av et annet kokegropfelt id180116 påvist
på Åker, men på andre siden av E6 (Sæther 2015). Kokegropenes distribusjon innenfor
utgravningsområdet var imidlertid trolig også delvis/påvirket av at øvre del av feltet var
tidligere avskavet og eventuelle kulturminner fjernet. I tillegg var det kun en mindre
andel av et større felt som ble undersøkt under utgravningen. Opprinnelig orientering av
hele kokegropfeltet kan derfor ha vært mindre entydig enn det fremstod under
utgravningen.
Kokegroper blir ofte tolket som spor etter bosetning fordi de generelt blir forbundet med
”tørrkoking” av mat. Dette har blitt gjort ved at gropen er blitt fylt med ved og stein til et
bål, slik at steinen blir oppvarmet. Deretter har maten blitt pakket inn og lagt blant
steinene og gropen ble deretter dekket av torv. Steinen som magasinerer varmen fra bålet
koker som en kokekasse. Som sådan har tilberedning av maten i kokegroper både vært
fysisk og tidsmessig krevende, det er derfor sannsynlig at denne formen for matlagning
ikke var hverdagslig. Sannsynligvis var kokegropen forbeholdt spesielle anledninger av
sosial, politisk eller rituell karakter hvor tilberedning av mat har vært sentralt (Gjerpe
2008, Bukkemoen og Simonsen 2009:129).
Det er mulig at kokegropene har blitt plassert ved ”strandkanten” til våtmark på grunn av
fiskemuligheter eller liknende. Som sådan ligger nausttuften id 71000 drøye 180 m sørøst
for id 176558 og viser til viktigheten med å overse, samt kontrollere ferdselen på vannet.
En rituell kontekst kan imidlertid ikke utelukkes. Gjenstandsfunn fra våtmarksområder
har vist at disse har vært ved flere tilfeller i forhistorien vært ansett som egnede for
kontakt med høyere makter. Spesielt er overgangssonen mellom land og vann trukket
frem som et egnet sted. Hedmarken, (Stange og Hamar), er da også funnstedet til syv
svært sjeldne myrskjelett noe som underbygger tanken om at våtområdene kan ha hatt en
spesiell betydning for menneskene som bodde i området. Det er flere graver påvist i
nærområdet til Åker, blant annet det største gravminnet i Hedmark id 52544 beliggende
omtrent 640 m vestnordvest for utgravningsområdet.
Det er nærliggende å tolke koksteinslaget A576 i forbindelse med kokegropene.
Stratigrafien mellom enkelte strukturer og laget tilser imidlertid at sistnevnte ble anlagt
når kokegropene var gått ut av bruk. Det foreligger imidlertid en datering av en kokegrop
til merovingertid fra fylkeskommunens registrering. Dette vitner om fortsatt
kokegropaktivitet i umiddelbar nærhet til utgravningsområdet. Hvis koksteinslaget er
forbundet med kokegropaktivitet så er laget sannsynlig dannet av utkastet stein under
tømming av gropene for gjenbruk. Det er imidlertid mulig at steinen omfatter
bryggestein. I så tilfelle er steinen brukt i kokekar forbeholdt matlagning eller brygging
av øl. I begge tilfeller er varme stein tilsatt vann/væske for koking.
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Det var Eilert Sundt som i 1851, ut fra gjenfortelling fra bønder på Hedemarken, først
forklarer hva bryggestein er;
«Naar der skulde brygges i gamle Dage, plumpede man glohed Sten ned i et Trækar med
Vand, og dette blev dermed opvarmet. Det var almindelig Kampe-Sten (Rullesten, som der er
mange af i Jorden her i Egnen og som komme frem under Rydnings-Arbeidet). Ved den
pludselige Afkjøling sprang Stenen itu, og Stykkene kastedes ud paa en Dynge nær Ildhuset,
som andet unyttigt Affald. Man finder saaden Dynge omtrent paa hver gammel Gaard; nu er
der forlængst groet Græs over.”

Bryggesteinslag er et svært vanlig fenomen i Hedmark og Oppland, og enkelte andre
steder i det indre Østlandsområdet, i det gamle Opplandene, samt indre Trøndelag (Skre
1988, Grønnesby 2016). Foruten disse stedene er bryggesteinslag kjent fra liten knippe
spesielle lokaliteter i Norden som Kaupang i Vestfold, Lejre på Sjælland, samt Åker som
har en av de største forekomstene. Lagene dateres gjerne til yngre jernalder og knyttes til
gårdstun og innmark (Stylegar 2009).
Det er generelt vanskelig å se forskjell på stein som er brukt som kokstein i kokegroper
eller bryggestein, men uansett hvilken forbindelse steinene er tilkommet så representerer
laget A576 aktivitetsavfall. Som sådan indikerer avfallet at det har skjedd endringer i
området med hensyn til avfallshåndtering. Følgelig kan dette bety at det har også skjedd
endringer i forbindelse med organiseringen av gårdsaktiviteten og mulig tunet. Dette er i
tillegg underbygget av beiteindikatorer påvist i lag A1006. I så tilfelle har endringene
trolig skjedd etter folkevandringstid. Lag A576 er ikke radiologisk datert, men en av
kokegropene A551 som ble avdekket under laget er datert til 430-560 e.Kr. Nedre del av
lag A1006 er også datert til folkevandringstid. Dateringene angir dermed en bakre
datering på bruksendringene.

9

SAMMENDRAG

Utgravningen omfattet undersøkelsen av deler av et kokegropfelt (id176558) på vestsiden
av E6 på Åker gård 7/201. Undersøkelsen ble utført i forbindelse med nedleggelse av ny
hovedvannledning og avløpspumpeledning fra Midtstranda industriområde i vest til
Stasjonsvegen i øst i Hamar kommune. Området ble registrert av Hedmark
fylkeskommune i 2001 og 2014, og traséstrekningen gikk tvers gjennom midten av
lokaliteten.
Under utgravningen ble det flateavdekket ca. 885 m². Det ble påvist en steinalderlokalitet
bestående av ildsted og flint fra mellom-neolitikum, et kokegropfelt fra
folkevandringstid, samt koksteinslag og nedseget/erodert (colluvium) lag med
beiteindikatorer fra etter folkevandringstid. I tillegg ble det påvist et vannavsatt lag som
sedimentering trolig har sin opprinnelse i gammel innsjø, i dette tilfelle Mjøsa, og som
deponering har forekommet ved gjentatt oversvømmelse, som i en periode trolig er
knyttet til en strandkant.
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11 VEDLEGG
11.1 STRUKTURLISTE
Id

Strukturtype

Form
Sidekant
Lengde Bredde Dybde Bunn profil
flate
profil

201 Kokegrop

oval

150

134

227 Kokegrop

ujevn

80

72

238 Kokegrop

ujevn

84

252 Kokegrop

oval

270 Kokegrop

305 Kokegrop

38 avrundet

Beskrivelse

buete

Etter registrering id176558-12. Godt synlig og klart avgrenset i plan og profil. En jernnagle i to
deler, (F798-799), ble funnet i toppen av struktur under rensning. Flere nevestore,
varmepåvirket stein var synlig i overflaten, og disse lå i gråsvart, svært kullholdig sand og
grus, iblandet humus. Deler av avgrensningen både i plan og profil bestod av rødbrun,
varmepåvirket sand. Tydelig, tykk kullrand avgrenset strukturens profil. PK1016 ble tatt ut av
snittet halvdel, i tillegg til 51 L varmepåvirket stein.

6 flat

ujevne

Bunn kokegrop. Synlig, men relativt ujevnt/uklart avgrenset i plan og profil. Omfattet
gråsvart, kullblandet sand og grus, iblandet enkelte nevestor, varmepåvirket stein. PK780 ble
tatt ut av snittet halvdel i tillegg til 1 L varmepåvirket stein.

52

8 flat

buete

Bunn kokegrop. Synlig, men til dels ujevnt/uklart avgrenset i plan og profil. Omfattet gråsvart,
kullblandet sand og grus, iblandet enkelte nevestor, varmepåvirket stein. PK1091 ble tatt ut
av snittet halvdel i tillegg til 1 L varmepåvirket stein.

178

80

4 flat

skråe

Bunn kokegrop. Svært uklar i plan og profil med ujevn/uklar avgrensning. Omfattet lys
gråbrun, kullflekket sand og grus, iblandet litt humus og et fåtall varmepåvirket stein.
Strukturen lå i toppen av en nedgravning eller grop som var fylt med brungul litt humusholdig
sand og grus. PK304 ble tatt ut av snittet halvdel i tillegg til 0,1 L varmepåvirket stein.

oval

90

70

4 flat

skråe

Etter registrering id176558-15. Bunn kokegrop. Godt synlig i plan og profil, men ujevnt
avgrenset i plan. Omfattet gråsvart, kullblandet, siltig sand, iblandet et fåtall nevestor,
varmepåvirket stein. Rødbrun varmepåvirket sand lå inntil deler av strukturen avgrensning i
profil. PK303 ble tatt ut av snittet halvdel i tillegg til 0,3 L varmepåvirket stein.

ujevn

94

60

buete

Lå i konsentrasjon med kokegrop A321 og grop A1043. Strukturene var godt synlig i plan, men
noe utflytende og ujevn og var derfor til dels vanskelig å avgrense i forhold til hverandre i
plan. I profil var strukturene klart avgrenset fra hverandre, men A305 hadde utydelig
avgrensning mot undergrunn i øst. Tolket som bunn av kokegrop, men kan være grop med
ildsted i toppen. Bestod av gråbrun, fet, sand og grus iblandet humus og et fåtall
varmepåvirket stein med et tynt kullag i øvre nordlig avgrensning. PK1066 ble tatt ut av

15 avrundet
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Form
Sidekant
Lengde Bredde Dybde Bunn profil
flate
profil

Beskrivelse
snittet halvdel i tillegg til 2 L varmepåvirket stein.

321 Kokegrop

rund

118

110

337 Ildsted

rund

80

80

349 Kokegrop

oval

160

120

365 Ildsted

ujevn

95

384 Kokegrop

ujevn

156
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20 avrundet

buete

Etter registrering id176558-17. Radiologisk datert før utgravning til 610-670 e.Kr. Lå i
konsentrasjon med kokegrop A305 og grop A1043. Strukturene var godt synlig i plan, men
noe utflytende og ujevn og var derfor til dels vanskelig å avgrense i forhold til hverandre i
plan. I profil var strukturene klart avgrenset fra hverandre, og A321 var klart avgrenset mot
undergrunn. Bestod av gråsvart, kullholdig sand og grus, iblandet humus og nevestor
varmepåvirket stein, hvorav flere synlige i overflaten. PK1065 ble tatt ut av snittet halvdel i
tillegg til 24 L varmepåvirket stein.

ujevne

Etter registrering id176558-18. Synlig, men til dels ujevn/uklar avgrensning i plan, men klart
avgrenset i profil. Lå inntil jordfast stein i NØ som var delvis varmepåvirket. Gråsvart og
gråbrun i plan med flere synlige, små varmepåvirket stein som kan ha tilkommet tilfeldig fra
undergrunn som bestod av morene. Strukturen bestod av til dels utvasket og kompakt kull og humusblandet sand og grus. To flintavslag F1064 og F1071 (vannrullet) ble funnet i toppen
av strukturen under opprensning. Hele usnittet halvdel ble tatt ut som PK1072 og kull fra
denne er radiologisk datert. Det ble målt 5 L varmepåvirket stein fra strukturen.

36 avrundet

buete

To-faset kokegrop. Godt synlig i plan og profil med klar, men ujevn avgrensning. I V var fyllet
gråsvart, svært kullblandet sand og litt grus, iblandet humus og flere varmepåvirket stein som
var godt synlig i overflaten, lag 1. I Ø var fyllet gråbrunt og mindre kullblandet, og det var
færre varmepåvirket stein, lag 2. I profil var det tydelig at lag 1 fylte en mindre nedgravning
som lå i midten av en eldre, større nedgravning fylt med lag 2. Mot bunn av strukturene var
det i tillegg to kullrander som var tydelig adskilt fra hverandre i Ø og V av rødbrun
varmepåvirket sand. PK1096 er tatt fra profilet av nederste kullag, i tillegg ble det målt 60 L
varmepåvirket stein fra snittet halvdel.

84

16 flat

ujevne

Synlig, men ujevn og uklar avgrensning i plan, som også var til dels uklar i profil. Strukturen
bestod av utvasket og kompakt gråbrun, humusblandet sand og litt grus, iblandet litt kull og
et fåtall varmepåvirket stein. En brent flint F1087 ble funnet i strukturen NØ avgrensning i
profil. Hele usnittet halvdel ble tatt ut som PK1088 og kull fra denne er radiologisk datert. Det
ble målt 1,5 L varmepåvirket stein fra strukturen.

144

28 flat

ujevne

Etter registrering id176558-19. Godt synlig, men litt ujevn/uklar avgrensning i plan og profil.
Lå inntil stor jordfast stein i SV som var blitt fjernet under registrering. Flintfunn F776 funnet
under opprensning ved strukturens sørlige avgrensning. Bestod av gråsvart, kullblandet sand

9 ujevn

38
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Sidekant
Lengde Bredde Dybde Bunn profil
flate
profil

Beskrivelse
og grus iblandet humus og nevestor varmepåvirket stein som var synlig i overflaten.
Strukturen var delvis avgrenset av kullrand i profil. PK1068 ble tatt fra snittet halvdel i tillegg
til 28 L varmepåvirket stein.

406 Ildsted

ujevn

72

68

12 skrå

ujevne

Etter registrering id176558-20. Synlig, men ujevn og til dels uklar avgrensning i plan og profil.
Lå mellom to jordfaste stein i Ø og V som var delvis varmepåvirket. Strukturen bestod av
delvis utvasket og kompakt gråbrun, kull -og humusblandet sand og litt grus, iblandet enkelte
nevestor, varmepåvirket stein. En flint F1080 ble funnet i strukturen under opprensning. Hele
usnittet halvdel ble tatt ut som PK1081 og kull fra denne er radiologisk datert. Det ble målt 9
L varmepåvirket stein fra strukturen.

420 Kokegrop

oval

80

70

15 skrå

skråe

Ikke fullstendig avdekket, men fortsatte under vestlig feltkant i vest, profil C537, under mulig
dyrkningslag A1006. Strukturen, foruten i vest, var godt synlig og klart avgrenset i plan og
profil. Bestod av gråsvart, litt fuktig/klebrig, kullblandet silt, iblandet noen nevestore
varmepåvirket stein, hvorav enkelte synlige i overflaten. Profilet var delvis avgrenset av en
stedvis usammenhengende kullrand. PK778 ble tatt ut av kullrand i snittet halvdel i tillegg til 8
L varmepåvirket stein.

433 Kokegrop

ujevn

88

67

10 flat

buete

Bunn kokegrop. Godt synlig, men til dels uklart og ujevnt avgrenset i plan. Klart avgrenset i
profil. Bestod av gråsvart, svært kullblandet sand og grus, iblandet litt humus og nevestor
varmepåvirket stein, hvorav flere synlig i overflaten. PK1059 ble tatt ut av snittet halvdel i
tillegg til 6 L varmepåvirket stein.

450 Kokegrop

kvadrat
isk

92

85

20 avrundet

buete

Strukturen ble funnet delvis tildekket av koksteinslag A576 i vest. Det var til dels vanskelig å
se avgrensningen mellom koksteinslag og kokegrop i plan og profil, men de resterende
delene av strukturen var godt synlige og klart avgrenset mot undergrunnen i plan og profil.
Strukturen var fylt av mørk gråbrun humus -og kullholdig sand og litt grus, iblandet enkelte
nevestor varmepåvirket stein som var hovedsakelig synlig i profil. Strukturen var avgrenset i
bunn av kullag. PK1017 ble tatt ut av kullag i snittet halvdel i tillegg til 48 L varmepåvirket
stein.

462 Kokegrop

oval

70

49

skråe

Bunn kokegrop. Til dels uklar i plan med ujevn avgrensning. Klart avgrenset i profil. Bestod
gulbrun -og gråbrunspettet sand og litt grus, iblandet litt humus og kull, samt et fåtall, små
varmepåvirket stein.

476 Kokegrop

oval

225

177

buete

Godt synlig i plan og profil med klar avgrensning. Flere dype plogspor orientert VSV-ØNØ skar
strukturen i plan. Fylt med gråsvart, kullblandet sand, litt grus og humus, iblandet nevestor
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Sidekant
Lengde Bredde Dybde Bunn profil
flate
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Beskrivelse
varmepåvirket stein som også var synlig i overflaten. I profil var strukturen avgrenset av et
tykt kullag. Mulig steinopptrekk i strukturens SØ avgrensning. PK1075 ble tatt fra kullag i
snittet halvdel i tillegg til 41 L varmepåvirket stein.

496 Kokegrop

oval

145

78

Ikke snittet. Til dels uklar og ujevn avgrensning i plan, men godt synlig mot undergrunn. Lå
inntil jordfast stein i N. Bestod av gråsvart, kullblandet sand og litt grus og humus. Enkelte
varmepåvirket stein var synlig i overflaten.

518 Kokegrop

oval

130

120

Ikke snittet. Godt synlig og klart avgrenset. Bestod av gråsvart, kullblandet sand, litt grus og
humus. Flere nevestore varmepåvirket stein synlig i overflaten.

533 Kokegrop

oval

145

140

40 avrundet

buete

To-faset kokegrop. Strukturen var godt synlig i plan, men de to fasene ble først synlig i profil
som viste tydelig at strukturen bestod av en større, eldre kokegrop med en mindre, yngre
kokegrop gravd ned i den store, litt vest for midten. Begge gropene var avgrenset av tykke
kullrander som var adskilt fra hverandre av rødbrun, brent, siltig sand i ytterkantene. Øvrig
fyll var gråsvart, humusholdig, svært kullblandet litt leirete/siltig sand og en del
varmepåvirket stein som hovedsakelig var knyttet den minste og yngste fasen. PK1018 ble
tatt ut av øverste kullag i profil, og det ble målt 48 L varmepåvirket stein fra snittet halvdel.

551 Kokegrop

oval

158

141

35 avrundet

buete

Strukturen hadde vært delvis tildekket av koksteinslag A576 i øst, men var blitt fremrenset
under registrering i 2001. Kun litt rester av koksteinslag dekket en liten andel av strukturens
østlige avgrensning. Strukturen var god synlig og klart avgrenset i plan og profil. Den var fylt
av gråsvart, kullblandet, litt leiret silt, humus og mye varmepåvirket stein som også var synlig
i overflaten. Strukturen var avgrenset av kullag i profil, og det ble stedvis påtruffet rødbrent
silt inntil kullaget. PK1058 ble tatt ut kullag i snittet halvdel i tillegg til 72 L varmepåvirket
stein.

576 Koksteinslag

ujevn

ujevne

Koksteinslag som dekket deler av vestlig del av felt. Laget hadde større utstrekning enn det
som er innmålt, og ble påtruffet mellom 2,5 og 10 m fra vestlig feltkant, profil C537. Det
dekket deler av minst to kokegroper, A450 og A551, og kan ha skjult flere. Laget var generelt
relativt tynt, 2-6 cm, og bestod av alternativt av gråbrun og gråsvart sand med varierende
grad av kull, men mye, små kokstein.

800 Kokegrop

ujevn

buete

Godt synlig i plan, lå inntil jordfast, delvis varmepåvirket stein i NV. Litt ujevn og uklar
avgrensning i plan, men klart avgrenset i profil. Bestod av gråsvart, humusholdig, svært
kullblandet, litt leirete silt og grus, iblandet varmepåvirket stein som også var synlig i
overflaten. Profilet var avgrenset av tykk kullrand, og rødbrun, brent silt lå inntil deler av

6 ujevn

178
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Lengde Bredde Dybde Bunn profil
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Beskrivelse
kullrand. PK1082 ble tatt fra kullag i snittet halvdel i tillegg til 30 L varmepåvirket stein.

1006 Erodert lag
(colluvium)

25

Påtruffet i siste 7 m av vestlig del av felt. Synlig i vestlig feltkant i profil 3C537 over
sedimentert/vannavsatt lag A1009. Stedvis vanskelig å skille ut fra matjord over, og laget
hadde varierende tykkelse 10-25 cm. Bestod av gråbrun, litt humusholdig silt/sand, iblandet
litt grus, enkelte nevestor stein og kullspett.
Lag A1006 ble tolket som mulig dyrkningslag i felt, men mikromorfologisk analyse utført
under etterarbeidet har avkreftet denne tolkningen. Analysen påviste at A1006 omfattet
naturlig erodert/nedsiget jord (colluvium) fra øvre del av områdets skråning. Laget omfattet
innslag av menneskelig aktivitet i form av kull og brente mineraler. Disse innslagene har trolig
tilkommet når jorda har sklidd nedover skråningen og over kokegropene. I tillegg peker lagets
sammensetning i retning av at området har blitt brukt som beite. Sammensetningen av
nederste del av laget, som påtruffet i profilet 3C5337, indikerte også at A1006 ofte var vått
og/eller vannmettet.

1009 Sedimentert/v
annavsatt lag

10

Påvist kun i siste 3-5 m av vestlig del av felt. Synlig i vestlig feltkant i profil 3C537 under mulig
dyrkningslag A1006. Stedvis var laget vanskelig å skille ut fra undergrunnen, spesielt mot
midten av pofilet, (4-14 m fra sørlig ende av profil), hvor undergrunnen lå litt høyere og laget
var mindre fuktig og organisk blandet. Hovedsakelig bestod laget av gråsvart, fuktig, silt, litt
grus, iblandet nedbrutt, organisk masse, enkelte nevestor stein, spesielt i nordlig ende av
profilet. I sørlig ende av profilet fremstod laget som todelt med mørkere, mer fuktig, organisk
blandet silt i bunn. A-pil, (tangepil) F775 ble funnet i øvre del av laget i N-ende av profilet,
samt en enegget A-pil ble funnet i en rest av laget.
Mikromorfologisk analyse av A1009 bekreftet tolkningen av laget som sedimentert i vann.
Lagets sammensetning indikerte en opprinnelse sannsynlig i våtmark, gammel innsjø
(lacustrine). I tillegg omfattet laget spor etter gjentatt oversvømmelse av en ubestandig
overflate, samt antydet deponering på strand eller i vann som et ledd i lagets avleiring
(Macphail 2017).

1043 Grop

ujevn

78
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19 avrundet

buete

Lå i konsentrasjon med kokegropene A305 og A321. Strukturene var godt synlig i plan, men
noe utflytende og ujevn og var derfor til dels vanskelig å avgrense i forhold til hverandre i
plan. I profil var strukturene klart avgrenset fra hverandre, og gropen A1043 var klart
avgrenset mot undergrunn. Den bestod av gråbrun humusholdig sand og litt grus, spettet
med kull og et fåtall varmepåvirket stein.
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11.2

TILVEKSTTEKST, C60531

C60531/1-12
Boplassfunn (åpen) / Kokegropslokalitet fra mellomneolitikum/folkevandringstid fra
AKER (7), HAMAR K., HEDMARK.
Funnomstendighet: Kulturhistorisk museum gjennomførte en arkeologisk utgravning av
deler av kokegropfelt, samt steinalder lokalitet på Åker juni 2016. Strukturen ble
registrert av Hedmark fylkeskommunes i forbindelse med nedleggelse av ny
hovedvannledning og avløpspumpeledning fra Midtstranda industriområde i vest til
Stasjonsvegen i øst i Hamar kommune. Utgravningsområdet lå i dyrket mark, sørøst for
dagens bebyggelse på Åker, øst for E6.
Det ble flateavdekket et område på ca. 885 m², som strakk seg tvers gjennom id176558.
Til sammen ble det påtruffet 19 kokegroper, 3 ildsted, en grop, et koksteinslag, et
nedsiget/errodert lag og et vannavsatt/sedimentert lag, samt flint. I forbindelse med
utgravningen er åtte kullprøver detaljert vedartbestemt ved Moesgård museum (2016). To
av prøvene er radiologisk datert ved Beta-Analytic (2016) og de resterende ved The
Ångström Laboratory, Uppsala (2016). En mikromorfologisk prøve er analysert av Dr.
Richard Macphail ved London University (2017). Prøvene er forbrukt ved analyse.
Analyseresultat er vedlagt utgravningsrapport (Sæther 2017).
1) En nagle av jern i to deler. Naglen omfatter et firkantet, 1,9 x 1,9 cm, hode som er
avbrukket, en rektangulær bakplate, 1,4 x 1,2 cm, samt stilk med sirkulært tverrsnitt som
er brukket i enden. Stl: 2,9 cm. Fra toppen av kokegrop A201.
2) Sylindrisk flintkjerne, samt 2 avslag hvorav en fra kjernen. Kjernen er slått fra begge
ender og omfatter flere avspaltningsspor, hvorav en hengt, samt litt knusningsskader. L:
6,7 cm, stb: 1,7 cm. Vekt: 20,7 g. Fra ildsted A406.
3) Pilspiss av flint, type A. Tangens sidekanter er begge retusjert. L: 6 cm, B: 1,6 cm.
Vekt: 8,6 g. Fra toppen av vannavsatt/sedimentert lag A1009 i profil C537.
4) Enegget pilspiss av flint type A som foreligger i to deler (brukket i felt). Tangens
sidekanter er begge retusjert. L: 4,9 cm, B: 1 cm. Vekt: 2 g. Funnet i toppen av en
gjenstående rest av vannavsatt/sedimentert lag A1009.
5) Flintavslag. Stl: 1,7 cm, stb: 0,9 cm. Vekt: 1,5 g. Fra kokegroop A321.
6) To flintavslag, hvorav en vannrullet. Stl: 2,6 cm, stb: 1,5 cm. Samlet vekt: 3,8 g. Fra
ildsted A337.
7) Flintavslag med cortex. Stl: 2 cm, stb: 1,5 cm. Vekt: 1,8 g. Fra ildsted A365.
8) Flintavslag med cortex. Stl: 2,3 cm, stb: 1,6 cm. Vekt: 3,2 g. Fra kokegrop A384.
9) Flintavslag. Stl: 1,2 cm, stb: 0,7 cm. Vekt: 0,7 g. Løsfunn
10) 23 prøver, kull, hvorav 8 er detaljert vedartsbestemt og radiologisk datert:
PK778 fra kokegrop A420: 10 stk. vedartbestemt til 2 yngre stamme, 1 gren bjørk, 3
stamme, 1 yngre stamme/gren, 2 gren, 2 eldre gren osp/selje. Bjørk er radiologisk datert:
1590±27 BP, 420-540 e.Kr. (Ua-54115).
PK780 fra kokegrop A227: 10 stk. vedartbestemt til 1 stamme, 1 yngre stamme, 2 yngre
stamme/ eldre gren, 1 stamme/gren osp og 1 stamme, 2 yngre stamme, 2 gren osp/selje.
Osp er radiologisk datert: 1555±27 BP, 420-550 e.Kr. (Ua-54114).
PK1016 fra kokegrop A201: 10 stk. vedartbestemt til 1 yngre stamme/eldre gren, 1 yngre
gren or, 1 yngre stamme/gren osp, 2 gren, 1 yngre gren selje, 1 yngre stamme/gren, 1
gren osp/selje, 1 yngre stamme/eldre gren, 1 yngre gren hegg. Or er radiologisk datert:
1568±27 BP, 420-540 e.Kr. (Ua-54113).
PK1017 fra kokegrop A450: 10 stk. vedartbestemt til yngre gren bjørk som er radiologisk
datert: 1628±26 BP, 380-530 e.Kr. (Ua-54116).
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PK1058 fra kokegrop A551: 10 stk. vedartbestemt til 1 yngre stamme, 3 yngre
stamme/eldre gren, 3 stamme/gren or/bjørk og 2 yngre stamme/eldre gren, 1 stamme/gren
or. Bjørk er radiologisk datert: 1547±27 BP, 430-560 e.Kr. (Ua-54117).
PK1072 fra ildsted A337: 8 stk. vedartbestemt til 3 stamme furu, 1stamme/eldre gren osp,
1 stamme/gren selje/vier/osp, 3 ubestemt. Ubestemt er radiologisk datert 3970±30 BP,
2570-2515/2500-2460 f.Kr. (B-442031).
PK1088 fra ildsted A365: 10 stk. vedartbestemt til 1 stamme lønn, 1 gren or, 1 stamme og
1 gren einer, 1 stamme gran, 1 gren, 2 stamme/gren nåletre og 2 stamme/gren løvtre. Or
er radiologisk datert: 1560±30 BP, 420-570 e.Kr. (Beta-442032).
PK200018 fra dyrkningslag A1006: 10 stk. vedartbestemt til 1 yngre stamme lønn, 1
stamme bjørk, 1 yngre stamme/eldre gren hassel, 1 yngre stamme gran, 1 yngre stamme,
1 gren, 1 stamme/gren furu, 1 stamme/gren frukttre, 1 yngre stamme/gren, 1 gren nåletre.
Hassel er radiologisk datert: 1589±27 BP, 420-540 e.Kr. (Ua-54118).
11) 2 prøver, makro. Begge er flotert, men ikke analysert.
12) En prøve, jordmikromorfologi. PX1005 fra profil 3C537 (nordvestlig feltkant).
Dekket moderne matjord,nedsiget/errodert lag A1006, vannavsatt/sedimentert lag A1009,
samt undergrunn. Prøven er analysert.
Orienteringsoppgave: Utgravningsområdet lå 32-57 m Ø for E6, 4-9 m V for asfaltert
parkeringsplass knyttet til industriområde, samt 87 m SØ for stabburene på Åker gård.
Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6742187, Ø: 615276.
Litteratur: Sæther, Kathryn 2017: Rapport arkeologisk utgravning. Steinalderlokalitet,
samt kokegropfelt fra jernalder. Åker, 7/201, Hamar kommunne, Hedmark fylke. KHMs
arkiv.
Smiseth, May-Tove 2014: Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med
overføringsledning over Midtstranda og Åker gård-Hamar kommune. Hedmark
fylkeskommune.
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11.3 PRØVER
11.3.1 KULLPRØVER C60531/10
Anr
PK-nr.
303
304

Labnr.

270
252
420

Ua-54115

Strukturtype
Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop

227

Ua-54114

Kokegrop

201

Ua-54113

Kokegrop

450
533
533
551

Ua-54116
Ua-54117

Kokegrop
Øvre kullag i kokegrop
Nedre kullag i kokegrop
Kokegrop

778

1

780

1016
1017
1018
1019

1058
1059
1065
1066
1068
1072
1075
1081
1082
1088

Vekt,
gram
1
0,6

2,2

433
321
305
384
337
476
406
800
365

Beta442031
Beta442032

2,5
12,1
0,1
2,3

Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop
Kokegrop

11,5
1
3,6
2,5
8,3

Ildsted
Kokegrop
Ildsted
Kokegrop

0,2
0,9
0,1
4,5

Ildsted

0,4

Analyseresultat vedart
10 stk. = 2 yngre stamme, 1 gren bjørk, 3 stamme, 1 yngre
stamme/gren, 2 gren, 2 eldre gren osp/selje. Bjørk datert.
10 stk. = 1 stamme, 1 yngre stamme, 2 yngre stamme/ eldre
gren, 1 stamme/gren osp og 1 stamme, 2 yngre stamme, 2
gren osp/selje. Osp datert.
10 stk. = 1 yngre stamme/eldre gren, 1 yngre gren or, 1 yngre
stamme/gren osp, 2 gren, 1 yngre gren selje, 1 yngre
stamme/gren, 1 gren osp/selje, 1 yngre stamme/eldre gren, 1
yngre gren hegg. Or datert.
10 stk. = yngre gren bjørk
10 stk. = 1 yngre stamme, 3 yngre stamme/eldre gren, 3
stamme/gren or/bjørk og 2 yngre stamme/eldre gren, 1
stamme/gren or. Bjørk datert.
Datert av HFK
-

Ukalibrert
datering
1590±27

Kalibrert
datering
-

1555±27

420-540 e.Kr.
420-550 e.Kr.

1568±27

420-540 e.Kr.

1628±26
1547±27

380-530 e.Kr.
-

-

430-560 e.Kr.
660-770 e.Kr.
-

-

3970±30
-

2570-2515 f.Kr.
2500-2460 f.Kr.
-

10 stk. = 1 stamme lønn, 1 gren or, 1 stamme og 1 gren einer,
1 stamme gran, 1 gren, 2 stamme/gren nåletre og 2

1560±30

420-570 e.Kr.

8 stk. = 3 stamme furu, 1stamme/eldre gren osp, 1
stamme/gren selje/vier/osp, 3 ubestemt. Ubestemt datert.

-
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Labnr.
Strukturtype

Vekt,
gram

Kokegrop
Nedre kullag i kokegrop
Øvre kullag i kokegrop

1,7
1,5
0,7

PK-nr.
1091
1096
2029

238
349
349
1006

Ua-54118

200018
1009

-

200020

Fra PM1014 tatt fra mulig
dyrkningslag
Fra PM1015 tatt fra
sedimentert/vannavsatt lag

0,3

Analyseresultat vedart
stamme/gren løvtre. Or datert.
10 stk. = 1 yngre stamme lønn, 1 stamme bjørk, 1 yngre
stamme/eldre gren hassel, 1 yngre stamme gran, 1 yngre
stamme, 1 gren, 1 stamme/gren furu, 1 stamme/gren
frukttre, 1 yngre stamme/gren, 1 gren nåletre. Hassel datert.

0,6

-

Ukalibrert
datering

Kalibrert
datering

1589±27

420-540 e.Kr.

-

-

11.3.2 MAKROFOSSILRØVER C60531/11
PM.nr.
1014
1015

Anr
1006
1009

Funnomstendighet
Mulig dyrkningslag
Sedimentert lag/mulig vannavsatt

Liter
1,3
1,4

Analyse resultat
-

-

11.3.3 POLLENPRØVER
PP.nr.
1012
1013

Anr
1009
1006

Funnomstendighet
Sedimentert lag/mulig vannavsatt
Mulig dyrkningslag
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Analyse resultat
Kassert
Kassert
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11.3.4 MIKROMORFOLOGISK PRØVE C60531/12
PX.nr.

Funnomstendighet

1005A

100-175 mm
A1006 øvre del

1005B
1005C

190-225 mm
A1006 nedre del
225-275 mm
A1009

Analyse resultat
Heterogen, tilnærmet M1005B, men med vanlig mørk brun/svart sandete leirjord og brun sandete leirjord, samt enkelte innslag av
klastisk, lys brun siltig leire, samt klastisk lag bestående hovedsakelig av små sandstein. Enkelte små partikler av kull og brente
mineraler i sandete leirjord. Litt jern (fosfat) avfarging, tidvis knyttet til kull. Mange tynne furer og organisk-mineralt avfall.
Heterogen med flere klastiske innslag av siltig leire, fure fyll og lys og mørk brun sandete leirjord, iblandet små kullpartikler, samt
brente mineraler. Enkelte innslag av fin grus. Litt jernspettet jord. Mange tynne furer og organisk-mineralt avfall. Bioturbasjon.
Fragmentert og furet avgrensning mot lag A1009.
Heterogen, men bestående hovedsakelig av lys gråbrun siltig leire og lys brun, mørk brun sandete leirjord, iblandet enkelte fin grus
partier. Siltig leire med kollapsede furer og tomrom. Mye okerliknende jernspett, furer med spor etter brent mineral fyll.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

46

11.4

TEGNINGER

Gnr. 7, Hamar kommune

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Saksnr. 14/14278

48

Gnr. 7, Hamar kommune

11.5

Saksnr. 14/14278

FOTOLISTE, CF35039 OG CF35044
Filnavn

Motiv

Cf35039_001.JPG
Cf35039_003.JPG
Cf35039_004.JPG
Cf35039_006.JPG
Cf35039_007.JPG
Cf35039_008.JPG
Cf35039_011.JPG
Cf35039_013.JPG
Cf35039_015.JPG
Cf35039_016.JPG
Cf35039_017.JPG
Cf35039_019.JPG
Cf35039_020.JPG
Cf35039_023.JPG
Cf35039_024.JPG
Cf35039_025.JPG
Cf35039_026.JPG
Cf35039_027.JPG
29-146
(Cf35044/2-119)
Cf35039_152.JPG
Cf35039_153.JPG
Cf35039_155.JPG
Cf35039_157.JPG
Cf35039_160.JPG
Cf35039_161.JPG
Cf35039_162.JPG
Cf35039_164.JPG
Cf35039_165.JPG
Cf35039_167.JPG
Cf35039_170.JPG
Cf35039_173.JPG
Cf35039_176.JPG
Cf35039_177.JPG
Cf35039_180.JPG
Cf35039_182.JPG
Cf35039_184.JPG
Cf35039_186.JPG
Cf35039_187.JPG
Cf35039_188.JPG
Cf35039_191.JPG
Cf35039_192.JPG
Cf35039_193.JPG
Cf35039_196.JPG
Cf35039_198.JPG
Cf35039_200.JPG
Cf35039_201.JPG
Cf35039_204.JPG

Sett
mot
Oversiktsbilde av planområde før avdekking. SSØ
Oversiktsbilde av planområde før avdekking. NNV
Oversiktsbilde av planområde før avdekking. SV
Plan kokegrop A270.
SØ
Profil kokegrop A270.
SØ
Oversiktsbilde av planområde etter
NV
avdekking.
Oversiktsbilde av planområde etter
V
avdekking.
Oversiktsbilde av planområde etter
SSØ
avdekking.
Oversiktsbilde av planområde etter
Ø
avdekking.
Plan kokegrop A252.
NØ
Profil kokegrop A252.
NØ
Plan kokegrop A238.
SØ
Plan kokegrop A227.
SØ
Plan kokegrop A496.
SØ
Plan kokegrop A496.
NV
Plan kokegrop A420 i profil C537.
VNV
Plan kokegrop A420.
VNV
Profil C537 (V-feltkant).
VNV
Billedserie til fotogrammetri av NV-feltkant.
Profil kokegrop A420.
Profil kokegrop A227.
Profil kokegrop A420 i profil C537.
Plan kokegrop A533.
Plan kokegrop A321.
Plan kokegrop A305.
Plan kokegropene A305 og A321.
Uttak av mikromorfologisk prøve, samt
pollenprøver i profil C537.
Plan kokegrop A450 og koksteinslag A576.
Profil kokegrop A533.
Profil kokegrop A201.
Profil kokegrop A450 og koksteinslag A576.
Plan kokegrop A433.
Plan kokegrop A551 og koksteinslag A576.
Profil kokegrop A433.
Profil kokegrop A551 og koksteinslag A576.
Profil kokegropene A305 og A321, og
mellom grop A1043.
Profil kokegrop A321.
Profil grop A1043.
Profil kokegrop A305.
Plan kokegrop A384.
Plan ildsted A337.
Plan kokegrop A476.
Profil ildsted A337.
Flintpiler fra NV-hjørne av felt.
Nagle fra kokegrop A201.
Profil kokegrop A384.
Plan ildsted A406.
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Fotograf
Sæther,
Sæther,
Sæther,
Sæther,
Sæther,
Sæther,

Kathryn
Kathryn
Kathryn
Kathryn
Kathryn
Kathryn

Dato

E.
E.
E.
E.
E.
E.

13.06.2016
13.06.2016
13.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
16.06.2016

Sæther, Kathryn E.

16.06.2016

Sæther, Kathryn E.

16.06.2016

Sæther, Kathryn E.

16.06.2016

Sæther, Kathryn
Sæther, Kathryn
Axelsen, Irmelin
Sørensen, Thea
Sørensen, Thea
Sørensen, Thea
Sæther, Kathryn
Sæther, Kathryn
Sæther, Kathryn
Sæther, Kathryn

16.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
16.06.2016
17.06.2016
17.06.2016
17.06.2016
17.06.2016

E.
E.

E.
E.
E.
E.

NNV
ØSØ
VNV
SØ
SØ
SØ
S
VNV

Sæther, Kathryn E.
Beenberg, Eirin Susann
Sæther, Kathryn E.
Beenberg, Eirin Susann
Sørensen, Thea
Sørensen, Thea
Sørensen, Thea
Sæther, Kathryn E.

20.06.2016
20.06.2016
20.06.2016
20.06.2016
21.06.2016
21.06.2016
21.06.2016
21.06.2016

S
SSV
SSV
S
NNØ
S
SSV
S
NV

Sæther, Kathryn E.
Beenberg, Eirin Susann
Beenberg, Eirin Susann
Sæther, Kathryn E.
Beenberg, Eirin Susann
Sæther, Kathryn E.
Beenberg, Eirin Susann
Sæther, Kathryn E.
Sørensen, Thea

21.06.2016
21.06.2016
21.06.2016
21.06.2016
22.06.2016
22.06.2016
22.06.2016
22.06.2016
22.06.2016

NV
NV
NV
NNØ
SØ
ØNØ
SØ

Sørensen, Thea
Sørensen, Thea
Sørensen, Thea
Beenberg, Eirin Susann
Sørensen, Thea
Sæther, Kathryn E.
Sørensen, Thea
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Beenberg, Eirin Susann
Beenberg, Eirin Susann

22.06.2016
22.06.2016
22.06.2016
22.06.2016
22.06.2016
22.06.2016
22.06.2016
22.06.2016
22.06.2016
23.06.2016
23.06.2016

SØ
SSV
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Motiv

Cf35039_205.JPG
Cf35039_206.JPG
Cf35039_209.JPG
Cf35039_211.JPG
Cf35039_215.JPG
Cf35039_216.JPG
Cf35039_218.JPG
Cf35039_220.JPG
Cf35039_222.JPG
Cf35039_223.JPG
Cf35039_224.JPG
Cf35039_225.JPG
Cf35039_226.JPG
Cf35039_227.JPG
Cf35039_228.JPG
Cf35039_229.JPG
Cf35039_230.JPG
Cf35039_231.JPG
Cf35039_232.JPG
Cf35039_233.JPG

Profil ildsted A406.
Profil kokegrop A476.
Plan kokegrop A349.
Plan ildsted A365.
Profil ildsted A365.
Profil kokegrop A800.
Profil kokegrop A238.
Oversiktsbilde av SV-feltkant.
Profil kokegrop A349.
Plan kokegrop A462.
Profil kokegrop A462.
Sylindrisk kjerne av flint F1080.
Sylindrisk kjerne av flint F1080.
Sylindrisk kjerne av flint F1080.
Forside flintpil av type A1 F775.
Bakside flintpil av type A1 F775.
Forside flintpil av enegget, type A1 F777.
Bakside flintpil av enegget, type A1 F777.
Sylindrisk kjerne og begge A-piler.
Jernnagle, samt hode av sådan F798-799.
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Sett
mot
NV
NØ
NØ
NØ
NØ
NØ
ØSØ
SØ
NØ
Ø
SØ

Fotograf
Beenberg, Eirin Susann
Sæther, Kathryn E.
Sørensen, Thea
Beenberg, Eirin Susann
Beenberg, Eirin Susann
Sæther, Kathryn E.
Beenberg, Eirin Susann
Sæther, Kathryn E.
Sørensen, Thea
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.
Sæther, Kathryn E.

Dato
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
23.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
24.06.2016
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
09.01.2017
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ANALYSERESULTATER

11.6.1 DETALJERT VEDART ANALYSE
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