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SAMMENDRAG 
I forbindelse med søknad om drenering av jordbruksjord på Holt i Nes kommune, 

Akershus, utførte KHM en arkeologisk utgravning på gården høsten 2016. Det ble 

flateavdekket 823 m², og påtruffet 19 strukturer, hvorav 14 kokegroper, tre 

varmepåvirkede lag i naturlige forsenkninger, en kullflekk og en nedgravning med kullag. 

 

Elleve av kokegropene var svært likartede og karakterisert av stor utstrekning både med 

hensyn til overflatemål og dybde. To/(tre) av kokegropene/kullflekk var utpløyde og 

omfattet kun kullag. Seks av de store og to av de utpløyde kokegropene er radiologisk 

datert, og de fordeler seg innenfor tofaser som tilsvarer romersk jernalder og 

folkevandringstid. To-delingen av kokegropene med hensyn til utforming, samt tidsspenn 

antyder at metoden og/eller formålet med mattilberedning i området har endret seg i 

overgangen mellom tidsepokene. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

HOLT, 136/20., NES KOMMUNE, AKERSHUS 

FYLKE  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Utgravningen er gjennomført i forbindelse med tilskudd til drenering av jordbruksjord 

innenfor totalt fire områder på Holt gard i Nes kommune, Akershus. Tiltaket utgjør 45 

daa, og regnes etter Forskrift om tilskudd til drenering av landbruksjord, for et mindre 

privat tiltak.   

 

Akershus fylkeskommune gjennomførte arkeologisk registrering av tiltaksområdet i mai 

2016 (Celius 2016). Det ble da gjort funn av to lokaliteter. ID 50855, med én kokegrop, 

ble undersøkt under registreringen og fylkeskommunen har gitt dispensasjon i brev av 24. 

mai 2016. Den andre lokaliteten, ID 219698, omfatter åtte store og inntil fem mindre 

kokegroper, og kommer i konflikt med det planlagte tiltaket (Bukkemoen 2016). 

 

På vegne av tiltakshaver, Even Sundby, søkte Akershus fylkeskommune 25.05.2016 om 

tillatelse til inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 

om kulturminner (kml) § 8, fjerde ledd. KHM uttalte seg i brev av 30.06.2016, og det ble 

utarbeidet budsjett og prosjektplan for arkeologisk undersøkelse i planområdet. 

Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske undersøkelser for de 

berørte kulturminnene, samt tilsagn om kostnadsdekning for arkeologisk utgravning, i 

brev av 07.09.2016. KHM gjennomførte de arkeologiske utgravningene i perioden 17-

28.10.2016. 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Kathryn E. Sæther Utgravningsleder + GIS 17-28.10.2016 10 

Annette Marie Strandli Assistent 17-28.10.2016 10 

Morten Kutchera Assistent 19-21.10.2016 3 

Kristine Ødeby Assistent 25-28.10.2016 4 

Sum   27 

Magne Samdal Metalldetektor 17.10.2016 1 

Lars Erik Lie Gravemaskinfører 17-19.10.2016 3 

Tabell 1: Deltagere på utgravningen av Holt. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 16/02.2017, M. Samdal). 
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 3

Nes kommune har navnet sitt etter det markerte neset der Glomma og Vorma møtes, og 

der Nes kirkeruin fra 1100-tallet fortsatt ligger bevart. Kirken ble reist lengst ute på neset 

med gårdene Ullershov og Disen som nærmeste naboer. Underbruket Holt ligger under 

Oppaker søndre (gnr. 130), 2,5 km lenger øst. Tiltaksområdet ligger på en flat mo rett 

nord for Glomma og øst for Oppakermoen («den øvre åkeren») og elva Uåa, i et 

jordbrukslandskap som ellers er preget av dype raviner. Området synes særlig gunstig i et 

bosetningsperspektiv. Det har innkommet en rekke løsfunn, både slipte bergartsøkser fra 

yngre steinalder (ID 21159, ID 12304 og ID 51743) og en bleggøks av jern (ID 70606).. 

Det er registrert flere lokaliteter i nærområdet. Innenfor ID 70606, funnsted for bleggøkt, 

er det også undersøkt en kokegrop i forbindelse med registreringen (ID 50855). ID 70605 

markerer et område hvor det tidligere ble observert ca. 20 kokegroper i forbindelse med 

drenering. Ved registreringen i 2016 ble det sjaktet gjennom området, men ingen 

kokegroper ble påtruffet (Celius 2016). Lokalitet ID 97223 ble undersøkt av 

Kulturhistorisk museum i 2005, men uten at det ble gjort funn av kulturminner fra 

forhistorisk tid. ID 69989 representer en lokalitet hvor det er observert kull og skjørbrent 

stein i pløyelaget. På nabogården Hunstad er det registrering omfattende bosetningsspor 

på nærliggende lokalitet ID 175379. Samlet gir dette et inntrykk av at omsøkte lokalitet 

ligger innenfor et større bosetningsområde fra jernalder, men som kun i begrenset grad er 

undersøkt. 

 

Det har vært gjennomført få undersøkelser i Nes kommune, men i 1994 ble det undersøkt 

et kokegropfelt ved Årnes kirke hvor det fremkom 36 kokegroper, med dateringer til 

folkevandringstid. Et par av disse gropene, hvorav den største med målene 4x5 meter, 

synes å ha likheter med kokegropene som er registrert på Holt. Gropene på Årnes hadde 

trestokker i bunnen og er datert til tidlig folkevandringstid (Risbøl 2005). Disse store 

kokegropene er også trolig av samme type som ble undersøkt på Leikvang i Sør-Odal. 

Gropene på Leikvang var særlig velbevarte og kun synlige ved svake fyllskifter i 

overflaten. Selve gropen fremkom først 10–15 cm dypt og da med kraftig kullrand. 

Gropene var konstruert som en kasse med stokker i bunnen og langs sidekantene. Kassen 

var fylt med større varmepåvirket stein, ca. 50 cm i diameter.  Elleve slike groper ble 

dokumentert, og C14 datering av fire av dem viser bruk innenfor yngre romertid-tidlig 

folkevandringstid (Bukkemoen 2012).  

 

I 2008 undersøkte Kulturhistorisk museum en våpengrav fra vikingtid (C60102), med 

funn av en øks, et kleberkar med bronsehank, skjoldbule, et tveegget sverd, flere nagler 

som et hengebryne og store mengder bein (Simonsen 2015). Graven fremkom i 

forbindelse med en registrering av et stort antall bosetningsspor på Drognesjordet vest for 

Årnes. Samme år ble det foretatt en etterundersøkelse i forbindelse med funn av en 

skålformet spenne fra vikingtid på Esval, nord for Vormsund (ID 115786). I 2014 ble det 

undersøkt et gravfelt med sju kremasjonsgraver fra førromersk jernalder på Arnestad, 

også det rett nord for Vormsund (Sæther 2015). På Hvam er det undersøkt en hulvei og 

14 kullgroper. Kullgropene er datert innenfor vikingtid og middelalder, hovedsakelig 

senmiddelalder (Gundersen 2011). En liknende kokegrop som de store, omsøkte, ble 

undersøkt av Akershus fylkeskommune på Hunstad i 2013 (ID 175379) og datert til yngre 

romertid (Celius 2016). 
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Figur 2: Flyfoto med utgravningsområdet markert med rødt (Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 24/01.2016, K. Sæther). 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 4

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

KHMs prosjektplan datert 3. juni 2016 (Bukkemoen 2016) danner den vitenskapelige 

bakgrunnen for undersøkelsen på Holt. Prosjektplanen er utarbeidet med utgangspunkt i 

registreringsfunn gjort av Akershus fylkeskommune i mai 2016 (Celius 2016). Det ble da 

registrert 13 kokegroper. De viktigste problemstillingene/prioriteringene for 

undersøkelsen var; 

 

 Definere lokalitetens funksjon, brukstid og sammenheng med nærliggende 

kulturminner 

 Funksjonsbestemmelse av de enkelte anleggene, samt datering. 

 Innsamling av statistiske data. Er det sammenheng mellom størrelse, form og 

datering? 

 Finnes det spor av andre aktiviteter og/eller gjenstander? 

 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Det ble utført frisøk med metallsøker XPDEUS over planområdet før utgravningen tok 

til. Standard innstilling på søker ble brukt. Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell 

flateavdekking. Det ble anvendt en 12 tonns gravemaskin med pusseskuff til å fjerne 

matjordslaget. Avdekkingen innbefattet åpning av områdene hvor fylkeskommunen 

hadde påtruffet kulturminnene og arealet rundt dem innenfor tiltaksområdet. Etter 

avdekking ble undergrunnen renset med krafse og til dels graveskje. Strukturene ble 

tegnet og fotografert i plan og profil, samt beskrevet på eget skjema Det ble tatt 

kullprøver fra alle kokegropene til radiologisk datering. Det ble brukt digitalt speilløst 

systemkamera, og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under Cf35059. Prøver er 

katalogisert under C60671. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling. 

Dokumentasjons-systemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av 

innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble 

ESRIs ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at 

målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de 

konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar 

PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data 

gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. 

 

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. 

 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgravningen ble påbegynt mandag 17.10.2016. Fornminneområdet ble målt ut, og 

overflaten gjennomsøkt med metalldetektor. Avdekkingen med maskin ble påbegynt på 
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nordlig del av feltet før lunsj samme dag, og ble avsluttet på morgenen onsdag 19.10. 

Undergrunnen som var blitt avdekket omfattet brungul silt og grå leire, men overflaten 

var generelt svært fargerik noe som skyldtes både naturlige prosesser, samt kulturbetinget 

aktivitet. Fargene varierte og omfattet oransjebrun jernutfelling, rødbrun 

varmepåvirkning, gråhvit utvaskning, samt gråsvarte linser og partier fra rotbranner, 

grøftebrenning, annen moderne aktivitet og kokegropsaktivitet. I tillegg var feltet risset 

med relativt tettstilte, dype plogspor, samt skåret av enkelte grå moderne nedgravninger. I 

enkelte områder var undergrunnen marmorert og tydelig preget av vann. Både den ti dels 

fuktige grunnen og flyfoto som viser våte områder i nærheten av utgravningsfeltet, 

underbygger tanken om at området i perioder har stått helt eller delvis under vann. 

 

Langsmed feltets midtakse i sør var det påtruffet flere store kokegroper. Mange var klart 

synlige med fremtredende rødbrune siltrander i stedet for kullsvart masse blandet med 

varmepåvirket stein som er mer vanlig. I flere tilfeller var det ingen synlige 

varmepåvirkede steiner, og kun enkelte kullspetter. Dette indikerte at strukturene kunne 

være dype. Det var flere områder på feltet som var flekket med kull og/eller mulig 

varmepåvirket masse, men som ikke hadde markert avgrensning. Det var vanskelig å 

avgjøre om disse representerte ytterligere strukturer som lå dypt i undergrunnen eller 

kunne tilskrives feltets generelle fargerike sammensetning. Det ble derfor besluttet å 

rense utgravningsområdet, samt tømme plogsporene med krafse og graveskje for lettere å 

kunne skille ut mulige kulturminner. Rensearbeidet, samt digital innmåling av feltet ble 

fullført torsdag 20.10. 

 

Under rensearbeidet ble det skilt ut ytterligere fire mulige kokegroper, hovedsakelig av 

stor størrelse. Enkelte ble skilt ut fordi det ble observert mulige deler av rander som enten 

var rødbrente eller gråsvarte av kull, andre på grunnlag av svært ujevne og utflytende, 

men fremtredende/markerte partier med mye oransjebrun og rødbrun farge med sentralt 

plasserte rotbranner omringet av utvaskningslag. En av de mest ujevne og utflytende 

partiene ble prioritert undersøkt først for å kunne bekrefte/avkrefte tolkningen som 

kulturminne. Det var viktig å få avklart på et tidlig tidspunkt hvor mange og hvilke typer 

kulturminner som var representert da det ville være avgjørende for videre disponering av 

tid og personell. 

 

Undersøkelsen bekreftet tolkningen, og ytterligere to fremtredende/markerte områder ble 

skilt ut som mulige strukturer. I dagene som fulgte ble alle de uregelmessige strukturene 

undersøkt og enkelte ble avskrevet. I tillegg ble alle de lettere gjenkjennelige 

kokegropene undersøkt, samt enkelte mulige nedgravninger/fyllskifter. Utgravningen ble 

avsluttet fredag 28.10. 

 

4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Undergrunnen på Holt var sterkt preget av naturlige prosesser og menneskelige aktivitet 

som opprinnelse var til dels utfordrende å forstå. Dette var fordi de ulike prosessene og 

aktiviteten hadde ført til et svært fargerikt felt med sjatteringer som delvis fløt sammen. 

Undergrunnen omfattet brungrønn/gul silt som i varierende grad var leireblandet. Det var 

store partier med oransje/ferskenfarget silt som skyldtes naturlig jernutfelling, samt 

varmepåvirkning hovedsakelig fra kokegropaktivitet, men også brente røtter og brente 

moderne grøfter. Det forekom gråhvit utvaskning flekkvis og i større partier på feltet, 
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samt rundt enkelte fyllskifter, forårsaket av røtter. I et område vest på feltet fremstod de 

ulike fargene i mønstrede sjikt hvor sammensetningen og utseendet antydet at de var blitt 

forflyttet og avleiret av overvann. Trolig har deler av området vært utsatt for flom og 

marmoreringen av feltet skyldes flommasser. Deler av vannet kan i tillegg ha tilkommet 

fra to, likartete, moderne nedgravninger i området. Tolkningen har sitt grunnlag i at det 

piplet fram vann fra en av nedgravningene etter avdekking. 

 

  
Figur 3 og 4: Oversikt og detaljbilde av området tolket som bestående av masser forflyttet av overvann. I 

bunn av foto til høyre vises også en moderne nedgravning hvor det piplet frem vann etter avdekking 

(Cf35059_55 og 39). 

 

Matjordslaget innenfor utgravningsområdet var relativt tynt, 15-20 cm, og det var derfor 

mye plogspor innenfor utgravningsområdet. Alle fyllskifter, være seg natur eller 

menneskeskapt, var utflytende, i større eller mindre grad. Alle disse forstyrrelsene 

vanskeliggjorde utskillelse av kulturminner. Flere var lite synlige i plan eller hadde en 

atypisk fremtoning noe som trolig skyldtes at de var blitt overskylt med vann og dekket 

med flommasser. Andre strukturer var igjen neste helt bortpløyd eller skåret av moderne 

grøfter. Lav høstsol ga i tillegg gjenskinn i feltet og flatt lys ved fotografering. Med 

bakgrunn i disse ulike problemene kan det ikke utelukkes at eventuelle automatisk fredete 

kulturminner er enten blitt forbigått under utgravningen eller blitt fjernet før den tok til.  

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 5

Utgravningsområdet lå like nordøst for Hunstadvegen 29, og dekket et svakt høydedrag i 

dyrket mark tilhørende Holt gård. Lokaliteten lå under en høyspent som i luftlinje strakte 

seg tvers over jordet fra nordvest mot sørøst. Tykkelsen på matjorden var generelt tynn, 

og spesielt på toppen av det svake høydedraget hvor den kun var omtrent 15 cm. 

Undergrunnen var av forskjellige årsaker svært fargerik (se kap. 4.4), men bestod 

hovedsakelig av silt som i varierende grad var iblandet leire.  
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Figur 5: Oversiktskart over utgravningsområdet (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert 16/02.2017, K. Sæther). 
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Figur 6: Utgravningsområdet sett mot sør (Cf35059_ 30). 

 

Under utgravningen ble det totalt avdekket 823 m², og det ble til sammen nummerert 20 

strukturer. Strukturene lå samlet nærmest på en rekke som fulgte høydedraget. Alle 

fylkeskommunens registrerte kulturminner ble gjenfunnet, og alle fyllskiftene som ble 

påtruffet ble undersøkt. En ble avskrevet. Strukturtypene som ble undersøkt fordelte seg 

slik: 

 
Kokegroper Lag Nedgravning Kullflekk Sum 

14 3 1 1 19 

Tabell 2: Oversikt over de ulike strukturtypene, og deres antall avdekket under utgravningen. 

 

5.1 KOKEGROPER 

Da avdekkingen av feltet var fullført fremstod kokegropene som konsentrert til sørlig 

halvdel, foruten en utpløyd kokegrop A1055 i nord. Strukturene var relativt klart 

avgrensede og godt synlige i overflaten, hovedsakelig på grunn av tydelig rødbrun rand 

av brent silt, som i enkelte tilfeller også var markert av en kullrand.  Kun i to tilfeller, 

A325 og A258, var flere varmepåvirkede stein godt synlig i overflaten.  

 

 
Figur 7: Kokegrop A258 i plan med kokegropene A292 og A358 synlige i bakgrunnen (Cf35059_ 7). 
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Etter hvert som undersøkelsen fremskred ble mulige fyllskifter skilt ut i nordlig halvdel 

av feltet og nærmere undersøkelse fastslo at dette var kokegroper. Strukturene var 

vanskelige å skille ut fra øvrige spor i undergrunnen, og var hovedsakelig markert av 

enkeltstående rotbranner. Rotfyllet lå relativt sentralt plassert i store, ujevne flekker 

oransje/ferskenfarget silt, sjattert av gråhvitt utvaskningslag. I to tilfeller, A640 og A978, 

var det i tillegg et begrenset sjikt/konsentrasjon kull som kunne indikere deler av en 

mulig kullrand.  

 

 
Figur 8: Utydelig og uklart avgrenset kokegrop A728 i plan. Brent rot i midten (Cf35059_ 33). 

 

 
Figur 9: Utydelig og uklart avgrenset kokegrop A846 i plan. Brent rot i midten (Cf35059_ 40). 

 

To kokegroper, A1055 og A1029 (mulig kullflekk A232), var nesten fullstendig utpløyd 

og klart synliggjort av gråsvart kullag. Fordelingen av kokegroper med hensyn til klar og 

uklar synlighet i overflaten fordelte seg slik: 

 
Synlig og klart avgrenset i plan Uklar avgrensning i plan Utpløyd 

A258, A292, A325, A358, A390, 
A430, A476 

A640, A728, A846, A1154, A978 A1129, A1055, (A232) 

Tabell 3: Fordelingen av uklare, klare og utpløyde kokegroper i utgravningsområdet. 

 

Foruten den tydelige forskjellen med hensyn til klar/uklar avgrensning og synlighet i plan 

fastslo undersøkelsen at kokegropene var svært like i konstruksjon og utforming. 

Unntakene var A1055 og A1029 som omfattet kun kullag, og A846 som hadde liten 
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utstrekning i forhold til de øvrige kokegropene avdekket på feltet. A1079 ble for øvrig 

påtruffet i toppen av A430.  

 

 
Figur 10: Plan kokegrop A430 med utpløyd kokegrop A1129 i toppen (Cf35059_ 15). 

 

Kokegropene var alle relativt store i utstrekning og varierte mellom 180-290 cm i bredde, 

og 200-366 cm i lengde. De hadde hovedsakelig rektangulær eller firkantet utforming, 

med avrundete hjørner. Dette inkluderer strukturene som var uklare i plan. Deres 

tilstedeværelse og form ble påvist omtrent 15-20 cm ned i snittene, og synliggjort av 

rødbrent siltrand og til dels kullrand. Formgraving av strukturene etter påvisning 

tydeliggjorde formen.  

 

 
Figur 11: Delvis snittet kokegrop A1154 (Cf35059_ 66). 
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Kokegropene var generelt dype, 34 og 64 cm, og inneholdt store mengder varmepåvirket 

stein i snittet halvdel, mellom 33 og 174 liter. Steinen var relativt tettpakket og ble 

påtruffet over kullag både i bunn av strukturene og i sidekantene. I flere tilfeller var 

steinen så skjørbrent at den ikke lenger holdt sin form, men smuldret hen når den ble 

flyttet. Kokegropene hadde flat bunn som var tydelig markert av kullrand, og i flere 

tilfeller ble det påvist godt bevarte, forkullete stokker og grener i kullagene.  

 

  
Figur 12 og 13: Forkullete stokker og varmepåvirket stein i kokegrop A292 til venstre og A430 til høyre 

(Cf35059_ 64 og 98). 
 

I to tilfeller, A358 og A978, indikerte til dels to-delte kullrander at kokegropen 

sannsynligvis var blitt tømt og gjenbrukt. 

 

 
Figur 14: Profil mulig to-faset kokegrop A558 (Cf35059_ 6). 

 

Øvre del av fyllet i kokegropene omfattet silt som i liten grad var iblandet kull og/eller 

humus. Fyllet skilte seg imidlertid ut fra undergrunnen ved å være litt 

rødbrun/ferskenfarget, noe som til dels kan skyldes varmepåvirkning. 
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Figur 15: Profil kokegrop A390 (Cf35059_ 72). 
 

5.2 LAG OG NEDGRAVNING 

Tre fyllskifter, A506, A520 og A541, ble tolket som rester av lag som sannsynlig var blitt 

vasket ned i naturlige forsenkninger. De fremstod som klart avgrenset i plan og ble derfor 

opprinnelig tolket som mulige forhistoriske strukturer, men nærmere undersøkelse 

påviste ingen tydelige spor etter nedgravning. Lagene omfattet ferskenfarget silt iblandet 

enkelte kullspett og kan representere varmepåvirket silt. Fyllskiftene ble påtruffet ved/i 

området med sterk vannpåvirkning rett ved flere av kokegropene. Det er derfor 

nærliggende å tolke lagene som varmepåvirket og knyttet til kokegropaktiviteten.  

Overvann kan for ekspempel ha skylt/rent over noen av kokegropene og forflyttet deler 

av fyllmassen, og vasket den ned i nærliggende, naturlige forsenkninger. 

 

  
Figur 16 og 17: Plan lagrest A541til høyre, profil lagrest A520 og A541 til venstre (Cf35059_ 36 og 56). 
 

Nedgravning A623 var svært lik fyllskiftene fylt med varmepåvirket lag, og den ble 

påtruffet i samme område. Den skilte seg imidlertid ut ved å ligge nærmest inntil 

kokegrop A640 i sør, og var tydelig avgrenset av kullrand. Dette indikerte at det var blitt 

brent i nedgravningen. Det ble ikke påtruffet varmepåvirket stein i nedgravningen, og den 

er derfor ikke tolket som kokegrop. 

 

 



Gnr. 136, Nes kommune  Saksnr. 16/6526 

 

  

 18 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

  
Figur 18 og 19: Plan og profil nedgravning A623 (Cf35059_ 37 og 89). 
 

 
Figur 20: Profil kokegrop A640 og nedgravning med kullrand A623. 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 6

Det foreligger til sammen 14 kullprøver fra utgravningen. Åtte prøver har gjennomgått 

detaljert vedartsanalyse ved Moesgård museum (2016), og alle er radiologisk datert ved 

The Ångström Laboratory, Uppsala (2017). 

 

6.1 VEDARTSANALYSE 

PKnr. Anr. Vedartbestemt 

1080 258 10 stk. = 1 eldre stamme, 4 yngre stamme, 5 eldre gren furu. 

1414 1154 10 stk. = eldre stamme furu 

1419 292 10 stk. = eldre stamme furu 

1425 640 10 stk. = 7 eldre stamme, 2 yngre stamme, 1 yngre gren furu. 

1431 978 10 stk. = 4 yngre stamme furu og 3 yngre stamme, 2 eldre gren, 1 yngre gren bjørk. 

1434 
1055 10 stk. = 2 stamme, 3 yngre stamme, 2 stamme/gren furu, og 1 yngre gren, 1 kvist, 1 

stamme/gren or. 

1439 430 10 stk. = eldre stamme furu. 

1440 1129 10 stk. = 1 eldre stamme, 5 yngre stamme, 5 eldre gren Bjørk. 
Tabell 4: Oversikt over vedartsbestemte prøver fra utgravningen på Holt. 
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6.2 DATERING 

Pnr. Anr. Lab.nr Datert 
materiale 

Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 1 sigma 
(OxCal.) 

1080 258 Ua-55125 Furu 1723±29 250-380 e.Kr. 

1414 1154 Ua-55126 Furu 1729±29 250-380 e.Kr. 
1419 292 Ua-55127 Furu 1684±29 330-400 e.Kr. 
1425 640 Ua-55128 Furu 1692±29 330-395 e.Kr. 
1431 978 Ua-55129 Bjørk 1666±29 345-415 e.Kr. 

1434 1055 Ua-55130 Or 1579±29 420-540 e.Kr. 

1439 430 Ua-55131 Furu 1745±29 250-335 e.Kr. 

1440 1129 Ua-55132 Bjørk 1586±29 420-540 e.Kr. 

Tabell 5: Oversikt over daterte prøver fra utgravningen på Holt. 

 

 

 
Figur 21: Radiologiske dateringer fra utgravningen på Arnestad fremstilt i en samlingstabell generert av 

OxCal (Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013): r5 IntCal13). 
 

Dateringsresultatene fra utgravningen fordeler seg relativt jevnt innenfor to aktivitetsfaser 

som strekker seg over tidsspennet 250 - 540 e. Kr. og som tilsvarer yngre romersk 

jernalder - folkevandringstid. Avbrekket mellom fasene er svært kort noe som indikerer at 

de trolig var relativt påfølgende. Det skal imidlertid påpekes at fasene gjenspeiler to-

delingen av kokegropene som enten store og rektangulære/firkantete eller små og 

utpløyde. 

 

 Fase 1: 250-400 e.Kr. som tilsvarer yngre romersk jernalder og omfatter seks, 

rektangulære/firkantete, store kokegroper. 

 Fase 2: 420-540 e.Kr. som tilsvarer folkevandringstid og omfatter to, utpløyde 

kokegroper. 

 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 7

Under fylkeskommunens forundersøkelse var det blitt registrert 13 kokegroper innenfor 

tiltaksområdet. Sentralt i prosjektplanens problemstilling var å avkrefte/bekrefte de ulike 

tolkningene, samt definere lokalitetens funksjon, brukstid og sammenheng. I tillegg 

undersøke eventuelle sammenheng mellom kokegropenes størrelse, form og datering. 
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Alle fylkeskommunens registrerte kulturminner ble gjenfunnet og undersøkt, i tillegg til 

flere kokegroper, fyllskifter bestående av varmepåvirket silt, kullflekk og nedgravning. 

 

Strukturene ble avdekket nærmest på rekke, på toppen av et svakt høydeplatå orientert 

nord-sør. I sørlig halvdel var kokegropene (syv stk.) godt synlige i overflaten på grunn av 

rødbrune rander brent silt og/eller kullrander. I nordlig halvdel derimot, var kokegropene 

(fem stk.) vanskelige å skille ut fra områdets fargerike og flekkete undergrunn. I stedet 

ble rotbranner omringet av store partier oransje/ferskenfarget silt den beste indikator på 

tilstedeværelsen av kokegroper i området. 

 

Det er relativt vanlig å se mose, gress og villnis vokse frem på humus eller kullholdige 

strukturer når de har stått åpne for elementene en liten stund. I tillegg er det flere 

eksempler på trær og/eller busker som vokser på kulturminner. Bakgrunnen for dette er at 

kull og/eller humus gir gode vekstvilkår for planter. Med grunnlag i vilkåret om gode 

vekstforhold ble rotbrannene undersøkt for å fastslå om deres beliggenhet hadde sin 

bakgrunn i kullholdige kulturminne(r) under. Fem av syv undersøkte tilfeller avdekket en 

kokegrop. 

 

Kokegropene som var vanskelige å skille ut var alle svært dype, men som sådan skilte de 

seg ikke ut fra de fleste andre avdekket på feltet. Det er imidlertid sannsynlig at dybden er 

årsaken til at de færreste omfattet varmepåvirket stein i overflaten. I tillegg har 

flommasser, samt dybden trolig ført til mindre sammenblanding av kull og humus i 

gropenes øvre fyll som hadde gjort dem mer synlige i overflaten. Nærmere undersøkelse 

av kokegropene viste at strukturene var svært likartete både i utforming, størrelse og 

innehold uansett om de hadde vært enkle eller vanskelige å skille ut i overflaten. Den 

eneste tilsynelatende forskjellen dem i mellom var dermed beliggenheten enten sør eller 

nord på feltet. 

 

To av kokegropene, mulig tre, skilte seg ut fra de øvrige gropene avdekket under 

utgravningen ved å være både små og nesten fullstendig utpløyd. Alle omfattet kun 

gråsvart kullag, og de lå spredt innenfor utgravningsområdet. A1129 ble påtruffet i 

toppen av den største kokegropen avdekket på feltet A430. 

 

Seks av de store, og to av de utpløyde kokegropene, er radiologisk datert. Førstnevnte 

gruppe fordeler seg jevnt innenfor tidsspennet yngre romersk jernalder og sistnevnte har 

sammenfallende dateringer til folkevandringstid. Med bakgrunn i dateringsresultatenes 

frekvens representerer kokegropene trolig to aktivitetsfaser som sannsynligvis har vært 

relativt påfølgende. Ulikhetene i deres utforming kan imidlertid indikere at deres formål 

eller deres kontekst har endret seg.  

 

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 
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2008, Bukkemoen & Simonsen 2009:129). I flere av de norrøne sagaene nevnes ordet 

”seyðir” som trolig samsvarer med kokegrop. I følge kildene kunne menneskene fra et 

område gå sammen og ofre eller blote husdyr og annen mat (Narmo 1996:92-94). 

 

Det er ikke tidligere registrert nærliggende lokaliteter/kulturminner til ID 219698 foruten 

ytterligere kokegroper. Det er derfor usikkert i hvilken kontekst kokegropene har blitt 

anlagt. Det ble i tillegg ikke påtruffet noen funn under utgravningen som kunne antyde 

deres formål. Med bakgrunn i kokegropenes to-delte gruppering er det imidlertid 

sannsynlig at de indikerer en endring forbundet med tilberedning av mat i området som 

følgelig kan reflektere en endring i deres kontekst.   

 

 SAMMENDRAG 8

I forbindelse drenering av jordbruksjord på Holt i Nes kommune, Akershus, utførte KHM 

en arkeologisk utgravning på gården høsten 2016. Akershus fylkeskommune 

gjennomførte arkeologisk registrering av tiltaksområdet i mai 2016. Under utgravningen 

ble det flateavdekket 823 m², og påtruffet 19 strukturer, hvorav 14 kokegroper. I tillegg 

ble det avdekket en kullflekk, en nedgravning med kullag, samt tre fyllskifter bestående 

av varmepåvirket silt, vasket av overvann, ned i naturlige forsenkninger. 

 

Elleve av kokegropene var store, både i utstrekning og dybde. To/(tre) var utpløyde og 

omfattet kun kullag. Seks av de store og to av de utpløyde kokegropene er radiologisk 

datert til henholdsvis to-faser som tilsvarer yngre romersk jernalder og folkevandringstid. 

To-delingen av kokegropene med hensyn til utforming, samt tidsspenn antyder at 

metoden og/eller formålet med mattilberedning i området har endret seg i overgangen 

mellom tidsepokene. 
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 VEDLEGG 10

10.1 STRUKTURLISTE 

Anr Struktur Bredde Lengde 
Form 
plan 

Fotonr Dybde 
Bunn i 
profil 

Side i 
profil 

venstre 

Side i 
profil 
høyre 

Beskrivelse 

232 Kullflekk 47 64 oval 110, 
114 

4    Mulig rest av bunn kokegrop. God synlig i plan, men uklart og ujevnt 
avgrenset både i plan og profil. Bestod av gråsvart kullag spettet med 
oransjebrun, nærmest fersken farget silt. Nærmest delt i to av dypt plogspor 
orientert nordøst-sørvest. 

245 Avskrevet          

258 Kokegrop 210 310 oval 7, 43 44 flat  buete Kokegropen var godt synlig i plan med klar, men ujevn avgrensning 
bestående av rødbrun, brent silt, samt spettet kullrand. Den fremstod i plan 
rektangulær som tilnærmet oval eller rektangulær med avrundede hjørner. 
Hele strukturen var risset, og til dels utdratt av dype plogspor orientert 
nordøst-sørvest. Flere varmepåvirket stein var blitt opptrukket av plog i NØ 
og S, samt deler av kullag. Foruten steinen og kullet bestod fyllet synlig i 
overflaten av lys oransjebrun silt som var kullspettet, samt enkelte partier 
utvasket, gråhvite partier. Snittet i strukturen omfattet et kakestykke. 
Kokegropen var klart og tydelig avgrenset i profil. Tykk, kullrand avgrenset 
bunn, størst tykkelse: 20 cm, samt sidekanten som også bestod av rødbrun, 
brent silt. Direkte under overflaten ble det påtruffet skjørbrent stein som 
var helt oppsmuldret, samt varmepåvirket stein, blandet med kull. Det ble 
fjernet 70 L skjørbrent/varmepåvirket stein i snittet halvdel. En kullprøve 
PK1080 ble tatt fra kullrand i bunn. 

292 Kokegrop 195 237 rektangulær 20, 77 44 flat buete skråe Kokegropen var synliggjort i plan av tydelig og klart avgrenset rand rødbrun, 
brent silt. Den fremstod i plan som rektangulær med avrundete hjørner. 
Hele strukturen var risset av dype plogspor orientert nordøst-sørvest. En 
varmepåvirket stein, opptrukket av plog var synlig strukturens østlige 
avgrensning og i nord. Fyll synlig i overflaten bestod av lys oransjebrun, 
nærmest fersken farget silt som var kullspettet spesielt i vest. Klart og 
tydelig avgrenset i profil. Kullrand avgrenset bunn, samt deler av 



Gnr. 136, Nes kommune  Saksnr. 16/6526 

 

  

 24 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Anr Struktur Bredde Lengde 
Form 
plan 

Fotonr Dybde 
Bunn i 
profil 

Side i 
profil 

venstre 

Side i 
profil 
høyre 

Beskrivelse 

sidekantene. Øvrige deler av kantene var avgrenset av lys rødbrun, brent 
silt. Over kullrand bestod kokegropen av et tykt lag, størst tykkelse: 34 cm, 
varmepåvirket stein, samt skjørbrent stein som var oppsmuldret og blandet 
med kull. Øvre del av gropen bestod av samme fyll påtruffet i plan. Det ble 
fjernet 120 L skjørbrent/varmepåvirket stein i snittet halvdel. En kullprøve 
PK1419 ble tatt fra kullrand i bunn. 

325 Kokegrop 238 243 oval 11, 51 34 flat  ujevne Kokegropen var synliggjort i plan av tydelig, men ujevn rand rødbrun, brent 
silt, samt spettet kullrand. Den fremstod i plan som tilnærmet oval. Hele 
strukturen var risset, og til dels utdratt av dype plogspor orientert nordøst-
sørvest. Enkelte varmepåvirket stein var blitt opptrukket av plog. Fyll synlig i 
overflaten bestod av lys oransjebrun, nærmest fersken farget silt som var 
kullspettet spesielt i vest, samt utvasket, gråhvite partier i midten. Snittet i 
strukturen omfattet et kakestykke. Kokegropen var klart og tydelig 
avgrenset i profil. Kullrand avgrenset bunn, samt deler av sidekantene. 
Øvrige deler av kantene var avgrenset av lys rødbrun, brent silt. Over 
kullrand og delvis i bestod kokegropen av et lag skjørbrent stein som var 
helt oppsmuldret, samt varmepåvirket stein, blandet med kull. Øvre del av 
gropen bestod av samme fyll påtruffet i plan. Det ble fjernet 36 L 
skjørbrent/varmepåvirket stein i snittet halvdel. En kullprøve PK1084 ble 
tatt fra kullrand i bunn. 

358 Kokegrop 180 256 oval 12, 60, 
61 

47 avrundet skråe buete Kokegropen var synliggjort i plan av til dels ujevn, men klart avgrenset av 
kullrand blandet med rødbrun, brent silt. Den fremstod i plan som oval. 
Hele strukturen var risset av dype plogspor orientert nordøst-sørvest som 
hadde dratt ut deler av kullranden. Fyll synlig i overflaten bestod av lys 
oransjebrun, nærmest fersken farget silt som var kullspettet. Klart og tydelig 
avgrenset i profil. Kullrand avgrenset store deler av sidekantene og bunn 
foruten et parti i midten som var kun kullflekket. I tillegg var kullranden til 
dels delt i midten som kan tyde på at gropen har blitt gjenbrukt eller er en 
dobbel kokegrop. Over og delvis i kullrand bestod kokegropen av 
varmepåvirket stein, samt skjørbrent stein som var oppsmuldret og blandet 
med kull. Øvre del av gropen bestod av samme fyll påtruffet i plan. Det ble 
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fjernet 54 L skjørbrent/varmepåvirket stein i snittet halvdel. En kullprøve 
PK1236 ble tatt fra kullrand i bunn. 

390 Kokegrop 224 330 rektangulær 9, 68-72 50 flat buete ujevne (Lik A430). Kokegropen var synliggjort i plan av tydelig og klart avgrenset 
rand rødbrun, brent silt. Fremstod i plan som rektangulær med avrundete 
hjørner. Hele strukturen var risset av dype plogspor orientert nordøst-
sørvest. Fyll synlig i overflaten bestod av lys oransjebrun, nærmest fersken 
farget silt som var kullspettet med enkelte, mindre konsentrasjoner. Gråhvit 
utvaskning i midten. Klart og tydelig avgrenset i profil. Tynn kullrand 
avgrenset bunn, samt deler av sidekantene. Godt bevarte, forkullete 
stokker/tykke grener ble påtruffett i seidekantene, samt til dels i bunn 
under snitting. Øvrige deler av kantene var avgrenset av lys rødbrun, brent 
silt. Over kullrand bestod kokegropen av varmepåvirket stein blandet med 
kull. Øvre del av gropen bestod av samme fyll påtruffet i plan. Det ble 
fjernet 144 L varmepåvirket stein i snittet halvdel. En kullprøve PK1424 ble 
tatt fra kullrand i bunn. 

430 Kokegrop 225 360 rektangulær 15, 105 54 flat buete buete (Lik A390). Kokegropen var synliggjort i plan av tydelig og klart avgrenset 
rand rødbrun, brent silt. Fremstod i plan som rektangulær med avrundete 
hjørner. Hele strukturen var risset av dype plogspor orientert nordøst-
sørvest. En varmepåvirket stein, opptrukket av plog var synlig strukturens 
sørvestlige avgrensning. Skåret litt sør for midten av bunn kokegrop A1129. 
Fyll synlig i overflaten bestod av lys oransjebrun, nærmest fersken farget silt 
som var kullspettet med enkelte, mindre konsentrasjoner. Klart og tydelig 
avgrenset i profil. Tynn kullrand avgrenset bunn, samt deler av sidekantene. 
Øvrige deler av kantene var avgrenset av lys rødbrun, brent silt. Over 
kullrand bestod kokegropen av et tykt lag, størst tykkelse: 30 cm, skjørbrent 
stein som var hovedsakelig helt oppsmuldret og blandet med kull. Øvre del 
av gropen bestod av samme fyll påtruffet i plan. Det ble fjernet 144 L 
skjørbrent/varmepåvirket stein i snittet halvdel. En kullprøve PK1439 ble 
tatt fra kullrand i bunn. 

476 Kokegrop 185 215 rektangulær 18, 82 40 skrå ujevne ujevne Til dels utydelig i plan med kun et mindre parti rødbrun, brent silt i nordlig 
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avgrensning. Hele struktur var risset av plogspor orientert nordøst-sørvest. 
Fyll synlig i plan bestod av lys oransjebrun, nærmest fersken farget silt som 
var kullspettet med enkelte, mindre konsentrasjoner. Mulig brent rot i 
midten av struktur. Klart og tydelig avgrenset i profil av kullrand, samt 
røbrun, brent silt. Over kullrand bestod kokegropen av varmepåvirket stein 
blandet med kull. Øvre del av gropen bestod av samme fyll påtruffet i plan. 
Det ble fjernet 72 L varmepåvirket stein i snittet halvdel. En kullprøve 
PK1428 ble tatt fra kullrand i bunn. 

506 Lag 32 70 oval 16, 109 11 spiss buete buete Godt synlig i plan, men til dels uklart og ujevnt avgrenset i plan, men klart 
avgrenset i profil. Risset i toppen av dype plogspor orientert nordøst-
sørvest. Avgrensning i plan og profil bestod av godt synlig rødbrun, brent 
silt, spettet med litt kull. Fyll bestod av gulbrun, kullspetttet silt.  

520 Lag 60 87 oval 34, 36, 
48 

8 avrundet buete buete Lå nesten inntil lagrest A541 i N. Relativt klart avgrenset i plan av lys oransje 
rand. Risset av plogspor orientert nordøst-sørvest i plan. Relativt klart 
avgrenset i profil. Bestod av oransjebrun, nærmest fersken farget silt spettet 
med enkelte kullflekker og gråhvit, utvasket silt. Silten var tilsynelatende 
"fanget" i en naturlig dump i terrenget, og er tolket som varmepåvirket. 

541 Lag 120 195 oval 36, 52-
53 

15 flat buete buete Lå nesten inntil lagrest A520 i S. Relativt klart avgrenset i plan av lys oransje 
rand. Risset av plogspor orientert nordøst-sørvest i plan. Relativt klart 
avgrenset i profil. Bestod av oransjebrun, nærmest fersken farget silt spettet 
med kullflekker og gråhvit, utvasket silt. Silten var tilsynelatende "fanget" i 
en naturlig dump i terrenget, og er tolket som varmepåvirket. 

623 Nedgravning 41 47 rund 37, 89 8 avrundet buete buete Lå nesten inntil kokegrop A640 i N. Klart, men ujevnt avgrenset i plan av 
røbrun, brent silt og deler av kullrand. Fyll bestod av lys oransjebrun, 
nærmest fersken farget silt som var kullspettet, samt enkelte små flekker 
gråhvit utvasket silt. Strukturen var tydelig og klart avgrenset av kullrand 
iblandet litt rødbrun, brent silt i bunn og sidekanter. Fremstod nærmest 
som en bolle i undergrunnen. Øvre fyll var det samme som synlig i plan.  

640 Kokegrop 190 330 rektangulær 38, 87 64 flat buete rette Svært utydelig og ujevn i plan med kun en begrenset kullrand i sørlig 
avgrensning som synliggjorde strukturen. Hele struktur var risset av 
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plogspor orientert nordøst-sørvest. Fyll synlig i plan bestod av lys 
oransjebrun, nærmest fersken farget silt og gråhvit utvasket silt. Mulig brent 
rot litt vest for midten av struktur. Lå nesten inntil nedgravning A623 i sør. 
Klart og tydelig avgrenset i profil av kullrand, samt rødbrun, brent silt. 
Kullaget var tykt, størst tykkelse: 50 cm, men svært spettet av rødbrent silt, 
samt skjørbrent, oppsmuldret stein. Øvre del av gropen bestod av samme 
fyll påtruffet i plan som var svært lik undergrunn, men litt kullspettet. Det 
ble fjernet 36 L varmepåvirket stein i snittet halvdel. En kullprøve PK1425 
ble tatt fra kullrand i bunn. 

728 Kokegrop 291 366 ujevn 33, 44-
46, 50 

63 skrå ujevne skråe Svært utydelig og ujevn i plan. Hele struktur var dypt risset av plogspor 
orientert nordøst-sørvest. Fyll synlig i plan bestod av lys oransjebrun, 
nærmest fersken farget silt og gråhvit utvasket silt . Brent rot bestående av 
gråsvart kull omringet av gråhvitt utvaskningslag i midten av struktur. 
Strukturen ble ikke påvist å være en kokegrop før det var gravd 20 cm ned i 
snittet. Da fremkom tydelig rødbrun rand, brent silt etterhvert etterfulgt av 
varmepåvirket stein i sidekantene. Strukturen var klart og tydelig avgrenset i 
profil foruten delvis i øvre del av sidekantene. Undersøkelse påviste at 
strukturen var rektangulær med avrundede hjørner. Både kullrand, samt 
rødbrun, brent silt avgrenset strukturen. Øvre del av gropen bestod av tre 
ulike fyll som varierte i deres sammensetning av oransje og gråhvit silt og 
leire, som var spettet med kullflekker. I toppen var rotbrannen godt synlig 
som gråsvart, kullblandet silt avgrenset av gråhvit utvaskningslag. Over og 
delvis i kullaget ble det påtruffet skjørbrent stein som var oppsmuldret, 
samt varmepåvirket stein. Spesielt i sidekantene var steinene inntakte. Godt 
bevarte forkullete stokker/tykke grener ble avdekket i sidekantene under 
snitting. Det ble fjernet 43 L varmepåvirket stein i snittet halvdel. En 
kullprøve PK1088 ble tatt fra kullrand i bunn. 

846 Kokegrop 69 139 ujevn 40, 58 23 avrundet buete buete Svært utydelig og ujevn i plan. Bestod tilsynelatende av en ujevn kullflekk 
blandet med litt gråhvit utvaskningslag. Strukturen var risset av plogspor 
orientert nordøst-sørvest. Strukturen var klart og tydelig avgrenset i profil 
av godt synlig kullrand foruten et mindre parti i sørlig, øvre sidekant. Øvrig 
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fyll bestod av gulbrun, fersken farget, tettpakket silt, spettet med kull, 
iblandet enkelte skjørbrente stein som var helt oppløste. Det ble fjernet 1 L 
skjørbrent-/varmepåvirket stein i snittet halvdel. En kullprøve PK1413 ble 
tatt fra kullrand i bunn. 

978 Kokegrop 190 200 ujevn 41, 80, 
84 

34 flat ujevne buete Svært utydelig og ujevn i plan. Hele struktur var dypt risset av plogspor 
orientert nordøst-sørvest og den var skåret av brent, moderne grøft i NØ. 
Fyll synlig i plan bestod av lys oransjebrun, nærmest fersken farget silt og 
gråhvit utvasket silt. Ujevn, utdratt kullflekk i midten med gråhvit 
utvaskningslag rundt. Strukturen var klart og tydelig avgrenset i profil av 
kullrand. Undersøkelse påviste at strukturen var rektangulær med 
avrundede hjørner. Mye askegrå silt over kullag spesielt i nord. 
Varmepåvirket stein ble avdekket i/over kullag. Flere godt bevarte forkullete 
stokker/tykke grener ble påtruffet under snitting, spesielt i sidekantene. 
Strukturen var mulig skåret i midten av en annen kokegrop. Det ble påvist 
en mulig kullrand som var avrundet, men svært spettet i profil. Det ble i 
tillegg ikke funnet varmepåvirket stein knyttet til mulig rand. Øvrig fyll 
bestod av det samme som sett i plan. Det ble fjernet 33 L varmepåvirket 
stein i snittet halvdel. En kullprøve PK1431 ble tatt fra kullrand i bunn. 

1055 Kokegrop 70 80 oval 42, 104 10 flat ujevne buete Bunn/rest kokegrop. Tydelig, men ujevnt avgrenset. Kåret av moderne, 
brent grøft i SV, samt risset av plogspor. Bestod gråsvart kull blandet med 
litt silt, samt små biter varmepåvirket stein. 0,2 L varmepåvirket stein ble 
fjernet fra snittet halvdel. PK1434 ble tatt fra profil. 

1129 Kokegrop 78 115 oval 15, 105 7 skrå skråe skråe Bunn/rest kokegrop. Strukturen skar deler av toppen til kokegrop A430 og 
var tydelig risset av plogspor. Den var uklar, og til dels utflytende avgrenset i 
plan, men relativt klart avgrenset i profil. Undersøkelse påviste at strukturen 
omfattet kun en bunn av kokegrop og bestod av spettet, gråsvart, 
kullblandet silt, samt enkelte nevestor, varmepåvirket stein. Det ble fjernet 
omtrent 0,3 L varmepåvirket stein fra snittet halvdel, og en kullprøve 
PK1440 ble tatt fra profil.  

1154 Kokegrop 220 306 ujevn 57, 62- 62 flat ujevne ujevne Svært utydelig og ujevn i plan. Hele struktur var dypt risset av plogspor 
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63, 78 orientert nordøst-sørvest. Fyll synlig i plan bestod av lys oransjebrun, 
nærmest fersken farget, leirete silt og litt gråhvit utvasket silt. Brent rot 
bestående av avlang flekk gråsvart kull, iblandet litt askegrå silt i midten av 
struktur. Strukturen ble ikke påvist å være en kokegrop før det var gravd 20 
cm ned i snittet. Da fremkom tydelig rødbrun rand, brent silt etterhvert 
etterfulgt av varmepåvirket stein i sidekantene. Strukturen var klart og 
tydelig avgrenset i profil foruten delvis i øvre del av sidekantene. 
Undersøkelse påviste at strukturen var rektangulær med avrundede 
hjørner. Både kullrand, samt rødbrun, brent silt avgrenset strukturen. Øvre 
del av gropen bestod av ulike fyll som varierte i deres sammensetning av 
oransje og gråhvit silt og leire, som var spettet med kullflekker. I toppen var 
rotbrannen godt synlig som gråsvart, kullblandet silt. Over og delvis i 
kullaget ble det påtruffet mye varmepåvirket stein foruten delvis mot i Ø 
hvor det var merkbart mindre mot bunn. I Ø var også øvrig fyll lysere i farge 
og omfattet også godt synlige tynne sjikt av silt mot sidekanten. Godt 
bevarte forkullete stokker/tykke grener ble avdekket i sidekantene under 
snitting. Det ble fjernet 110 L varmepåvirket stein i snittet halvdel. En 
kullprøve PK1414 ble tatt fra kullrand i bunn. 



10.2 TILVEKSTTEKST, C60671 

C60671/1 
Kokegropslokalitet fra jernalder fra HOLT av OPPAAKER SØNDRE (136/20), NES 

K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet: I forbindelse drenering av jordbruksjord på Holt i Nes kommune, 

Akershus, utførte KHM en arkeologisk utgravning på gården høsten 2016. Det ble 

flateavdekket 823 m², og påtruffet 19 strukturer, hvorav 14 kokegroper, tre 

varmepåvirkede lag i naturlige forsenkninger, en kullflekk og en nedgravning med kullag. 

Åtte kullprøver har gjennomgått detaljert vedartsanalysert ved Moesgård museum (2016), 

og alle er radiologisk datert ved The Ångström Laboratory, Uppsala (2017). 

Analyseresultat er vedlagt utgravningsrapport (Sæther 2017). 

 

1) 14 prøver, kull, hvorav 8 er detaljert vedartbestemt og radiologisk datert:  

PK1080 fra kokegrop A258: 10 stk. vedartbestemt til 1 eldre stamme, 4 yngre stamme og 

5 eldre gren furu. Furu er radiologisk datert: 1723±29 BP, 250-380 calAD (Ua-55125).  

PK1414 fra kokegrop A1154: 10 stk. vedartbestemt til 1 eldre stamme som er radiologisk 

datert: 1729±29 BP, 250-380 calAD (Ua-55126).  

PK1419 fra kokegrop A292: 10 stk. vedartbestemt til 1 eldre stamme som er radiologisk 

datert: 1684±29 BP, 330-300 calAD (Ua-55127).  

PK1425 fra kokegrop A640: 10 stk. vedartbestemt til 7 eldre stamme, 2 yngre stamme, 1 

yngre gren furu. Furu er radiologisk datert: 1692±29 BP, 330-395 calAD (Ua-55128).  

PK1431 fra kokegrop A978: 10 stk. vedartbestemt til 4 yngre stamme furu og 3 yngre 

stamme, 2 eldre gren, 1 yngre gren bjørk. Bjørk er radiologisk datert: 1666±29 BP, 345-

415 calAD (Ua-55129).  

PK1434 fra kokegrop A1055: 10 stk. vedartbestemt til 2 stamme, 3 yngre stamme, 2 

stamme/gren furu, og 1 yngre gren, 1 kvist, 1 stamme/gren or. Or er radiologisk datert: 

1579±29 BP, 420-540 calAD (Ua-55130).  

PK1439 fra kokegrop A430: 10 stk. vedartbestemt til 1 eldre stamme som er radiologisk 

datert: 1745±29 BP, 250-335 calAD (Ua-55131).  

PK1440 fra kokegrop A1129: 10 stk. vedartbestemt til 1 eldre stamme, 5 yngre stamme, 5 

eldre gren bjørk. Bjørk er radiologisk datert: 1586±29 BP, 420-540 calAD (Ua-55132). 

 

Orienteringsoppgave: 40 m ØSØ for Hunstadvegen 29, og 290 m NV for E16.  

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6676205, Ø: 305588.  

LokalitetsID: 219698.  

Litteratur: Celius, Åsa Rommetveit 2016: Registreringsrapport. Drenering – Holt, 

136/20. Nes kommune, Akershus. KHMs arkiv. 

Sæther, Kathryn 2017: Rapport arkeologisk utgravning. Kokegroper. Holt, 136/20, Nes 

kommune, Akershus fylke. KHMs arkiv. 



10.3 PRØVER 

10.3.1 KULLPRØVER 

PK-nr. 
Anr Labnr. 

Struktur 
Vekt, 
gram Analyseresultat vedart 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 

1080 258 
Ua-55125 

Kokegrop 
18,6 

10 stk. = 1 eldre stamme, 4 yngre stamme, 5 eldre 
gren furu. 

1723±29 
250-380 e.Kr. 

1084 325 - Kokegrop 2,3 - - - 

1088 728 - Kokegrop 4,4 - - - 

1236 358 - Kokegrop 6,1 - - - 

1413 846 - Kokegrop 1,2 - - - 

1414 1154 Ua-55126 Kokegrop 7,3 10 stk. = eldre stamme furu 1729±29 250-380 e.Kr. 

1419 292 Ua-55127 Kokegrop 1,1 10 stk. = eldre stamme furu 1684±29 330-400 e.Kr. 

1424 390 - Kokegrop 13 - - - 

1425 640 
Ua-55128 Kokegrop 

1,3 
10 stk. = 7 eldre stamme, 2 yngre stamme, 1 yngre 

gren furu. 
1692±29 330-395 e.Kr. 

1428 476 - Kokegrop 5 - - - 

1431 978 
Ua-55129 Kokegrop 

5,7 
10 stk. = 4 yngre stamme furu og 3 yngre stamme, 2 

eldre gren, 1 yngre gren bjørk. 
1666±29 

345-415 e.Kr. 

1434 1055 
Ua-55130 Kokegrop 

0,8 
10 stk. = 2 stamme, 3 yngre stamme, 2 stamme/gren 

furu, og 1 yngre gren, 1 kvist, 1 stamme/gren or. 1579±29 420-540 e.Kr. 

1439 430 Ua-55131 Kokegrop 2,7 10 stk. = eldre stamme furu. 1745±29 250-335 e.Kr. 

1440 1129 
Ua-55132 Kokegrop 

1,6 
10 stk. = 1 eldre stamme, 5 yngre stamme, 5 eldre 

gren Bjørk. 
1586±29 420-540 e.Kr. 



10.4 TEGNINGER 
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10.5 FOTOLISTE, CF35059 

Filnavn Motiv Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf35059_001.JPG Oversiktsbilde av kulturminneområde før avdekking. V Sæther, Kathryn E. 17.10.2016 

Cf35059_002.JPG Oversiktsbilde av kulturminneområde før avdekking. N Sæther, Kathryn E. 17.10.2016 

Cf35059_005.JPG Oversiktsbilde av kulturminneområde før avdekking. SV Sæther, Kathryn E. 17.10.2016 

Cf35059_007.JPG Plan kokegrop A258. ØNØ Sæther, Kathryn E. 19.10.2016 

Cf35059_008.JPG Plan kokegrop A390. ØNØ Sæther, Kathryn E. 19.10.2016 

Cf35059_009.JPG Plan kokegrop A390. ØNØ Sæther, Kathryn E. 19.10.2016 

Cf35059_011.JPG Plan kokegrop A325. ØNØ Sæther, Kathryn E. 19.10.2016 

Cf35059_012.JPG Plan kokegrop A358. ØNØ Sæther, Kathryn E. 20.10.2016 

Cf35059_015.JPG Plan kokegrop A430 og A1179. ØNØ Sæther, Kathryn E. 20.10.2016 

Cf35059_016.JPG Plan lagrest A506. ØNØ Sæther, Kathryn E. 20.10.2016 

Cf35059_018.JPG Plan kokegrop A476. ØNØ Sæther, Kathryn E. 20.10.2016 

Cf35059_020.JPG Plan kokegrop A292. VSV Sæther, Kathryn E. 20.10.2016 

Cf35059_021.JPG Oversiktsbilde av kulturminneområde etter avdekking og rensing. N Sæther, Kathryn E. 20.10.2016 

Cf35059_022.JPG Oversiktsbilde av kulturminneområde etter avdekking og rensing. NØ Sæther, Kathryn E. 20.10.2016 

Cf35059_024.JPG Oversiktsbilde av store kokegroper S på feltet. NØ Sæther, Kathryn E. 20.10.2016 

Cf35059_025.JPG Oversiktsbilde av store kokegroper S på feltet. NØ Sæther, Kathryn E. 20.10.2016 

Cf35059_027.JPG Oversiktsbilde av store kokegroper S på feltet. SØ Sæther, Kathryn E. 20.10.2016 

Cf35059_028.JPG Oversiktsbilde av kulturminneområde etter avdekking og rensing. SØ Sæther, Kathryn E. 20.10.2016 

Cf35059_030.JPG Oversiktsbilde av kulturminneområde etter avdekking og rensing. S Sæther, Kathryn E. 20.10.2016 

Cf35059_031.JPG Oversiktsbilde av store kokegroper S på feltet. SV Sæther, Kathryn E. 20.10.2016 

Cf35059_033.JPG Plan kokegrop A728. V Sæther, Kathryn E. 20.10.2016 

Cf35059_034.JPG Plan lagrest A520. NV Sæther, Kathryn E. 21.10.2016 

Cf35059_036.JPG Plan lagrest A520 og A541. SSØ Sæther, Kathryn E. 21.10.2016 

Cf35059_037.JPG Plan brent nedgravning A623. Ø Sæther, Kathryn E. 21.10.2016 

Cf35059_038.JPG Plan kokegrop A640. V Sæther, Kathryn E. 21.10.2016 

Cf35059_039.JPG Detaljbilde av vannpåvirket område. Ø Sæther, Kathryn E. 21.10.2016 

Cf35059_040.JPG Plan kokegrop A846. SV Sæther, Kathryn E. 21.10.2016 

Cf35059_041.JPG Plan kokegrop A978. SV Sæther, Kathryn E. 21.10.2016 

Cf35059_042.JPG Plan kokegrop A1055. SV Sæther, Kathryn E. 21.10.2016 

Cf35059_043.JPG Profil kokegrop A258. Ø Sæther, Kathryn E. 21.10.2016 

Cf35059_044.JPG Plan, delvis snittet kokegrop A728. NNV Sæther, Kathryn E. 21.10.2016 

Cf35059_045.JPG Plan, delvis snittet kokegrop A728. SSØ Sæther, Kathryn E. 21.10.2016 

Cf35059_046.JPG Plan, delvis snittet kokegrop A728. NNV Sæther, Kathryn E. 21.10.2016 

Cf35059_048.JPG Profil lagrest A520. NV Sæther, Kathryn E. 21.10.2016 

Cf35059_050.JPG Profil kokegrop A728. VSV Sæther, Kathryn E. 24.10.2016 

Cf35059_051.JPG Profil kokegrop A325. ØNØ Sæther, Kathryn E. 24.10.2016 

Cf35059_052.JPG Profil lagrest A541. NV Sæther, Kathryn E. 24.10.2016 

Cf35059_053.JPG Profil lagrest A541. NV Sæther, Kathryn E. 24.10.2016 

Cf35059_055.JPG Oversiktsbilde av vannpåvirket område. NØ Sæther, Kathryn E. 24.10.2016 

Cf35059_057.JPG Plan kokegrop A1154. N Sæther, Kathryn E. 24.10.2016 

Cf35059_058.JPG Profil kokegrop A846. NØ Sæther, Kathryn E. 25.10.2016 

Cf35059_059.JPG Plan, formgravd snitt kokegrop A728. SØ Sæther, Kathryn E. 25.10.2016 

Cf35059_060.JPG Profil kokegrop A358. V Sæther, Kathryn E. 25.10.2016 

Cf35059_061.JPG Profil kokegrop A358. V Sæther, Kathryn E. 25.10.2016 

Cf35059_062.JPG Plan, delvis snittet kokegrop A1154. ØSØ Sæther, Kathryn E. 25.10.2016 

Cf35059_063.JPG Plan, delvis snittet kokegrop A1154. VNV Sæther, Kathryn E. 25.10.2016 

Cf35059_064.JPG Plan, delvis snittet kokegrop A292. SØ Sæther, Kathryn E. 25.10.2016 

Cf35059_066.JPG Plan, delvis snittet kokegrop A1154. VNV Sæther, Kathryn E. 25.10.2016 

Cf35059_068.JPG Plan, delvis snittet kokegrop A390, kullag. Ø Ødeby, Kristine 26.10.2016 

Cf35059_072.JPG Profil kokegrop A390. Ø Ødeby, Kristine 26.10.2016 

Cf35059_075.JPG Profil kokegrop A390. Ø Ødeby, Kristine 26.10.2016 

Cf35059_077.JPG Profil kokegrop A292. V Ødeby, Kristine 26.10.2016 
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Fotograf Dato 

Cf35059_078.JPG Profil kokegrop A1154. SSV Sæther, Kathryn E. 26.10.2016 

Cf35059_080.JPG Plan, delvis snittet kokegrop A978. SSV Sæther, Kathryn E. 26.10.2016 

Cf35059_082.JPG Profil kokegrop A476. S Ødeby, Kristine 27.10.2016 

Cf35059_084.JPG Profil kokegrop A978. Ø Sæther, Kathryn E. 27.10.2016 

Cf35059_087.JPG Profil kokegrop A640. NØ Strandli, Annette Marie 27.10.2016 

Cf35059_089.JPG Profil brent nedgravning A623. NØ Strandli, Annette Marie 27.10.2016 

Cf35059_093.JPG Plan, delvis snittet kokegrop A1129. SV Sæther, Kathryn E. 27.10.2016 

Cf35059_098.JPG Plan, delvis snittet kokegrop A430, varmepåvirket stein. SV Strandli, Annette Marie 27.10.2016 

Cf35059_101.JPG Plan, delvis snittet kokegrop A430, varmepåvirket stein. NØ Strandli, Annette Marie 27.10.2016 

Cf35059_104.JPG Profil kokegrop A1055. NV Sæther, Kathryn E. 27.10.2016 

Cf35059_105.JPG Profil kokegrop A430 og A1129. Ø Sæther, Kathryn E. 27.10.2016 

Cf35059_109.JPG Profil lagrest A506. SØ Sæther, Kathryn E. 28.10.2016 

Cf35059_110.JPG Plan kullflekk A232. Ø Strandli, Annette Marie 28.10.2016 

Cf35059_114.JPG Profil kullflekk A232. Ø Ødeby, Kristine 28.10.2016 
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10.6 ANALYSERESULTATER 

10.6.1 RAPPORT DETALJERT VEDART FRA MOESGAARD MUSEUM 
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10.6.2 RAPPORT RADIOLOGISKE DATERINGER FRA UPPSALA 
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10.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

1. Feltdagbok 

2. Felttegninger 

3. Rentegninger 


