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SAMMENDRAG 
 

Det ble undersøkt en rest av en kokegropfelt i nær tilknytning til et gravfelt med flere store og 
velbevarte gravhauger (id 68900). Kokegropene ble oppdaget av en tilfeldig forbipasserende og var 
delvis skadet av pågående byggeaktiviteter. Det ble også funnet en flatmarksgrav, som ble gravd ut 
av fylkeskommunen i forbindelse med registrering av funnplassen.   
7 kokegropene ble dokumentert i plan, hvorav 3 var skadet av byggeaktiviteten. En kokegrop var 
forstyrret av en tykk trestubbe som vokste i midten, slik at det var umulig å snitte den. De andre 
kokegropene ble snittet og profilene ble undersøkt.  
Prøver fra tre av kokegropene er datert til yngre romertid (ca. 200-400 e. Kr.), det var benyttet 
forskjellige løvtrær (bjørk, hassel, selje, vier/osp). Det er sannsynlig at kokegropene representerer 
rituelle handlinger i tilknytning til gravfeltet. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

PRESTGÅRD, 99/1, ASKIM K., ØSTFOLD  

VOLKER DEMUTH 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Undersøkelsen ble iverksatt som hastesak, etter at en tilfeldig forbipasserende 
oppdaget kokegropene på anleggsområdet for en kommunal barnehage i 
utkanten av Askim sentrum og varslet fylkesarkeologen den 25. juni 2007. 
Østfold fylkeskommunen ved arkeolog Tryggve Csisar gjennomførte en 
arkeologisk registrering fra 26.-29.juni 2007, som ble lagt fram i en utførlig 
rapport 06.juli 2007. Det ble totalt registrert åtte kokegroper, hvorav en var 
nesten fullstendig ødelagt av anleggsarbeidet. Ett anlegg er tolket som en 
flatmarksgrav (A-1), og denne ble totalgravd ved registreringen av hensyn til det 
pågående anleggsarbeidet. Flatmarksgraven A-1 og en utgående struktur A-2 var 
lokalisert ca. 5 m vest for en gravhaug, i et område som ble fullstendig ødelagt 
av det pågående anleggsarbeidet.  
På bakgrunn av denne rapporten utarbeidet Kulturhistorisk Museum ved Lil 
Gustafson en prosjektplan, som ble lagt fram 10. juli 2007. 
Undersøkelsesområdet begrenses i øst av anleggsområdet, som hadde ødelagt 
alle eventuelle fornminner fullstendig. Det er derfor i ettertiden umulig å fastslå 
kokegropfeltets opprinelige utstrekning, det er svært sannsynlig at den var større 
enn det undersøkte område. 

Arbeidsbilde over undersøkelsesområdet fra anleggsplassen. 
 

 



99/1, Askim  Saksnr. 07/02585 
 

 3Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

2. DELTAGERE, TIDSROM 
Undersøkelsen begynte tirsdag den 17.juli 2007 og varte tre dager til torsdag den 
19. juli 2007. Foruten undertegnende som feltleder deltok Tom Bæverfeldt-
Kopperud som feltassistent. Prosjektleder var Lil Gustafson, som var på befaring 
på undersøkelsesområdet fredag den 13. juli 2007 sammen med undertegnende. 
Kraftige regnbyger under utgravingen gjorde observasjonsforholdene til dels 
vanskelig, siden det dannet seg små vanndammer og gjørmehull på flaten. 
Samarbeidet med utbyggerfirma Askim entreprenør a/s var svært positivt. 
Tilgang til toalett og spiserom, samt fast- og høydepunkter stiltes ukomplisert og 
kollegialt til rådighet. 
 

3. FORMIDLING  
Det var ingen publikumskontakt under den relativ kortvarige utgravningen, på 
det lukkede anleggsområde. Enkelte anleggsarbeidere viste imidlertid stor 
interesse for det arkeologiske arbeidet og ble forklart kokegropenes betydning 
for vår kunnskap om forhistorien, ikke minst i sammenheng med det store 
gravfeltet.  
 
 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 
Kokegropfeltet ligger på en markant høydedrag nord for Askim sentrum som 
blir dominert av et gravfelt med 13, til dels ganske store og velbevarte 
gravhauger (id 68900). Gravhaugene ligger under store trær og er delvis 
overgrodd med busker og kratt. Midt gjennom gravfeltet går veien Kirkegata, 
som begrenser undersøkelsesområdet mot vest. Området er ellers preget av 
spredt offentlig bebyggelse, som sykehus, kirke, den gamle prestegården og et 
idrettsanlegg.  
 
 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Prosjektets hovedmål var å dokumentere de registrerte strukturene (kokegroper) 
i plan og profil, samt å samle inn trekullprøver fra relevante strukturer, for å 
kunne datere fornminnene. 
 
 

5.2 UTGRAVNINGENS FORLØP OG METODE   
Undersøkelsesområdet var allerede flateavdekket i forbindelse med 
fylkeskommunenes registrering. Undergrunnen består av rødlig, noe siltholdig 
grus under torv. Den kan betegnes som typisk skogsundergrunn. Hele området 
ble renset med krafse, deretter ble strukturene fotografert og hele feltet ble 
tegnet i plan i målestokk 1:20. Strukturenes betegnelser fra registreringen ble 
beholdet. 
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Oversikt over feltet ved undersøkelsens start. Gravfeltet i bakgrunnen. Bakerst 
til høyre ligger en gravhaug kant i kant med byggeområdet. 
 
Alle strukturene, med unntak av A-6, som var forstyrret av en stor trestubbe i 
midten, ble snittet. Profilene ble fotografert og tegnet, deretter ble trekullprøver 
tatt fra bunnlaget i strukturene. 
Til slutt ble det laget en oversiktstegning av området, som også inneholder 
topografiske detaljer som veien, den nærmeste gravhaug og hjørnet til det nye 
barnehagebygget med kjente koordinater. 
 
 

5.3 UTGRAVNINGEN 

5.3.1 FUNNMATERIALE 
Utover kullprøvene, som er fyldigere omtalt under 5.3.4, ble det ikke funnet noe 
gjenstandsmateriale. I flatmarksgraven A-1, som ble totalgravd av 
fylkeskommunen, ble det funnet ca. 350 g brente bein og 11 keramikkskår, som 
antageligvis er fra en liten kar med hank. Det foreligger to randskår, 2 
fragmenter av hanken og 7 bukskår. En bukskår er noe større og har en glatt 
overflate med dekor av to vertikale linjer. Godset er grå. 
 

5.3.2 STRUKTURER 
Det ble dokumentert 7 strukturer, som fikk den samme betegnelsen, som ved 
registreringen. Siden A-1 allerede var utgravd i forbindelse med registreringen 
og A-2 var utgått, gjenstod det A-3 til A-9. Alle utgravde strukturene ble tolket 
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som kokegroper, mens A-1, som inneholdt brent bein og keramikk, har blitt 
tolket som branngrav. 
 
De enkelte strukturene blir i det følgende presentert i numerisk rekkefølge. 
A-1(beskrivelsen er en sammenfatning av registreringsrapporten ved Tryggve 
Csisar): en flatmarksgrav, som presenterte seg i plan som en oval nedgraving, 
ca. 48x41 cm med mørkbrun, kullblandet, humusholdig fyll. Den var omtrent 20 
cm dyp, med loddrette kanter og en svakt buet bunn. Ca. 18-16 cm under 
overflaten, altså nesten på bunnen av nedgravingen, fantes det brente 
beinmaterialet, som åpenbart ble gravlagd uten beholder, sammen med kullrester 
fra likbålet. I fyllemassene over beinrestene ble keramikkskårene oppdaget, som 
antageligvis stammer fra et knust kar. Karet er av grå gods, det var antageligvis 
en liten bolleformet hankekar med enkelt utbøyd rand. Det må altså være en 
gravgave og kan ikke være rester av en urne. 
 
 
 
 
A-2: udefinert oval struktur, som ble avskrevet etter snitting (ved registreringen) 
 
 
 
A-3: en ganske liten kokegrop, som lå i utkanten av det undersøkte område og 
var i øst sterk forstyrret av anleggsarbeidet. Gropa var rund, med en omtrentlig 
diameter på 80 cm. Den var ca. 30 cm dypt nedgravd i grusundergrunnen og fylt 
med svært trekullholdig masse, som innehold en del skjørbrente stein. Det ble 
målt ca. 8 liter varmepåvirket stein i den del av gropa som ble gravd bort under 
snittingen. 

 
Snitt gjennom kokegrop A-3 
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A-4: stor kokegrop, i utkanten av det undersøkte område, i sørøst sterkt forstyret 
av anleggsarbeidet. Avrundet form, ca. 170 cm i diameter, ganske tydelig 
avgrenset fra grusundergrunnen, men noe uklart avgrenset mot A-5 i vest. Ca. 
60 cm gravd ned i undergrunnen. Tydelig lagdelt fyll. Den øvre halvdelen er 
sterk humusholdig med spredt trekull, det virker som sekundert fyllmasse etter 
bruken av gropa. I den nedre halvdel kan det skilles to tykke trekullag, som hver 
er dekket av skjørbrente stein. Antageligvis ble gropa benyttet to ganger. 
Trekullprøven ble tatt fra det nederste trekullaget. Det ble målt ca. 20 liter 
varmepåvirket stein i den del av gropa som ble gravd bort under snittingen. 
Siden A-4 var forstyrret av anleggsarbeidet, var det mindre enn halvparten av 
alle opprinnelige kokestein. 

 
Snitt gjennom kokegrop A-4 
 
A-5: ganske stor struktur i plan, noe vanskelig å avgrense mot noe torvholdig  
grusundergrunn og mot A-4 i øst. Noe amorf form, ca. 170 x 120 cm, i midten 
en avrundet konsentrasjon av varmpåvirket stein, ca. 70 cm i diameter. I profilen 
viser det seg at strukturen er en liten kokegrop, omtrent 70 cm i diameter som 
bare omfatter det sentrale steinkonsentrasjon i A-5. Kokegropa er ca. 25 cm dyp. 
Det ble målt ca. 2 liter varmepåvirket stein i halvparten av gropa. 
 

 
Snitt gjennom kokegrop A-5 
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A-6: en stor, avrundet kokegrop, omtrent 140 cm i diameter. Den var noe uklart 
å avgrense og i sør forstyrret av en modern kabelgrøft. Dessuten var strukturen 
sterk forstyrret av en stor trestubbe som vokste midt i strukturen og som gjorte 
det helt umulig å snitte den. 

 
Oversikt over kokegrop A-6, som ikke ble snittet på grunn av trestubben  
 
 
 
 
 
A-7: liten, oval kokegrop. Tydelig avgrensing mot undergrunnen, mot sør 
tydelig forstyrret av modern kabelgrøft. Tydelig trekullag på bunnen, over dette 
en god del skjørbrente stein. 

 
Snitt gjennom kokegrop A-7 
 
 
 
 
A-8: stor avrundet kokegrop, ligger inntil en stor jordfast stein. Tydelig 
avgrensing mot undergrunnen, noe uklar avgrensing i plan mot A-9 i sør. Gravd 
opp mot 60 cm ned i undergrunnen, med regelmessig buet side. Svært trekull-
holdig fyll, med trekullag på bunnen og en god del skjørbrente stein over. I 
profilen ganske tydelig avgrensing mot A-9; det virker som om A-9 skjærer A-8. 
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Oversikt over kokegropene A-8 til høyre og A-9 til venstre. 
 
A-9: stor kokegrop, med noe uklar, utflytende avgrensing i plan. I profil tydelig 
avgrensing så vel mot undergrunnen som mot A-8. Omtrent 140 cm bred 
kokegrop, skjærer A-8, gravd ca. 40 cm ned i undergrunnen, med ganske rette 
sider og flat bunn. Tydelig trekullag på bunnen, til dels svært skjørbrente stein 
oppå den. Det stratigrafiske forhold tilsier at A-9 må være yngre end A-8. 
 
A-10: en kokegrop som ble registrert av Tryggve Csisar fra Østfold 
fylkeskommunen, men som på dette tidspunkt allerede var til 70 % ødelagt. Ble 
ikke funnet igjen ved utgravingen, antageligvis fullstendig ødelagt av 
anleggsaktivitet. 
 

5.3.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 
Det er blitt tatt 5 trekullprøver (se list) som alle ga tilstrekelig bra daterbart 
materiale. Treartsbestemmelsen ble gjennomført av Helge Høeg, Larvik, C-14 
analysen ved laboratorium for radiologisk datering, NTNU, Trondheim. 
 
 

5.3.4 ANALYSER OG DATERING 
Treartsbestemmelsen av Helge Høeg viste at en stor del av veden i kokegropene 
var av bjørk, med en visst andel av hassel og selje/vier/osp. 
C-14 dateringen av trekullet ved laboratoriet for radiologisk datering ved 
NTNU, Trondheim ga en veldig enhetlig resultat. Trekullet fra kokegropene A-4 
dateres til 255-425 AD, fra kokegropen A-8 til 265-435 AD og fra kokegropen 
A-9 til 265-495 AD.  
Detaljerte resultater se vedlegg. 
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5.4 KONKLUSJON  
 
Det ble undersøkt 7 kokegroper på en rest av en kokegropfelt, med ganske tett 
liggende, til dels store, dessverre for det meste skadete kokegroper. På grunn av 
beliggenheten i nær tilknytning til en større gravfelt, kan det ses som en viktig 
kilde for de rituelle aktivitetene som har foregått ved gravfeltet. Det er mulig at 
kokegropene ble brukt i forbindelse med gravleggingen, eller at de ble anlagt 
ved feiringer i sammenheng med dødekulten. Dateringene av 3 kokegroper 
ligger imidlertid alle innenfor yngre romertid i en tidsramme på ca. 150 år, med 
en usikkerhet mellom 130 og 160 år.  
Det er vanskelig å skille kokegropene som ble anlagt samtidig i sammenheng 
med en bestemt anledning, fra kokegroper som for eksempel ble anlagt årlig ved 
spesielle anledninger i en 10-20 års periode, kanskje for å minne en bestemt 
avdøde person.  

 
 

6. VEDLEGG 

6.1. STRUKTURLISTE  

 

Str. 
Nr. 

Type Form Dimen-
sjon(cm) 

Dybde 
(cm) 

Element/ 
Fyll/funn 

Kom.  

A-1 branngrav     se 
reg.rap 

A-2 Utgår     se 
reg.rap 

A-3 Kokegrop oval 80x50 30 8 l stein  
A-4 Kokegrop oval 160x130 60 20 l stein  
A-5 Kokegrop rund 70 Ø 25 2 l stein  
A-6 Kokegrop rund 140 Ø ?  ikke snitt 
A-7 Kokegrop oval 70x50 30   
A-8 Kokegrop rund 180 60   
A-9 Kokegrop rund 145 40   

 

6.2. PRØVELIST 
 

 

A.Nr C-Nr. Funnr. LabNr. StrukturNr. Strukturtype trekullmengde/ -art Datering 
2007/300 C56482 1  3 Kokegrop 4 g betula / salix  
2007/300 C56482 2 T-19376 4 Kokegrop 16 g betula AD255-425 
2007/300 C56482 3  7 Kokegrop 13 g betula  
2007/300 C56482 4 T-19374 8 kokegrop 31 g betula / salix AD265-435 
2007/300 C56482 5 T-19375 9 kokegrop 20 g betula AD265-495 
2007/300 C56482 6  1 grav ca. 5 g  
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7.3. TEGNINGER 
Plantegningen finnes som originale felttegning i M 1:20 på to A 3 ark og som 
rentegning i mindre målestokk på en A 3 ark. Alle profiltegninger er 
felttegninger i M 1:20 med beskrivelser.  
 
1. Plantegning med strukturene A-3 til A-9 
2. A-3, profil 
3. A-4, profil 
4. A-5, profil 
5. A-7, profil 
6. A-8 og A-9, profil 

7.4. FOTOLISTE.   

  
Filmnr Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf33709_01.jpg Oversikt over undersøkelsesområdet før undersøkelsen. N 

Cf33709_02.jpg Kokegrop A-7 SV 

Cf33709_03.jpg Kokegrop A-7 SV 

Cf33709_04.jpg Kokegrop A-3, delvis forstyrret av anleggsarbeidet NNØ 

Cf33709_05.jpg Kokegrop A-3, delvis forstyrret av anleggsarbeidet NNØ 

Cf33709_06.jpg Kokegrop A-3, delvis forstyrret av anleggsarbeidet; "Profilen" er anleggskanten V 

Cf33709_07.jpg Kokegrop A-5 SSV 

Cf33709_08.jpg Kokegrop A-5 SSV 

Cf33709_09.jpg stor kokegrop A-4; delvis forstyrret av anleggsarbeidet N 

Cf33709_10.jpg kokegrop A-8; delvis forstyrret av anleggsaktivitet; NV 

Cf33709_11.jpg kokegrop A-8; delvis forstyrret av anleggsaktivitet V 

Cf33709_12.jpg kokegrop A-8; delvis forstyrret av anleggsaktivitet NV 

Cf33709_13.jpg kullag A-9 SSØ 

Cf33709_14.jpg kullag A-9, grenser mot kokegrop A-8 i bakgrunnen NV 

Cf33709_15.jpg undersøkelsesområdet opprenset, sett fra anleggsplassen NV 

Cf33709_16.jpg oversikt over undersøkelsesområdet opprenset SV 

Cf33709_17.jpg kokegrop A-5 SØ 

Cf33709_18.jpg kokegrop A-6 med stor trestubbe i midten SV 

Cf33709_19.jpg kokegrop A-9; profil V 

Cf33709_20.jpg kokegrop A-4, profil NNV 

Cf33709_21.jpg kokegrop A-4, profil V 

Cf33709_22.jpg kokegrop A-4, profil, nærbilde V 

Cf33709_23.jpg Kokegrop A-3, profil NV 

Cf33709_24.jpg Kokegrop A-3, profil Nv 

Cf33709_25.jpg Kokegrop A-8, profil V 

Cf33709_26.jpg Kokegrop A-8, profil V 

Cf33709_27.jpg Kokegroper A-8 (til  høyre) og A-9 (til venstre), profil V 

Cf33709_28.jpg kokegrop A-7, profil V 

Cf33709_29.jpg kokegrop A-7, profil V 

Cf33709_30.jpg kokegrop A-5, profil S 

Cf33709_31.jpg kokegrop A-5, profil S 

Cf33709_32.jpg kokegrop A-7, profil; til venstre forstyrret av modern kabelgrøft V 

Cf33709_33.jpg kokegrop A-7, profil; til venstre forstyrret av modern kabelgrøft V 

Cf33709_34.jpg kokegrop A-8, profil V 

Cf33709_35.jpg kokegrop A-8, profil V 
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Cf33709_36.jpg kokegrop A-9, profil V 

Cf33709_37.jpg kokegrop A-9, profil V 

Cf33709_38.jpg kokegroper A-8 (til høyre) og A-9 (til venstre), profil V 

Cf33709_39.jpg kokegroper A-8 (til høyre) og A-9 (til venstre), profil V 

Cf33709_40.jpg arbeidsfoto. innmåling med nivellerkikkert SV 

Cf33709_41.jpg oversikt: undersøkelsesområdet ved utgravningens slut N 

Cf33709_42.jpg oversikt: undersøkelsesområdet ved utgravningens slut, sett fra anleggsområdet V 

Cf33709_43.jpg oversikt: undersøkelsesområdet ved utgravningens slut, sett fra anleggsområdet V 

 
 

7.5. ANALYSER  
1. treartsbestemmelse av kullprøvene av Helge Høeg, Larvik  
2. Dateringsrapport fra laboratoriet for radiologisk datering NTNU, Trondheim 
 
 
 

7.6. KART 
1. feltets beliggenhet 
2. plantegning av feltet 
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