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SAMMENDRAG 

 

Bakgrunnen for undersøkelsen var Opplysningsvesenets fonds planlagte oppføring av velferdsbygg 

på Ringsaker prestegård. Hedmark fylkeskommune gjennomførte registreringer 15.-16. oktober 

2007, og det ble påvist et bryggesteinslag som strakk seg utover planområdet og en kokegrop som 

lå under bryggesteinslaget, id 113077. Ved registreringen ble bryggesteinslaget 
14

C-datert til AD 

1160-1270 og kokegropen som var plassert under selve bryggesteinslaget ble datert til AD 250-420.  

 

Kulturhistorisk museum foretok en utgravning i perioden 16.-27. juni 2008. Det ble funnet 85 

strukturer, blant annet 25 kokegroper, 29 stolpehull, 8 groper/nedgravninger og 3 grøfter. Et 

bryggesteinslag lå over de fleste av strukturene, og er stratigrafisk yngre enn disse. 

 

Fire av kokegropene ble datert, alle til romersk jernalder. Kokegropfeltets beliggenhet, ved 

Ringsaker kirke, tyder på at stedet har vært en samlingsplass også før det ble kirke på stedet.  

 

På en avgrenset del av lokaliteten ble det funnet flere stolpehull, og tre grøfter. Det er uvisst 

hvorvidt grøftene er veggrøfter. Det  har ikke vært mulig å påvise et sikkert hus i dette området, 

men sporene må trolig oppfattes som spor etter bygninger. Dateringen av et stolpehull til AD 535-

600 vitner om at en eventuell bygning kan ha blitt oppført i yngre jernalder. 

 

Bryggesteinslaget ble datert til AD 1420-1450, og en nedgravning til AD 1510-1660. 

 

Ringsaker prestegård er et gårdsanlegg med en lang historie. Funnet av et kleberkar kan være fra 

vikingtid, eller yngre. Keramikk, glass og krittpiper er fra etterreformatorisk tid. Dateringer og funn 

tyder på en kontinuerlig bosetning fra yngre jernalder og fram til i dag. 
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Rapport fra arkeologisk utgravning 

RINGSAKER PRESTEGÅRD, 247/1,  

RINGSAKER KOMMUNE, HEDMARK FYLKE  

DORTHE NISTAD 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Bakgrunnen for undersøkelsen var Opplysningsvesenets fonds planlagte 

oppføring av velferdsbygg på Ringsaker prestegård til bruk for sognepresten og 

kirkens brukere. Hedmark fylkeskommune gjennomførte registreringer 15.-16. 

oktober 2007, og det ble påvist et bryggesteinslag som strakk seg utover 

planområdet og en kokegrop som lå under bryggesteinslaget, id 113077. Ved 

registreringen ble bryggesteinslaget 
14

C-datert til AD 1160-1270 (middelalder), 

og kokegropen som var plassert under selve bryggesteinslaget ble datert til AD 

250-420 (romersk jernalder) (Tansøy 2008). Planområdet er også tidligere 

registrert i forbindelse med en vann- og kloakkledning i 2005, og også her ble 

bryggesteinslaget påvist (Harby 1995). 

 

Hedmark fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i henhold til 

kulturminneloven § 8, 4. ledd, hvor det ble anbefalt dispensasjon for det angitte 

området med vilkår om arkeologisk undersøkelse. Kulturhistorisk museum, 

Fornminneseksjonen, gav i brev av 24. april 2008, støtte til fylkeskommunens 

tilråding. Riksantikvaren gav, i brev av 9. mai 2008, tillatelse til fjerning av de 

automatisk fredede kulturminner med vilkår om arkeologisk undersøkelse.  

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Kulturhistorisk museum foretok en utgravning i perioden 16.-27. juni 2008. 

Feltleder var Dorthe Nistad. Helene Russ var feltassistent hele perioden, mens 

Kevin Wooldridge deltok fra 18.-27. juni. Kevin Wooldridge hadde ansvaret for 

innmåling, og har laget alle kart. Bernt Rundberget var prosjektleder.  

 

All ekstern arbeidskraft var fra Maskinkraft AS. Gravemaskinførere var Rune 

Bjørnstad og Rune Krokengen. Bortkjøring av masser fra felt ble besørget av 

Stein Hagen, Bjørn Sortåsløkken og Jon Aleks Hulleberg.  

 

3. FORMIDLING  

Opplysningsvesenets fond var tiltakshaver og deres representant Esten Helsø, 

var innom felt flere ganger i løpet av utgravningen. Prosjektleder Bernt 

Rundberget var på befaring tirsdag 17. juni og tirsdag 24. juni. De nærmeste 

naboene til feltet viste stor interesse og kom jevnlig innom. Grunneier Petter 

Thore Schjerpen gav oss verdifull informasjon om historikken til feltet hvor 

utgravningen fant sted. I tillegg viste han oss den gamle gårdsklokken fra 1749 
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som tidligere hørte til stabburet som stod på feltet vårt. Sogneprest Ole Amund 

Gillebo og hans kone Jorid Steinhovden Gillebo gav oss omvisning på 

prestegården, inkludert kjelleren som er datert til middelalderen. Vi fikk også 

omvisning i Ringsaker kirke, en omvisning som også omfattet en nokså 

halsbrekkende tur opp i det høye klokketårnet, noe som gav oss en formidabel 

utsikt til både Mjøsa og utgravningsfeltet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Oversikt over utgravningsfeltet fra kirketårnet på Ringsaker Kirke (Cf33982_131). 

Fotograf K. Wooldridge 

 

Første dag i felt hadde vi besøk av en fotograf og en journalist fra Ringsaker 

Blad, og tirsdag 17. juni stod en artikkel om utgravningen på trykk (se vedlegg). 

Fylkesarkeolog Birgit Tansøy som utførte registreringen, besøkte oss i felt 

onsdag 18. juni. Mandag 23. juni hadde vi tre representanter fra Kirkevergen på 

omvisning i felt, og tirsdag 24. juni kom fylkesarkeolog Kjetil Skaret, samt 

Inger Marie Berg Hansen og Bernt Rundberget fra Kulturhistorisk museum på 

besøk. Alle andre interesserte som var innom feltet fikk korte redegjørelser for 

bakgrunnen for utgravingen, innføring i flateavdekking som metode, samt hva 

som var gjort av funn og påvisning av de strukturer vi hadde avdekket. 
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4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger på prestegården tilhørende Ringsaker kirke, som ble bygget 

omkring midten av 1100-tallet, og utvidet og forlenget mot slutten av 1200-

tallet. Kirken er tilegnet St. Olav og er en basilikakirke, og ligger i et rikt 

kulturlandskap med flott utsikt over Mjøsa i sørvest.  

 

 
Figur 2a-b. a) Ringsaker kirke sett mot NØ 

(Cf33982_60). Fotograf K. Wooldridge. b) Feltet sett 

mot sør. Helene Russ står midt i bryggesteinslaget 

(Cf33982_10). Fotograf D. Nistad.   

 

Bryggesteinslag består av skjørbrent stein i større mengder, og forekommer i 

dag i åkrer nær dagens tun, enten i form av massive lag under matjorda, eller 

mer spredte forekomster. I mange tilfeller er bryggesteinen også anvendt som 

planeringsmasser på tunene. De konsentrerte lagene kan være overpløyde 

avfallshauger eller røyser, mens de mer spredte forekomstene i åkerjord kan ha 

fulgt tilfeldig med under gjødsling. Steinene kan også muligens ha vært brukt 

som jordforbedringsmiddel i enkelte områder. Bryggestein er vanligvis små og 

terningformet, rødbrent på utsiden og grå inni, noe som skyldes at de er blitt 

brukt til oppvarming av vann. Den karakteristiske terningformen skyldes at 

oppvarmet stein sprekker når den kommer i kontakt med kaldt vann (Pilø 

2005:136-137).  

 

Typisk for bryggestein på Hedmarken er at den kan forekomme i store mengder 

på og rundt tunene til gårder med navn av eldre type, og Lars Pilø setter det 

derfor i sammenheng med den økonomiske og sosiale status til den enkelte gård. 

Skriftlige nedtegnelser fra så sent som 1800-tallet tolker bryggestein som rester 

etter matlaging og ølbrygging, og man antar gjerne at denne bruken også går 

tilbake til jern- og middelalder (Pilø 2002:185-189). Mengden bryggestein er 

antatt å skulle representere mengden mat/øl som ble produsert på den enkelte 

gård, men kan også være et resultat av lengre brukstid enn større produksjon 

(Pilø 2005: 193-197).  

 

På Hedmarken er det tatt ut syv dateringer fra bryggesteinslag, som plasserer 

brukstiden til yngre jernalder og eldre middelalder, noe som sammenfaller med 

dateringer fra andre steder i Norge. Pilø peker på at de eldste dateringene av 

bryggesteinslag (ca. 600 e.Kr.) faller sammen med de yngste dateringene av 
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hovedgrupper kokegroper og ildsteder, og han antyder at dette kan knyttes til en 

endring i koketeknikken fra ”tørr” koking i kokegrop til ”våt” koking i 

beholdere med vann. Dette kan man også se i resultatene fra utgravningen på 

Ringsaker prestegård, der det ble dokumentert kokegroper under 

bryggesteinslaget. Kjersti Randers foreslår en mulig sammenheng mellom eldre 

kokegropfelt og senere kristne kirkesteder, og at kokegropene representerte en 

hedensk kultplass (Randers 2005: 251-254, Pilø 2005: 139-141).  

 

Det er ikke registrert gravhauger ved Ringsaker prestegård, men på gårdene 

omkring er det flere gravhauger, også gravfelt, datert til bronsealder og 

jernalder. Imidlertid er det referert til at det på Ringsaker lille har vært et felt 

med gravhauger. Pilø ser en sammenheng mellom gårdstunene, gravminnene og 

forekomster av bryggestein, hvor han sannsynliggjør at bebyggelsen og 

gravminnene er å oppfatte som en enhet (Pilø 2005: 171, 461). ”Det kan tenkes 

at det er en forbindelse mellom omfanget av koking av vann, kultiske aktiviteter, 

allianser, gjestebud og dermed politisk makt” (Pilø 2005: 176).  

 

Kokegroper er en betegnelse brukt om groper med kull og varmepåvirket/ 

skjørbrent stein, og man antar at kokegropene hadde flere funksjoner, blant 

annet til matlaging. Steiner ble oppvarmet i et bål, og maten ble så pakket inn og 

”kokt” i de varme steinene, som i en stekeovn. Dette er en matlagingsteknikk 

som er kjent i mange kulturer, og man antar dermed at kokegroper hadde 

sammenheng med måltider. Konteksten disse kokegropene inngikk i er 

omdiskutert, og man diskuterer hvorvidt denne typen matlaging hadde 

sammenheng med spesielle fester eller kultiske handlinger, eller om de var 

knyttet til hverdagslige måltider. Noen ganger finner man kokegroper i nærheten 

av boplasser fra bronse- eller jernalderen, mens andre ganger ligger de i egne 

kokegropfelt, som gjerne hadde nær tilknytning til gravfelt (Gustafson et al. 

2005).    

 

Det er foretatt få undersøkelser i Ringsaker kommune de senere år, men en 

utgravning som har gitt viktig informasjon om jernalderbosettingen i 

Mjøsområdet er Åkerprosjektet (Pilø 1993). I tillegg avdekket utgravningen på 

Lille Børke av Børke nordre gnr. 30/30, i 2002, en større boplass fra jernalderen. 

Her ble det avdekket minst tre treskipete langhus og 100 kokegroper. Langhus 

fra jernalderen var ikke tidligere påvist i Ringsaker kommune (Lislerud 2003). 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Basert på fylkeskommunens registrering var det ved oppstart forventet å finne et 

større bryggesteinslag og andre strukturer, som kokegroper, ildsteder og 

stolpehull, og det var ønskelig å finne sammenhengen mellom disse. Problem-

stillingene knyttet til utgravningen er beskrevet i prosjektplanen (Rundberget 

2008) og kan deles inn i to interessefelt; bryggesteinslag og kokegroper.  

 

Følgende problemstillinger var aktuelle for utgravningen av bryggesteinslaget: 

- Kartlegge bryggesteinslagets omfang. 

- Anlegging, funksjon og bruksperiode (datering). 
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- Undersøke relasjonen mellom bryggesteinslaget og andre strukturer. 

- Lokalisering i terrenget med tanke på å gi ny kunnskap om plassering av 

husene på gården i middelalderen.  

 

Følgende problemstillinger var aktuelle for utgravningen av kokegropen(e): 

- Ligger kokegropen(e) atskilt fra andre samtidige strukturer, evt. om det blir 

påvist flere kokegroper, kan de defineres som deler av et kokegropfelt? 

- Dokumentere størrelse og form på strukturene. 

- Funksjon og datering.  

  

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Metoden som ble benyttet var maskinell flateavdekking, hvor matjorden ble 

fjernet med gravemaskin, og strukturene fremstod klart mot undergrunnen. 

Denne metoden er svært gunstig for å avdekke strukturer som stolpehull, 

kokegroper, ildsted, men også graver (Løken et. al 1996). Strukturene ble så 

dokumentert ved foto og tegning, både i plan og profil.   

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

I perioden 16.-23. juni hadde vi gravemaskin til avdekking. I nordlige del av 

feltet var det tydelige moderne forstyrrelser, og det var generelt kokstein spredt i 

hele matjordlaget. Undergrunnen var av gul sand, og flere konsentrasjoner med 

kull, kokstein, bein og teglstein dukket opp her. Tegl forekom også i 

middelalderen, men den typen vi fant her var fra nyere tid. Etter hvert som vi 

kom forbi dette omrotede området hvor det i nyere tid stod et stabbur, fant vi et 

helt tydelig avgrenset bryggesteinslag, som også ble påvist ved registreringen. 

Midt på feltet var det et område som var sterkt skadet av nyere tids forstyrrelser, 

noe som skyldtes at det var her drengestuen på gården i sin tid stod (se under 5.4 

kildekritiske forhold).  

 
Figur 3. Feltet under avdekking. Nyere tids forstyrrelser sees tydelig i forgrunnen på bildet 

(Cf33982_7). Fotograf D. Nistad 
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For å dokumentere dybden og eventuelle lagskiller i bryggesteinslaget, ble det 

besluttet å grave tre sjakter gjennom det. Da disse var innmålt og dokumentert 

med foto og tegning, ble bryggesteinslaget fjernet med maskin for å komme ned 

til undergrunnen. Som tidsbesparende tiltak valgte vi å utelate det området med 

sterkest grad av nyere tids forstyrrelser, og her ble ikke massene fjernet. Men 

rundt dette området fant vi flere strukturer av forhistorisk karakter, blant annet 

kokegroper og stolpehull. Alle strukturene ble innmålt, og utvalgte strukturer ble 

dokumentert med foto og tegning i plan og profil. Alle strukturene fikk 

fortløpende nummerering, S1-85. Alle strukturer ble innmålt med totalstasjon av 

Kevin Wooldridge. Det ble tatt ut kullprøver, KP1-15, fra flere av strukturene 

som ble snittet og tegnet. I tillegg ble det tatt ut makrofossilprøver, MP1-15, 

blant annet fra siltlag under bryggesteinslaget, stolpehull og fra en grøft.  

 

 

F

i

g

u

r

 

4

 
o 

Figur 4a-b. a) Profil B mot NV b) profil C av bryggesteinslaget mot SV (Cf33982_19 og _28). 

Fotograf D.Nistad 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Ved oppstart kunne vi raskt konkludere at deler av undergrunnen var ødelagt av 

nyere tids aktivitet, da det dukket opp teglstein, golfballer, sikringer etc., i 

tillegg til store mengder bein. Grunneier Petter Thore Schjerpen kunne 

imidlertid fortelle oss at i planområdets nordlige ende nærmest kirken, hadde det 

stått et gammelt stabbur som ble revet på slutten av 1960-tallet. Utenfor og rundt 

dette stabburet skal det ha foregått slakting, og funn av store mengder bein 

støttet denne påstanden. En preliminær osteologisk analyse, utført av osteolog/ 

arkeolog Helene Russ (se vedlegg) tilsa at beina stammet fra bla. kveg, gris, og 

sau/geit. Lengre sør på feltet har det stått en drengestue som ble revet i 1967. 

Grunnmuren, rester etter pipen, i tillegg til en mengde andre moderne funn, har 

vært med på å forstyrre de arkeologiske fornminnene.  
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Figur 5. Et eldre bilde av prestegården ved Ringsaker kirke. Til venstre i bildet kan man se 

stabburet og drengestuen, som ble revet på 1960-tallet. Bildet er utlånt av grunneier Petter Thore 

Schjerpen. 

 

Rundt feltet, mot nord og øst, gikk det en gårdsvei, og mot øst lå det åker. Vi 

måtte benytte ca. 4 m til oppgravde masser langs den østlige kanten av veien, 

men det ble underveis klart at bryggesteinslagets utstrekning strakk seg under 

gårdsveien. Vi fikk muntlige opplysninger om at det var mye stein ca. 10 m inn i 

åkeren, noe som gir en indikasjon på bryggesteinslagets opprinnelige 

utstrekning. Verken veien eller åkeren falt innenfor planområdet, så det var aldri 

aktuelt å utvide feltet for å finne utstrekningen i denne retningen.  I vest var det 

også lagt ned en strømkabel, som samlet trolig har påført bryggesteinslaget og 

underliggende strukturer store ødeleggelser. En fullstendig utstrekning av 

bryggesteinslaget var derfor ikke mulig å påvise.  

 

Figur 6 a-b). a) Sjaktvegg mot NV som viser at bryggesteinslaget strekker seg utover feltets 

avgrensning, b) Profil B mot NV, med moderne forstyrrelser. (Cf33982_29 og _17). Fotograf H. 

Russ og D. Nistad. 
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5.5 UTGRAVNINGEN 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Etterreformatorisk materiale er ikke automatisk fredet eller underlagt 

kulturminnelovens bestemmelser. Derimot omtales slike funn i 

Maltakonvensjonen (Valetta) som Norge har ratifisert. I denne konvensjonen 

vektlegges det at nasjoner tar selvstendig ansvar for arkeologiske kulturminner 

uavhengig av alder. Funnmateriale fra Ringsaker prestegård faller både inn 

under kulturminneloven, i tillegg til at det er gjort funn fra nyere tid. Materialet 

er katalogisert under to C-nummer, se funnliste og tilveksttekst vedlagt: 

 

C56589 kull- og makroprøver 

C56590 gjenstandsfunn og bein. 

 

Da tobakk ble introdusert til Norge på 1600-tallet, var krittpipe vanligste måte å 

røyke tobakk på i Nord Europa. Krittpiper ble laget av finkornet leire i England 

og Nederland, og ble importert til Skandinavia. I starten var krittpipene små, 

antagelig som en følge av at tobakken var svært dyr. Etter hvert som prisen sank 

ble pipene større og mer forseggjorte. Så sent som i 1752 begynte Norge å 

produsere egne krittpiper selv, men i løpet av 1800-tallet ble det mindre og 

mindre vanlig å røyke krittpipe (Skre 1981: 155-166). Det er mulig å datere 

krittpiper nokså nøyaktig hvis man har bevart deler av produsentens stempel, 

noe eksemplarene fra Ringsaker dessverre ikke har. De er likevel av en så enkel 

og tynn type at de trolig kan dateres til 1600-1700-tallet. Forekomsten av 

krittpiper kan heller ikke utelukke en eldre datering på resten av funnene, da 

fragmentene vi fant er små, og slike gjenstander lett ”vandrer” i jordlagene.  

 

Keramikk av typen rødgods ble produsert flere steder, blant annet i Aardenburg 

og i Utrecht, i perioden mellom slutten av 1200-tallet til 1600-tallet. 

Rødgodskeramikk er hardt og sandete, og varierer i farge fra lys brunoransje, 

oransje, til guloransje. Glasuren er som oftest brunoransje til guloransje. Det 

tidligste godset hadde ofte kun små flekker med glasur på utsiden, mens mot 

slutten av 1400-tallet ble glasuren heldekkende på utsiden (Reed 1990:39). Vi 

fant rester av en stjertepotte, med to av føttene bevart, i tillegg til en hank.  

 

Det ble også funnet et fragment av et kleberkar med polert innside. Kleberstein 

er en myk bergart som er lett å skjære i og som er meget varmebestandig. 

Overflaten kan kjennes fettete ut når man tar på den, og på engelsk kalles det 

også ”soapstone”. Det var vanlig å bruke kleber til ulike former for husgeråd, og 

bruken av dette materialet er kjent fra yngre bronsealder. Ved inngangen til 

vikingtid ble kleberkar nærmest masseprodusert, og var i bruk helt frem til 

1800-tallet. Kleber ble også brukt som byggemateriale i de gamle steinkirkene, 

men man må anta at vi ville funnet betraktelig mer enn ett fragment om dette var 

tilfelle i Ringsaker Kirke.  

 

Av jernfunn fant vi 3 biter av hesteskosøm, som er en spesiell type spiker 

beregnet på å feste hesteskoen til hestens hover. Disse ble opprinnelig laget 

enkeltvis for hånd, og ble ikke masseprodusert før på midten av 1700-tallet. I 

likhet med spiker er det vanskelig å tidfeste slike fragmentariske jernfunn 

nøyaktig, da samme form ble brukt over et stort tidsrom.  



247/1, Ringsaker kommune, Hedmark fylke                   Saksnr.2008/3702 

 10 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Det ble også funnet en del av en ukjent gjenstand av kobberlegering. 

Gjenstanden har vært sirkulær, ca 12 cm i diameter. Gjenstanden kan ikke 

bestemmes, men kan være fra flere perioder i forhistorien, fra bronsealder til 

middelalder, eller nyere tid. 

 

Vi fant også flere skår med glass, hvorav fem med glasspest
1
, og et tykkere skår 

som kan være vindusglass el. Et av skårene har dekor i form av regelmessige 

konvekse streker på linje, og kan stamme fra et drikkeglass. Det var først i løpet 

av det 18. Århundre at glass ble vanlig i Norge, utover overklassens og 

borgerskapets rekker (Wiberg 1981: 171).  

 

Flint er også representert i et etterreformatorisk materiale, og ble da benyttet til 

blant annet ildslagning eller som børseflint. I Norge ble håndskytevåpen med 

flintlås benyttet mellom ca. 1650-1830-40 (Mikkelsen 1981: 207). Funnet fra 

Ringsaker prestegård er såpass lite at det ikke kan typebestemmes nærmere.  

 

5.5.2 STRUKTURER 

Det ble avdekket 85 strukturer, kalt S1-85, hvorav 38 ble dokumentert. I det 

følgende vil jeg gjøre rede for de dokumenterte strukturene. De er inndelt i 

kategoriene kokegroper, stolpehull, grøfter, og annet.  

 

Annet: 

S1 Nedgravning 

En sirkulær nedgravning med store skår av en rødbrent stjertepotte/kokekar, 

hvor bl.a. to føtter og et håndtak varr bevart, i tillegg til en del bein og glass. 

Usikkert hvorvidt keramikken og beina ble deponert samtidig, eller om de er 

resultat av en tilfeldig opphopning av gjenstander. Det er foretatt en preliminær 

osteologisk analyse, se vedlegg. Beina er fra gris, sau/geit og ku. Strukturen er 
14

C-datert til AD 1510-1660, det passer godt med dateringen av stjertepotten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. S1 sirkulær nedgravning med funn (Cf33982_32). Fotograf H. Russ 

 

                                                 
1
 Glasspest er endringer i glass eller krystall ved at en av komponentene i glasset, ofte alkali eller 

jordalkalioksider, over lengre tid segregeres og diffunderes til oversiden av glasset. Det framstår som 

hvite ringer eller urene skygger.  

http://no.wikipedia.org/wiki/Glass_(materiale)
http://no.wikipedia.org/wiki/Krystall
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S2 Bryggesteinslag 

Det ble funnet et bryggesteinslag som dekte store deler av området, og som lå 

over strukturene, laget er derfor yngre enn disse. Bryggesteinslaget bestod av et 

relativt kompakt lag med stein, iblandet en del bein, og var lite oppblandet med 

dyrkningsjord. Steinene hadde terningform, og var fra knyttnevestore til relativt 

små. En samlet utstrekning av bryggesteinslaget var ikke mulig å påvise (se 

Kap. 5.4 Kildekritiske forhold), men ut fra avdekket område og antatt videre 

utstrekning inn i åker, var trolig utstrekningen større enn 23 x 19 m. For å 

dokumentere dybden og eventuelle lagskiller i bryggesteinslaget, ble det 

besluttet å legge tre sjakter gjennom det. Da disse var innmålt og dokumentert 

med foto og tegning, ble bryggesteinslaget fjernet med maskin for å komme ned 

til undergrunnen. Under registreringen ble bryggesteinslaget 
14

C-datert til AD 

1160-1270, høymiddelalder. En prøve fra utgravingen ble analysert, denne er 

datert til 1420-1450, senmiddelalder.  

 

S3 Siltlag under S2 bryggesteinslag 

Dette var et lag som bestod av mørkebrune siltholdige masser, under 

bryggesteinslaget, med største dybde 75 cm. Laget lå over kokegropene, og er 

dermed yngre enn disse. Laget kan være rester etter dyrkning, eller masser som 

har blitt vasket gjennom bryggesteinslaget. 

 

 

Kokegroper: 

Det ble til sammen funnet 25 kokegroper. Kokegropene var svært godt bevart og 

av relativ stor størrelse, med en karakteristisk rød rand av brent leire og sand 

rundt.  

 

S6 Kokegrop 

Største mål 116 x 116 cm, og største dybde ca. 34 cm. Massen bestod av 

mørkebrun grus og silt, med en liten linse i sørøst som inneholdt rødbrent sand. 

Ved snitting fremkom den rødbrente linsen av sand under et lag med trekull. I 

profilsnittet var det bare to skjørbrente steiner. Datert til AD 85-320, dvs. 

romersk jernalder. 

 

S11 Kokegrop 

Største mål 86 x 78 cm, og største dybde 15 cm. Massen bestod av brunsort silt, 

skjørbrent stein, trekull og grus. I profilsnittet var det 3 liter skjørbrent stein.  

 

S12 Kokegrop 

Største mål 86 x 92 cm, og største dybde 22 cm. Massen bestod av brunsort silt, 

en del større skjørbrent stein, trekull og grus. I profilsnittet var det 13 liter 

skjørbrent stein.  

 

S18 Kokegrop 

Største mål 80 x 76 cm, og største dybde 25 cm. Massen bestod av mørk 

brunsort silt, med grus, trekull og skjørbrent stein. En rødbrent ring av sand 

omkranser strukturen, og denne er synlig både i plan og i profil. I profilsnittet 

var det 13 liter skjørbrent stein.  
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S19 Kokegrop 

Største mål 62 x 60 cm, og største dybde ca. 18 cm. Massen bestod av brunsort 

silt, skjørbrent stein, trekull og grus, med innslag av lys gul sand. I profilsnittet 

var det et lag med sand og brungrå grus som har gått ned i undergrunnen, som 

trolig skyldes en rot el. I profilsnittet var det 1 liter skjørbrent stein. Kokegropen 

ble datert under registreringen til AD 250-420, dvs. romersk jernalder.   

 

S24 Kokegrop 

Største mål ca. 125 x 85 cm, og største dybde 18 cm. Massen i plan bestod av 

grå grus og silt, en svart linse av trekull, og strukturen var omkranset av en tynn 

rand av rødbrent sand, som begge avtegnet seg tydelig i profilen. I profilsnittet 

var det 18 liter skjørbrent stein.  

 

S48 Kokegrop 

Største mål 95 x 100 cm, og største dybde 21 cm. I overflaten var massen 

mørkbrun og grusete med en liten linse av rødbrent sand i sør. I profilen kunne 

denne linsen sees i kantene, mens massen ellers bestod av rødbrun, siltholdig 

grus, og et kullag som gikk langs bunnen av hele profilen. I profilsnittet var det 

5 liter skjørbrent stein.  

 

S49 Kokegrop 

Største mål 140 x 200 cm, og største dybde 64 cm. I plan bestod 

overflatemassen av grå siltholdig sand med små fragmenter av trekull, kalt lag 

A. I profilsnittet bestod massen av guloransje sand iblandet flekker av grålig silt, 

og små linser med trekull, kalt lag B. Laget under var kompakt med skjørbrent 

stein, opp til 20 cm i diameter, kalt lag C. Under dette var et tykt lag med 

trekull, med største tykkelse 30 cm, kalt lag D. I bunnen av profilsnittet lå et lag 

med brun, rødlig sand, kalt lag E. Profilsnittet inneholdt 100 liter med skjørbrent 

stein. Datert til AD 135-335, dvs. romersk jernalder. 

Figur 8 og 9. S49 Kokegrop og S47 stolpehull, i plan og profil (Cf33982_65 og _82). Fotograf 

D. Nistad og K. Wooldridge. 

 

S52 Kokegrop 

Største mål 120 x 190 cm, og største dybde 35 cm. I plan bestod 

overflatemassen av grå siltholdig sand med fragmenter av trekull og små steiner, 

kalt lag A. Dette laget var opp til 18 cm tykt, og kan være senere deponert, før 

kokegropen ble forseglet under bryggesteinslaget. I profilsnittet bestod massen 

av et lag med trekull og tettpakket skjørbrent stein, opp til 14 cm i diameter, kalt 

lag B. Under dette var et lag med trekull, største dybde 6 cm, kalt lag C. I 

bunnen av profilsnittet lå et lag med rødbrent leire, kalt lag D. Profilsnittet 
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inneholdt 70 liter med skjørbrent stein. Datert til AD 125-250, dvs. romersk 

jernalder. 

 

S58 Kokegrop 

Største mål 120 x 220 cm, og største dybde 40 cm. I plan bestod massen av 

mørkbrun siltholdig sand med grus og trekull, omkranset av rødbrent sand. I 

profilsnittet fremkom en tykk kullrand, som flere steder hadde form av stokker 

el. Kullaget ble etterfulgt av et lag med rødbrent sand. Det ble funnet bein i 

profilsnittet, og 170 liter skjørbrent stein. Datert på kull til AD 240-420, dvs. 

romersk jernalder. En beinbit som ble funnet kokegropen er datert til 

merovingertid, AD 665-700. 

 

Bosetningsspor: 

På en avgrenset del av lokaliteten ble det funnet flere stolpehull, og tre grøfter. 

Det er uvisst hvorvidt grøftene er veggrøfter. Det  har ikke vært mulig å påvise 

et sikkert hus i dette området, men sporene må trolig oppfattes som spor etter 

bygninger. Det foreligger dateringer av et stolpehull til merovingertid, samt en 

beinbit i en kokegrop til samme periode. I det følgende er strukturene beskrevet, 

se for øvrig strukturliste i vedlegg.  

 

S32 Stolpehull 

Struktur 32 må sees i sammenheng med grøftene S37 og S84, da disse så ut til å 

være smeltet sammen. Før opprensking kunne det se ut som én struktur, men 

etter hvert kom det frem at det var flere. På overflaten var det en god del 

skjørbrent stein som forsvant under opprensking. I profilsnittet var det 8 små, 

skjørbrente stein. En liten, sentral nedgravning av lysgrå sand indikerer at dette 

var et stolpehull. Største mål totalt 3,5 x 1 m. Selve S32 hadde største mål 54 x 

80 cm, og største dybde 20 cm.  

 

S44 Stolpehull 

Største mål 60 x 55, og største dybde 26 cm. Massen bestod av mørkbrune 

grusholdige masser, med en grusfri mørkere masse som en linse i bunnen som 

var mer siltholdig enn resten. I profilsnittet var det 8 liter med skjørbrent stein. 

Usikker tolkning av denne strukturen, kan være et stolpehull, eller en grop fylt 

med skjørbrent stein. 

 

S46 Stolpehull 

Største mål 28 x 46 cm, og største dybde 22 cm. Strukturen ligger i den nordlige 

ende av S49, som er en kokegrop. Massen bestod av mørkbrun sandholdig silt, 

med små fragment av trekull og noen små steiner.  

 

S51 Stolpehull/S59 Grøft  

Største mål 86 x 70 cm, og største dybde 10 cm. Massen bestod av brune grus- 

og siltholdige masser. Strukturen skjærer gjennom en grøft, S59, som ved 

snitting viste seg å være utydelig, med største dybde 10 cm.  

 

S60 Stolpehull 

Største mål 50 x 45 cm, og største dybde 17 cm. Massen bestod av grå, sandig 

silt med mindre linser av gul sand.  
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S65 Stolpehull 

Største mål 50 x 40 cm, og største dybde 22 cm. Massen bestod av grå, sandig 

silt og små flekker av trekull. I profilsnittet var det 5 liter med skjørbrent stein.  

 

S66 Mulig stolpehull 

Største mål 25 x 23 cm, og største dybde 20 cm. Massen bestod av mørkbrun 

sand. Det er usikkert om dette er et stolpehull fordi sanden omkring var svært 

løs.  

 

S67 Stolpehull 

Største mål 30 x 37 cm, og største dybde 8 cm. Massen bestod av mørkbrun 

humusholdig silt og fragment av trekull.  

 

S68 Stolpehull 

Største mål 34 x 30 cm, og største dybde 8 cm. Strukturen ligger ca. 20 cm fra 

S46, kokegrop. Massen bestod av grå sandholdig silt med små flekker med leire, 

fragment av trekull og små steiner.  

 

S70 Stolpehull 

Største mål 43 x 46 cm, og største dybde 23 cm. Massen bestod av mørkbrun 

siltholdig sand og mye skjørbrent stein. Stolpehullet er plassert like utenfor det 

som ble tolket til å være dør i huset, og det ble funnet to mulige skoningsstein i 

profilen. I profilsnittet var det 2 liter skjørbrent stein.  

 
Figur 10 og 11. S70 stolpehull, i plan og profil (Cf33982_120 og _125). Fotograf H. Russ. 

 

S71 Stolpehull 

Største mål 28 x 24 cm, og største dybde 14 cm. Strukturen ligger ca. 10 cm øst 

for S 42. Massen bestod av mørkbrun sandig silt med små fragment av trekull.  

 

S72 Stolpehull 

Største mål 23 x 18 cm, og største dybde 10 cm. Massen bestod av mørkbrune 

siltholdige masser.  

 

S74 Mulig stolpehull 

Største mål 20 x 30 cm, og største dybde 10 cm. Massen bestod av mørkbrun 

siltholdig sand.  
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S77 Stolpehull 

Største mål 22 x 28 cm, og største dybde 17 cm. Massen bestod av mørkebrun 

sand og skjørbrent stein. Det er usikkert om dette er et stolpehull fordi sanden 

omkring var så løs. I profilsnittet var det 1 liter skjørbrent stein.  

 

Figur 12 og 13. S77 stolpehull, i plan og profil (Cf33982_99 og _100). Fotograf H. Russ. 

 

S78 Stolpehull 

Største mål 20 x 20 cm, og største dybde 10 cm. Massen bestod av mørkbrun 

humusholdig silt og små steiner.  

 

S79 Stolpehull 

Største mål 32 x 29 cm, og største dybde 24 cm. Massen bestod av mørkbrun 

grus. I profilsnittet var det 5 skjørbrente steiner. Datert til AD 535-600, dvs. 

folkevandringstid/ merovingertid. 

 

S80 stolpehull/steinopptrekk? 

Største mål 18 x 13 cm, og største dybde 6 cm. Massen bestod av mørkbrun grus 

og sand, og noe humus.  

 

S81 Stolpehull 

Største mål 15 x 16 cm, og største dybde 8 cm. Massen bestod av mørkbrun 

siltholdig sand. Denne strukturen er litt utflytende, det finnes lommer med 

samme fyll syd for strukturen.  

 

S82 Stolpehull 

Største mål 15 x 16 cm, og største dybde 6 cm. Massen bestod av mørkbrun 

humusholdig silt og små fragment av trekull.  

 

S85 Stolpehull 

Største mål 80 x 50 cm, og største dybde 30 cm. Massen bestod av mørk brun, 

humusholdig silt, med innslag av bevart treverk. I profilmassen var det flere 

steiner, største mål 16 cm i diameter. Usikkert om det er et moderne stolpehull 

fra drengestuen eller andre gårdsbygninger, eller om det er forhistorisk.  

 

S31 Mulig veggrøft 

Bredde ca. 50 cm, og største dybde ca. 10 cm. Massen bestod av mørkgrå grus.  

 

S34 Mulig veggrøft 

Største mål 220 x 460 cm, og største dybde ved tre ulike snitt var henholdsvis 26 

cm, 40 cm, og 28 cm. Massen bestod av mørkebrun sand med litt grus, og 
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strukturen tolkes som en veggrøft tilhørende Hus 1. Mot nordøst gikk det en 

utstikker hvor massen bestod av lysebrun sand og noe grus, og denne var litt mer 

utydelig enn resten av strukturen. Funn av bein i snitt 2.  

 

S37 Grøft 

S37 må sees i sammenheng med S32 og S84, da disse såg ut til å være smeltet 

sammen. Før opprensking kunne det se ut som èn struktur, men etter hvert kom 

det frem at det var flere. På overflaten var det en god del skjørbrent stein som 

forsvant under opprensking. Massen bestod av mørkebrune grusholdige masse. I 

profilsnittet var det 4 liter skjørbrent stein, og et par fragmenter av bein. Største 

mål totalt 3,5 x 1 m, og største dybde 21 cm, men den totale utstrekningen til 

S37 var ikke helt lett å definere, da det var usikkert hvor grensen mellom S37 og 

S84 går.  

 

 
 
Figur 14. S37, grøft, i profil, sett mot NØ (Cf33982_112). Fotograf D. Nistad 

 

S59 Grøft  

S51 skjærer gjennom en grøft, S59, som ved snitting viste seg å være utydelig, 

med største dybde 10 cm.  

 

S84 Mulig grøft/veggrøft 

S84 må sees i sammenheng med S32 og S37, da disse såg ut til å være smeltet 

sammen. Før opprensking kunne det se ut som èn struktur, men etter hvert kom 

det frem at det var flere. På overflaten var det en god del skjørbrent stein som 

forsvant under opprensking. Massen bestod av mørkbrune grus- og siltholdige 

masser. I profilsnittet var det 25 liter skjørbrent stein, og et par fragmenter av 

bein. Største mål totalt 3,5 x 1 m, og største dybde 37 cm, men den totale 

utstrekningen til S37 er ikke helt lett å definere, da det var usikkert hvor grensen 

mellom S37 og S84 går. Kan være en del av veggrøft tilhørende et mulig hus.  

 

Andre strukturer:  

 

S15 Kullflekk 

Største mål 20 x 25 cm, og største dybde ca. 4 cm. Massen bestod utelukkende 

av trekull og et par små steiner.  
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S42 Nedgravning 

Største mål 170 x 170 cm, og største dybde 74 cm. I plan bestod nesten hele 

strukturen av skjørbrent stein, men lenger ned i profilen ble dette erstattet av 

stein, opp til 16 cm i diameter. I profilsnittet bestod massen av et tykt steinlag, 

med grå sand og silt innimellom steinene. Under steinlaget var et lag med 

mørkebrun siltholdig sand, kun et par steiner, og funn av et dyrebein.  

 

S45 Bunn av ildsted 

Største mål 50 x 40 cm, og største dybde 6 cm. Massen var svært kullholdig, og 

til tross for at den var svært grunn ble den tolket som bunn av et ildsted. I 

profilsnittet var det 2 skjørbrente steiner.  

 
5.5.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 
Det ble tatt kullprøver fra i alt 15 strukturer. Det ble også tatt 15 

makrofossilprøver, hvorav 5 fra S3, siltlag under S2 bryggesteinslag, og resten 

fra kokegroper, stolpehull og veggrøft. Sju prøver ble vedartsbestemt av Helge 

Irgens Høeg (se vedlegg). 

 

5.5.4 DATERING 
Funn av keramikk og glass er hovedsakelig datert til 1500-1700-tallet. Fra 

Hedmark kommunes registrering ble en kokegrop 
14

C-datert til AD 250-420, 

romersk jernalder, og bryggesteinslaget 
14

C-datert til AD 1160-1270, 

høymiddelalder (Tansøy 2008).  

 

5.5.5 ANALYSER 
Åtte prøver ble 

14
C-datert ved NTNU. Dateringene stemmer godt med 

resultatene fra registreringen. Fire kokegroper ble datert til romersk jernalder. 

En beinbit som ble funnet i kokegrop S58 er datert til merovingertid, AD 665-

700. Bryggesteinslaget ble datert til AD 1420-1450, dvs. senmiddelalder. Et 

stolpehull ble datert til merovingertid og en nedgravning til senmiddelalder/ 

nyere tid. 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1000CalBC 500CalBCCalBC/CalAD500CalAD 1000CalAD 1500CalAD 2000CalAD

Calibrated date

S6 Kokegrop  1835±75BP

S52 Kokegrop  1835±55BP

S49 Kokegrop  1800±70BP

S58 Kokegrop (kull)  1720±80BP

S79 Stolpehull  1530±35BP

S58 Kokegrop (bein)  1330±30BP

S2 Bryggesteinslag  470±45BP

S1 Nedgravning  300±60BP
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5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON  

Det er sannsynlig at en tidligere bosetning fra jernalder, trolig en storgård, var 

plassert der hvor dagens prestebolig og prestegård ligger i dag. Sporene etter den 

er dermed skadet eller helt borte. Det betyr at det har vært bosetning på 

Ringsaker prestegård fra jernalderen og fram til i dag. Området er ikke avgrenset 

og det er sannsynlig av sporene er del av et større felt, det kan derfor være 

bevart strukturer utenfor det utgravde området.  

 

Kokegropene er datert til romersk jernalder og danner et kokegropfelt. Vi må 

anta at det under den midtre delen av feltet, som er ødelagt av nyere tids 

forstyrrelser, trolig også har vært kokegroper. Kokegropene var svært godt 

bevart og av relativ stor størrelse, med en karakteristisk rød rand av brent leire 

og sand rundt.  

 

Det ble funnet strukturer som kan tolkes som at det har stått en bygning på 

stedet i forhistorisk tid, men det var ikke mulig å finne en entydig tolkning av et 

eventuelt hus. Det er mulig at strukturene er rester av flere hus eller faser. En 

datering av et stolpehull, S79, er til merovingertid. I flere av stolpehullene var 

skjørbrent stein, muligens fra kokegroper, brukt som skoningsstein. Dette kan 

tyde på at huset er yngre enn kokegropene, noe dateringen av stolpehullet 

bekrefter. 

 

Det er ikke undersøkt så mange bosetningsspor fra jernalder i Hedmark, derfor 

er det liten kunnskap om plasseringen av jernaldergårdene i området. 

Bryggesteinslaget på Ringsaker prestegård ligger i nær tilknytning til dagens 

tun, noe som kan antyde at middelalderens tun også har vært plassert i nærheten. 

Bryggesteinslag er et spennende fenomen som er mer vanlig i Hedmark enn 

andre steder, og som derfor gir mye informasjon om bosetningshistorien til dette 

området. Bryggesteinslag blir vanligvis datert til periodene yngre jernalder til 

sen middelalder. Laget lå over de fleste av strukturene og er derfor stratigrafisk 

yngre enn disse. 
14

C-dateringene bekrefter dette,  dateringene viser at laget er fra 

høy- og senmiddelalder.  

 

6. KONKLUSJON 

Ringsaker prestegård er sannsynligvis et gårdsanlegg med en lang historie. Det 

ble avdekket spor etter fortidig aktivitet, i form av bryggesteinslag, kokegroper, 

stolpehull, nedgravninger og grøfter. Dateringene viser at kokegropene er fra 

romersk jernalder og bryggesteinslaget fra middelalder. Et stolpehull er yngre 

enn kokegropene, men eldre enn bryggesteinslaget. Dateringen tyder på at det 

kan ha stått en bygning her i merovingertid. 

 

Kokegropfeltet i nærheten av Ringsaker kirke tyder på at stedet har vært en 

samlingsplass også før det ble kirke på stedet.  

 

Dateringene viser at kokegropene er fra romersk jernalder. En beinbit funnet i 

kokegrop S58 tyder på en viss omroting, eller at funnet har vandret nedover. 

Beinbiten er datert til merovingertid, og kan derfor stamme fra aktivitet i 
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forbindelse med det mulige huset. Funnet av et kleberkar kan være fra vikingtid, 

eller yngre. Med dateringene av bryggesteinslaget til middelalder og funnene av 

keramikk og krittpiper til etterreformatorisk tid, tyder dette på at området kan ha 

hatt kontinuerlig bosetning fra yngre jernalder og fram til i dag.  
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

Struktur-
nummer 

Struktur Type Termo-
påvirket 

stein 

Form 
i 

Flate 

Snittet Dybde 
i 

profil 

Bredde 
i profil 

Diameter Lengde Bredde Nedgra 
sider i 
profil 

Nedgra 
bunn i 
profil 

Beskrivelse 

S-1 Grop / 
nedgravning 

Avfallsgrop   Ja 0 0 0 0 0   S1 Nedgravning 
En sirkulær nedgravning med store skår av en rødbrent 
stjertepotte/kokekar, hvor bl.a. to føtter og en tut var bevart, i 
tillegg til en del bein og glass. Usikkert hvorvidt keramikken og 
beina ble deponert samtidig. 

S-2 Annet   Ujevn Ja 0 0 0 230 190 Ujevn Ujevn S2 Bryggesteinslag 
En samlet utstrekning av bryggesteinslaget var ikke mulig å påvise 
(se Kap. 5.4 Kildekritiske forhold), men ut fra avdekket område og 
antatt videre utstrekning inn i åker, var trolig utstrekningen større 
enn 23 x 19 m. For å dokumentere dybden og eventuelle lagskiller 
i bryggesteinslaget, ble det besluttet å lage tre sjakter gjennom 
det. Da disse var innmålt, og dokumentert med foto og tegning, 
ble bryggesteinslaget fjernet med maskin for å komme ned til 
undergrunnen. Som tidsbesparende tiltak valgte vi å utelate det 
området med sterkest grad av moderne forstyrrelser, og her ble 
ikke massene fjernet. Bryggesteinslaget ble dokumentert med foto 
i plan, og med foto og tegning i profil. Under registreringen ble 
bryggesteinslaget C-14 datert til AD 1160-1270. 

S-3 Kulturlag    Ja 75 0 0 230 190   S3 Siltlag/rester etter fossil åker beliggende under S2 
bryggesteinslag 
Dette var et kulturlag som bestod av mørkebrune siltholdige 
masser, beliggende under bryggesteinslaget, med største dybde 
75 cm. 

S-4 Stolpehull    Nei 0 0 0 0 0    

S-5 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0    

S-6 Kokegrop   Rund Ja 34 0 0 116 116 Buet Ujevn S6 Kokegrop 
Største mål 116 x 116 cm, og største dybde ca. 34 cm. Massen 
bestod av mørkebrun grus og silt, med en liten linse i sørøst som 
inneholdt rødbrent sand. Ved snitting fremkom den rødbrente 
linsen av sand under et lag med trekull. I profilsnittet var det bare 
2 skjørbrente stein. 

S-7 Ildsted    Nei 0 0 0 0 0    

S-8 Ildsted    Nei 0 0 0 0 0    
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S-9 Annet    Nei 0 0 0 0 0   Mulig staurehull 

S-10 Stolpehull    Nei 0 0 0 0 0   Mulig stolpehull 

S-11 Kokegrop  3 Rund Ja 15 0 0 86 78 Ujevn Ujevn S11 Kokegrop 
Største mål 86 x 78 cm, og største dybde 15 cm. Massen bestod av 
brunsort silt, skjørbrent stein, trekull og grus. I profilsnittet var det 
3 liter skjørbrent stein. 

S-12 Kokegrop  13 Rund Ja 22 0 0 86 92 Ujevn Ujevn S12 Kokegrop 
Største mål 86 x 92 cm, og største dybde 22 cm. Massen bestod av 
brunsort silt, en del større skjørbrent stein, trekull og grus. I 
profilsnittet var det 13 liter skjørbrent stein. 

S-13 Annet    Nei 0 0 0 0 0   Kullflekk 

S-14 Annet    Nei 0 0 0 0 0   Kullflekk 

S-15 Annet   Ujevn Ja 4 0 0 20 25 Ujevn Ujevn S15 Kullflekk 
Største mål 20 x 25 cm, og største dybde ca. 4 cm. Massen bestod 
utelukkende av trekull og et par små steiner. 

S-16 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0    

S-17 Annet    Nei 0 0 0 0 0   Liten grop med kull 

S-18 Kokegrop  13 Rund Ja 25 0 0 80 76 Ujevn Ujevn S18 Kokegrop 
Største mål 80 x 76 cm, og største dybde 25 cm. Massen bestod av 
mørk brunsort silt, med grus, trekull og skjørbrent stein. En 
rødbrent ring av sand omkranser strukturen, og denne er synlig 
både i plan og i profil. I profilsnittet var det 13 liter skjørbrent 
stein. 

S-19 Kokegrop  1 Rund Ja 0 0 0 0 0 Ujevn Ujevn S19 Kokegrop 
Største mål 62 x 60 cm, og største dybde ca. 18 cm. Massen 
bestod av brunsort silt, skjørbrent stein, trekull og grus, med 
innslag av lys gul sand. I profilsnittet var det et lag med sand og 
brungrå grus som har gått ned i undergrunnen, som trolig skyldes 
en rot el. Snittet inneholdt 1 liter skjørbrent stein. Denne 
kokegropen ble C-14 datert under registreringen til AD 250-420. 

S-20 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0   kokegrop eller moderne avfallsgrop 

S-21 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0   Kokegrop som ble kuttet av moderne forstyrrelse 

S-22 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0    

S-23 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0    

S-24 Kokegrop  18 Oval Ja 18 0 0 125 85 Ujevn Ujevn S24 Kokegrop 
Største mål ca. 125 x 85 cm, og største dybde 18 cm. Massen i plan 
bestod av grå grus og silt, en svart linse av trekull, og strukturen 
var omkranset av en tynn rand av rødbrent sand, som begge 
avtegnet seg tydelig i profilen. I profilsnittet var det 18 liter 
skjørbrent stein. 

S-25 Annet    Nei 0 0 0 0 0   Mulig staurehull 
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S-26 Annet    Nei 0 0 0 0 0   Mulig staurehull 

S-27 Grop / 
nedgravning 

   Nei 0 0 0 0 0   Mulig moderne nedgravning 

S-28 Stolpehull    Nei 0 0 0 0 0   Mulig stolpehull 

S-29 Grop / 
nedgravning 

   Nei 0 0 0 0 0    

S-30 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0    

S-31 Veggrøft   Ujevn Ja 10 0 0 0 50 Ujevn Flat S31 Mulig veggrøft 
Bredde ca. 50 cm, og største dybde ca. 10 cm. Massen bestod av 
mørkgrå grus. 

S-32 Grop / 
nedgravning 

  Rund Ja 20 0 0 54 80 Ujevn Ujevn S32 Stolpehull 
Struktur 32 må sees i sammenheng med S37 og S84, da disse såg 
ut til å være smeltet sammen. Før opprensking kunne det se ut 
som èn struktur, men etter hvert kom det frem at det var flere 
som var smeltet sammen. På overflaten var det en god del 
skjørbrent stein som forsvant under opprensking. I profilmassen 
var det 8 små, skjørbrente stein. En liten, sentral nedgravning av 
lysgrå sand indikerer at dette var et stolpehull. Største mål totalt 
3,5 x 1 m. Selve struktur 32 hadde største mål 54 x 80 cm, og 
største dybde 20 cm. 

S-33 Grop / 
nedgravning 

   Nei 0 0 0 0 0    

S-34    Ujevn Ja 26 0 0 220 460 Skrå Spiss S34 Mulig veggrøft 
Største mål 220 x 460 cm, og største dybde ved tre ulike snitt: 26 
cm, 40 cm, og 28 cm. Massen bestod av mørkebrun sand med litt 
grus, og strukturen tolkes som en veggrøft tilhørende Hus 1. Mot 
nordøst gikk det en utstikker hvor massen bestod av lysebrun sand 
og noe grus, og denne var litt mer utydelig enn resten av 
strukturen. Funn av bein i snitt 2. 

S-35 Annet    Nei 0 0 0 0 0   Kullag/stolpehull? 

S-36 Grop / 
nedgravning 

   Nei 0 0 0 0 0    

S-37 Veggrøft  4 Ujevn Ja 21 0 0 350 100 Skrå Ujevn S37 Grøft 
Struktur 37 må sees i sammenheng med S32 og S84, da disse såg 
ut til å være smeltet sammen. Før opprensking kunne det se ut 
som èn struktur, men etter hvert kom det frem at det var flere 
som var smeltet sammen. På overflaten var det en god del 
skjørbrent stein som forsvant under opprensking. Massen bestod 
av mørkebrune grusholdige masser og i profilsnittet var det 4 liter 
skjørbrent stein, og et par fragmenter av bein. Største mål totalt 
3,5 x 1 m, og største dybde 21 cm, men den totale utstrekningen 
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til S37 er ikke helt lett å definere, da det er usikkert hvor grensen 
mellom S37 og S84 går. 

S-38 Avskrevet    Nei 0 0 0 0 0    

S-39 Grop / 
nedgravning 

   Nei 0 0 0 0 0    

S-40 Grop / 
nedgravning 

   Nei 0 0 0 0 0    

S-41 Annet    Nei 0 0 0 0 0   Kullag 

S-42 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0    

S-43 Stolpehull    Nei 0 0 0 0 0   Mulig stolpehull 

S-44 Stolpehull  8 Ujevn Ja 26 0 0 60 55 Ujevn Ujevn S44 Stolpehull 
Største mål 60 x 55, og største dybde 26 cm. Massen bestod av 
mørkbrune grusholdige masser, med en grusfri mørkere masse 
som en linse i bunnen som var mer siltholdig enn resten. I 
profilsnittet var det 8 liter med skjørbrent stein. Tolket som 
dobbelt stolpehull, fylt grop med skjørbrent stein, eller stolpehull 
etter takbærende stolpe. 

S-45 Ildsted   Ujevn Ja 6 0 0 50 40 Ujevn Ujevn S45 Bunn av ildsted 
Største mål 50 x 40 cm, og største dybde 6 cm. Massen var svært 
kullholdig, og til tross for at den er svært grunn er den tolket som 
bunn av et ildsted. I profilsnittet var det kun 2 skjørbrente steiner. 

S-46 Stolpehull   Ujevn Ja 22 0 0 2 0 Ujevn Flat S46 Stolpehull 
Største mål 28 x 46 cm, og største dybde 22 cm. Strukturen ligger i 
den nordlige ende av S49, som er en kokegrop. Massen bestod av 
mørkbrun sandholdig silt, med små fragment av trekull og noen 
små steiner. 

S-47 Stolpehull    Nei 0 0 0 0 0    

S-48 Kokegrop  5 Rund Ja 21 0 0 95 100 Ujevn Ujevn S48 Kokegrop 
Største mål 95 x 100 cm, og største dybde 21 cm. I overflaten var 
massen mørkbrun og grusete med en liten linse av rødbrent sand i 
sør. I profilen kunne denne linsen sees i kantene, mens massen 
ellers bestod av rødbrun, siltholdig grus, og et kullag som gikk 
langs bunnen av hele profilen. I profilsnittet var det 5 liter 
skjørbrent stein. 

S-49 Kokegrop   Oval Ja 0 0 0 140 200 Ujevn Flat S49 Kokegrop 
Største mål 140 x 200 cm, og største dybde 64 cm. I plan bestod 
overflatemassen av grå siltholdig sand med små fragmenter av 
trekull, kalt lag A. I profilsnittet bestod massen av guloransje sand 
iblandet flekker av grålig silt, og små linser med trekull, kalt lag B. 
Laget under var kompakt med skjørbrent stein, opp til 20 cm i 
diameter, kalt lag C. Under dette var et tykt lag med trekull, med 
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største tykkelse 30 cm, kalt lag D. I bunnen av profilsnittet lå et lag 
med brun, rødlig sand, kalt lag E. Profilsnittet inneholdt 100 liter 
med skjørbrent stein. Form i flate: oval, bunn: flat, sider: avrundet. 

S-50 Avskrevet    Nei 0 0 0 0 0    

S-51 Stolpehull   Oval Ja 10 0 0 86 70 Ujevn Ujevn S51 Stolpehull  
Største mål 86 x 70 cm, og største dybde 10 cm. Massen bestod av 
brune grus- og siltholdige masser. Strukturen skjærer gjennom en 
grøft, S59, som ved snitting viste seg å være utydelig, med største 
dybde 10 cm. 

S-52 Kokegrop  70 Oval Ja 35 0 0 190 120 Ujevn Flat S52 Kokegrop 
Største mål 120 x 190 cm, og største dybde 35 cm. I plan bestod 
overflatemassen av grå siltholdig sand med fragmenter av trekull 
og små steiner, kalt lag A. Dette laget var opp til 18 cm tykt, og kan 
være senere deponert, før kokegropen ble forseglet under 
bryggesteinslaget. I profilsnittet bestod massen av et lag med 
trekull og tettpakket skjørbrent stein, opp til 14 cm i diameter, kalt 
lag B. Under dette var et lag med trekull, største dybde 6 cm, kalt 
lag C. I bunnen av profilsnittet lå et lag med rødbrent leire, kalt lag 
D. Profilsnittet inneholdt 70 liter med skjørbrent stein. 

S-53 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0    

S-54 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0    

S-55 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0    

S-56 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0   Kokegrop, forstyrret 

S-57 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0   Kokegrop, forstyrret 

S-58 Kokegrop  170 Oval Ja 40 0 0 120 220 Ujevn Flat S58 Kokegrop 
Største mål 120 x 220 cm, og største dybde 40 cm. I plan bestod 
massen av mørkbrun siltholdig sand med grus og trekull, 
omkranset av rødbrent sand. I profilsnittet fremkom en tykk 
kullrand, som flere steder hadde form av stokker el. Kullaget ble 
etterfulgt av et lag med rødbrent sand. Det ble funnet bein i 
profilsnittet, og 170 liter skjørbrent stein. 

S-59 Stolpehull    Nei 0 0 0 0 0    

S-60 Stolpehull   Rund Ja 17 0 0 50 45 Ujevn Ujevn S60 Stolpehull 
Største mål 50 x 45 cm, og største dybde 17 cm. Massen bestod av 
grå, sandig silt med mindre linser av gul sand. 

S-61 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0    

S-62 Stolpehull    Nei 0 0 0 0 0    

S-63 Stolpehull    Nei 0 0 0 0 0   Mulig stolpehull 

S-64 Kokegrop    Nei 0 0 0 0 0   Mulig kokegrop 

S-65 Stolpehull  5 Rund Ja 22 0 0 50 40 Skrå Ujevn S65 Stolpehull 
Største mål 50 x 40 cm, og største dybde 22 cm. Massen bestod av 
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grå, sandig silt og små flekker av trekull. I profilsnittet var det 5 
liter med skjørbrent stein. 

S-66 Stolpehull   Rund Ja 20 0 0 23 25 Skrå Spiss S66 Mulig stolpehull 
Største mål 25 x 23 cm, og største dybde 20 cm. Massen bestod av 
mørkbrun sand. Det er usikkert om dette er et stolpehull fordi 
sanden omkring var svært løs. 

S-67 Stolpehull   Oval Ja 8 0 0 37 30 Buet Flat S67 Stolpehull 
Største mål 30 x 37 cm, og største dybde 8 cm. Massen bestod av 
mørkbrun humusholdig silt og fragment av trekull. Form i flate: 
oval, bunn: flat, sider: avrundet. 

S-68 Stolpehull   Oval Ja 8 0 0 34 30 Buet Ujevn S68 Stolpehull 
Største mål 34 x 30 cm, og største dybde 8 cm. Strukturen ligger 
ca. 20 cm fra S46, kokegrop. Massen bestod av grå sandholdig silt 
med små flekker med leire, fragment av trekull og små steiner. 

S-69     Nei 0 0 0 0 0    

S-70 Stolpehull  2 Rund Ja 23 0 0 46 43 Skrå Flat S70 Stolpehull 
Største mål 43 x 46 cm, og største dybde 23 cm. Massen bestod av 
mørkbrun siltholdig sand og mye skjørbrent stein. Stolpehullet er 
plassert like utenfor det som tolkes å være dør i Hus 1, og det ble 
funnet to mulige skoningsstein i profilen. I profilsnittet var det 2 
liter skjørbrent stein. 

S-71 Stolpehull   Rund Ja 14 0 0 28 24 Buet Ujevn S71 Stolpehull 
Største mål 28 x 24 cm, og største dybde 14 cm. Strukturen ligger 
ca. 10 cm øst for S 42. Massen bestod av mørkbrun sandig silt med 
små fragment av trekull. 

S-72 Stolpehull   Oval Ja 10 0 0 23 18 Skrå Ujevn S72 Stolpehull 
Største mål 23 x 18 cm, og største dybde 10 cm. Massen bestod av 
mørkbrune siltholdige masser. 

S-73 Avskrevet    Nei 0 0 0 0 0    

S-74 Stolpehull   Oval Ja 10 0 0 20 30 Buet Ujevn S74 Mulig stolpehull 
Største mål 20 x 30 cm, og største dybde 10 cm. Massen bestod av 
mørkbrun siltholdig sand. 

S-75 Stolpehull    Nei 0 0 0 0 0    

S-76 Stolpehull    Nei 0 0 0 0 0    

S-77 Stolpehull  1 Ujevn Ja 17 0 0 22 28 Ujevn Spiss S77 Stolpehull 
Største mål 22 x 28 cm, og største dybde 17 cm. Massen bestod av 
mørkebrun sand og skjørbrent stein. Det er usikkert om dette er et 
stolpehull fordi sanden omkring er så løs. I profilsnittet var det 1 
liter skjørbrent stein. 

S-78 Stolpehull   Rund Ja 10 0 0 20 20 Skrå Spiss S78 Stolpehull 
Største mål 20 x 20 cm, og største dybde 10 cm. Massen bestod av 
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mørkbrun humusholdig silt og små steiner. 

S-79 Stolpehull   Rund Ja 24 0 0 32 29 Rette Ujevn S79 Stolpehull 
Største mål 32 x 29 cm, og største dybde 24 cm. Massen bestod av 
mørkbrun grus, og litt skjørbrent stein. I profilsnittet var det bare 5 
skjørbrente stein. 

S-80 Stolpehull   Oval Ja 6 0 0 18 13 Ujevn Ujevn S80 stolpehull/steinopptrekk? 
Største mål 18 x 13 cm, og største dybde 6 cm. Massen bestod av 
mørkbrun grus og sand, og noe humus. 

S-81 Stolpehull   Rund Ja 8 0 0 16 15 Ujevn Ujevn S81 Stolpehull 
Største mål 15 x 16 cm, og største dybde 8 cm. Massen bestod av 
mørkbrun siltholdig sand. Denne strukturen har muligens ”flytt ut” 
i undergrunnen fordi det finnes lommer med samme fyll syd for 
strukturen. 

S-82 Stolpehull    Nei 0 0 0 0 0    

S-83 Avskrevet    Nei 0 0 0 0 0    

S-84 Veggrøft  25 Ujevn Ja 37 0 0 350 100 Skrå Ujevn S84 Mulig grøft/veggrøft 
Struktur 84 må sees i sammenheng med S32 og S37, da disse såg 
ut til å være smeltet sammen. Før opprensking kunne det se ut 
som èn struktur, men etter hvert kom det frem at det var flere 
som var smeltet sammen. På overflaten var det en god del 
skjørbrent stein som forsvant under opprensking. Massen bestod 
av mørkbrune grus- og siltholdige masser, og i profilsnittet var det 
25 liter skjørbrent stein, og et par fragmenter av bein. Største mål 
totalt 3,5 x 1 m, og største dybde 37 cm, men den totale 
utstrekningen til S37 er ikke helt lett å definere, da det er usikkert 
hvor grensen mellom S37 og S84 går. Kan være en del av veggrøft 
tilhørende hus 1. 

S-85 Stolpehull   Oval Ja 30 0 0 80 50 Rette Ujevn S85 Stolpehull 
Største mål 80 x 50 cm, og største dybde 30 cm. Massen bestod av 
mørkbrun, humusholdig silt, med innslag av bevart treverk. I 
profilmassen var det flere steiner, største mål 16 cm i diameter. 
Usikkert om det er et moderne stolpehull fra drengestuen eller 
andre gårdsbygninger, eller om det er forhistorisk. 
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8.2. FUNN OG PRØVER 

 
C-nr. Kontekst/ 

struktur 
Gjenstand(er)  St. mål Kommentar  

C56590/1,2 S1 Nedgravning Stjert/håndtak og to føtter til 
stjertepotte/kokepotte 

  

C56590/3 S1 Nedgravning 6 randskår av keramikk   

C56590/4 S1 Nedgravning 19 skår med glasert keramikk av rødgods   

C56590/5 S1 Nedgravning 5 skår av keramikk   

C56590/6 S1 Nedgravning 2 fragmenter glass   

C56590/7 Løsfunn 40 skår av diverse gods  1500-1700-tallet 

C56590/8 Løsfunn  Fragment av kleberkar   

Kastet Løsfunn Flintbit 1,6 x 1,5 cm Del av cortex bevart.  

Kastet Løsfunn 6 stilkfragmenter fra krittpipe 4 x 0,7 cm  

C56590/9 Løsfunn Brynefragment 10,4 x 3,2 x 1,4 cm  

C56590/10 Løsfunn 2 fragmenter av en beinnål   

C56590/11 Løsfunn 6 fragmenter glass  1500-tallet 

C56590/12 Løsfunn 1 ukjent gjenstand av kobberlegering   

Kastet Løsfunn Hesteskosøm og spiker   

C56590/13 S1, Nedgravning Bein  Se vedlagt rapport 

C56590/14 S2, Bryggesteinslag Bein  Se vedlagt rapport 

C56590/15 S34 Grøft, snitt 1 Bein  Se vedlagt rapport 

C56590/16 S34 Grøft, snitt 2 Bein  Se vedlagt rapport 

C56590/17 S37 Grøft Bein  Se vedlagt rapport 

C56590/18 S42 Kokegrop Bein  Se vedlagt rapport 

C56590/19 S44 Stolpehull Bein  Se vedlagt rapport 

C56590/20 S58 kokegrop Bein  Se vedlagt rapport. Datert til 1330+/-30 BP, 665-700 calAD (Tua-8219). 

C56590/21 S84 Grøft Bein  Se vedlagt rapport 

C56590/22 Løsfunn fra K3 Bein  Se vedlagt rapport 

C56590/23 Løsfunn fra K6 Bein  Se vedlagt rapport 
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 Liste over kullprøver 
Prøve-

nr. 

Kontekst C-nr. Vekt NTNU 

Lab.nr. 

Treslag 
14

C-datering 

K1 S2 Bryggesteinslag C56589/3 11,1 g T-19777 Bjørk, furu AD 1420-1450 

K2 S2 Bryggesteinslag C56589/4 10,9 g    

K3 S2 Bryggesteinslag C56589/5 3,9 g    

K4 S2 Bryggesteinslag C56589/6 8,6 g    

K5 S2 Bryggesteinslag C56589/7 2,2 g    

K6 S2 Bryggesteinslag C56589/8 6,2 g    

K7 S2 Bryggesteinslag C56589/9 5,9 g    

K8 S1 Øverste lag i S1, 

nedgravning med funn 

C56589/1 4,0 g T-19778 Bjørk, furu AD 1510-1660 

K9 S1 Nederste lag i S1, 

nedgravning med funn 

C56589/2 2,1 g    

K10 S49 Nederste lag 

kokegrop 

C56589/12 24,9 g T-19779 Bjørk AD 135-335 

K11 S18 Kokegrop C56589/11 6,0 g    

K12 S6 Kokegrop C56589/10 8,6 g T-19780 Furu AD 85-320 

K13 S52 Kokegrop C56589/14 10,4 g T-19781 Bjørk AD 125-250 

K14 S58 Kokegrop C56589/15 16,4 g T-19782 Bjørk, 

hassel, lind, 

selje, 

vier/osp 

 

AD 240-420 

K15 S49 Nederste lag 

kokegrop 

C56589/13 44,6 g    

 

Prøve-

nr. 

Kontekst C-nr. Vekt NTNU 

Lab.nr. 

Treslag 
14

C-datering 

M1 S3 kulturlag under S2 C56589/16 0,3 g    

M2 S3 kulturlag under S2 C56589/17 0,4 g    

M3 S3 kulturlag under S2 C56589/18 0,3 g    

M4 S3 kulturlag under S2 C56589/19 1,5 g    

M5 S3 kulturlag under S2 C56589/20 1,0 g    

M6 S6 kokegrop C56589/21 1,4 g     

M7 S12 kokegrop C56589/22 3,6 g     

M8 S52 kokegrop C56589/28 0,2 g    

M9 S58 kokegrop C56589/29 2,0 g    

M10 S44 stolpehull C56589/25 0,5 g     

M11 S42 kokegrop C56589/24 0,5 g     

M12 S49 kokegrop C56589/27 3,0 g    

M13 S34 grøft C56589/23 0,2 g    

M14 S79 stolpehull C56589/30 0,01 g TUa-7783 Bjørk  AD 535-600  

M15 S48 stolpehull C56589/26 1,0 g    
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8.2.1. TILVEKSTTEKST 

C56589-C56590  

I forbindelse med oppføring av velferdsbygg på Ringsaker prestegård foretok Hedmark 

fylkeskommune en registrering 15.-16. oktober 2007. Det ble påvist et bryggesteinslag som 

strakk seg utover planområdet og en kokegrop som lå under bryggesteinslaget. Ved 

registreringen ble bryggesteinslaget 
14

C-datert til AD 1160-1270 (middelalder), og 

kokegropen som var plassert under selve bryggesteinslaget ble datert til AD 250-420 

(romersk jernalder) (Tansøy 2008). Kulturhistorisk museum foretok en utgravning i perioden 

16.-27. juni 2008 (Nistad 2009). Det ble funnet 85 strukturer, blant annet 25 kokegroper, 29 

stolpehull, 8 groper/nedgravninger og 3 veggrøfter. Kullprøvene er vedartsbestemt av Helge 

I. Høeg og datert ved NTNU, beina er bestemt av Helene Russ (i Nistad 2010). C56589 er 

kull- og makroprøver, C56590 gjenstandsfunn og bein.  

Orienteringsoppgave:  Planområdet ligger på prestegården tilhørende Ringsaker kirke, som 

ble bygget omkring midten av 1100-tallet, og utvidet og forlenget mot slutten av 1200-tallet. 

Kirken er tilegnet St. Olav og er en basilikakirke, og ligger i et rikt kulturlandskap med flott 

utsikt over Mjøsa i sørvest.  

Kartreferanse:  ØK, Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 32, N:  6753123, Ø:  593480.  

LokalitetsID:  113077  

Litteratur:  Tansøy, Birgit, 2008, Rapport etter arkeologisk forundersøking i samband med 

oppføring av velferdsbygg med garasjar ved Ringsaker kyrkje, gnr/bnr 247/1, Ringsaker 

kommune, Hedmark. Hedmark fylkeskommune.  

Dorthe Nistad, 2010, Rapport fra arkeologisk utgravning. Bosetningsspor. Ringsaker 

prestegård 247/1, Ringsaker, Hedmark. KHMs arkiv.  

   

C56589/1-30  

Boplassfunn fra jernalder/middelalder fra RINGSAKER PRESTEGÅRD (247/1), 

RINGSAKER K., HEDMARK.  

Kull og makrofossilprøver fra kokegroper, stolpehull, nedgravninger, grøfter og 

bryggesteinslag.  

   

Kullprøver  

1) Fra nedgravning S1, øverste lag. Vekt: 4,0 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk og furu 300+/-60 BP, calAD 1510-1660 (T-19778). Prøven er 

forbrukt ved datering. 

2) Fra nedgravning S1, nederste lag.Vekt: 2,1 g. 

3) Fra bryggesteinslag S2. Vekt: 11,1 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk og furu til 470+/-45, calAD 1420-1450 (T-19777). Prøven er 

forbrukt ved datering. 

4) Fra bryggesteinslag S2.Vekt: 10,9 g. 

5) Fra bryggesteinslag S2.Vekt: 3,9 g. 

6) Fra bryggesteinslag S2. Vekt: 8,6 g. 

7) Fra bryggesteinslag S2.Vekt: 2,2 g. 

8) Fra bryggesteinslag S2.Vekt: 6,2 g. 

9) Fra bryggesteinslag S2. Vekt: 5,9 g. 

10) Fra kokegrop S6. Vekt: 8,6 g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk datert til 

1835+/-75 BP, calAD 85-320 (T-19780). Prøven er forbrukt ved datering. 

11) Fra kokegrop S18.Vekt: 6,0 g. 

12) Fra kokegrop S49, nederste lag. Vekt: 24,9 g. Vedartsbestemt til bjørk. Prøven er 
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radiologisk datert til 1800+/-70 BP, calAD 135-335 (T-19779). Prøven er forbrukt ved 

datering. 

13) Fra kokegrop S49, nederste lag.Vekt: 44,6 g 

14) Fra kokegrop S52. Vekt: 10,4 g. Vedartsbestemt til bjørk. Prøven er radiologisk datert til 

1835+/-55 BP, calAD 125-250 (T-19781). Prøven er forbrukt ved datering. 

15) Fra kokegrop S58. Vekt: 16,4 g. Vedartsbestemt til bjørk, hassel, selje, vier/osp og lind. 

Prøven er radiologisk datert til 1720+/-80 BP, calAD 240-420 (T-19782). Prøven er forbrukt 

ved datering. 

   

Makrofossilprøver  

16) Fra kulturlag S3. Vekt: 0,3 g. 

17) Fra kulturlag S3. Vekt: 0,4 g. 

18) Fra kulturlag S3. Vekt: 0,3 g. 

19) Fra kulturlag S3.Vekt: 1,5 g. 

20) Fra kulturlag S3. Vekt: 1,0 g. 

21) Fra kokegrop S6.Vekt: 1,4 g. 

22) Fra kokegrop S12. Vekt: 3,6 g. 

23) Fra grøft S34. Vekt: 0,2 g. 

24) Fra kokegrop S42. Vekt: 0,5 g. 

25) Fra stolpehull S44. Vekt: 0,5 g. 

26) Fra stolpehull S48. Vekt: 1,0 g. 

27) Fra kokegrop S49. Vekt: 3,0 g. 

28) Fra kokegrop S52. Vekt: 0,2 g. 

29) Fra kokegrop S58. Vekt: 2,0 g. 

30) Fra stolpehull S79. Vekt: 0,2 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven er radiologisk 

datert på bjørk til 1530+/-35 BP, calAD 535-600 (TUa-7783). Kullprøven er forbrukt ved 

datering. 

  

C56590/1-23  

Boplassfunn fra jernalder/middelalder/nyere tid fra RINGSAKER PRESTEGÅRD 

(247/1), RINGSAKER K., HEDMARK.  

Gjenstandsfunn og bein fra jernalder, middelalder og nyere tid  

   

Fra nedgravning S1  

1)  Kar av keramikk. Stjert/håndtak til stjertepotte/kokepotte, type 5 (Molaug 1981:57). 

Hanken er huldreid, og ytterst har den to konvekse ringer av leire. Et markert fingeravtrykk 

er bevart, som har vært for å feste stjerten til karveggen. L: 8,7 cm. Tvm: 3,3 cm. 

2)  Kar av keramikk. 2 føtter til en stjertepotte/kokepotte. Stl: 8,2 cm. Tvm: 3,5 cm. 

3)  Kar av keramikk. 6 randskår av keramikk, enkelte med glasur. Stl: 8,8 cm. Stt: 0,9 cm. 

4)  Kar av keramikk.19 skår med helt eller delvis glasert keramikk av rødgods. Stl: 7,8 cm. 

Stt: 0,8 cm. 

5)  Kar av keramikk. 5 ubestemmelige skår av keramikk, av en gråere type enn forrige 

nr.Stl: 4,7 cm. Stt: 1,6 cm. 

6)  Fragment av glass. 2 skår av gjennomsiktig glass med glasspest. Stl: 3,3 cm. Stt: 0,1 cm. 

 

Løsfunn  

7)  Kar av keramikk/steingods. 40 skår av diverse rødgods og steingods. En del skår, 

håndtak og fot fra stjertepotte, datert til 1500-1700. En del skår har blyglasur, og er datert til 
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1600-tallet. Et skår er mulig protosteingods. Datering: Datert til 1500-1700. 

8)  1 fragment av kleberkar med polert innside. Bunnskår fra kleberkar, hvor deler av 

bunnen er bevart.L: 14,0 cm. B: 7,7 cm. T: 4,1 cm. 

9)  Bryne av skifer med rektangulært tverrsnitt, knekt i begge ender. L: 10,4 cm. B: 3,2 cm. 

T: 1,4 cm. 

10) Nål av bein. 2 fragmenter av polert bein som kan settes sammen, trolig fra beinnål. L. 6,7 

cm, tvm. 0,5 cm. Trekantet tverrsnitt med flat underside. Funnet i nærheten av et ubearbeidet 

beinfragment. L. 4 cm, b. 2 cm, tvm. 0,2 cm. Funnet ved avdekking av bryggesteinslag S2. 

11) 6 fragmenter av glass. Ett fragment har vertikale, konvekse streker i to rader, og dateres 

til 1500-tallet. L. 3 cm, b. 2 cm, tvm. 0,1 cm. 5 av skårene er i gjennomsiktig glass, inkludert 

ett randskår, alle med glasspest. 1 skår er av tykkere, brunt glass, l. 3 cm, b. 2,5 cm, tvm. 0,6 

cm. 

12)  1 ukjent gjenstand av kobberlegering. Gjenstanden har en sirkulær form, og kan ha hatt 

en diameter på ca. 12 cm. Gjenstanden har riller på den ene siden som kan se ut som 

dreiespor, på den andre siden har den en markert kant. L: 7,5 cm. B: 2,1 cm. T: 0,1 cm. 

   

Bein, ubrente  

13) Fra nedgravning S1. Av ben som kunne bestemmes var det kraniedeler og tenner fra gris. 

Etter analyser av tannfrembrudd er grisen over 2 år gammel. De resterende ben fra S1 

kommer trolig fra sau/geit og ku. 

14) Fra bryggesteinslag S2. I bryggesteinslaget var det et område med en høy konsentrasjon 

av ben. Noe av dette ble derfor samlet inn, men kan kun sees på som et lite utvalg i den store 

mengden med ben som kom frem under avdekking. En flat benbit er mulig produksjonsavfall 

fra kamproduksjon eller lignende, 2 deler av en ben-tann fra kam. Det fantes følgende ben 

fra ku/ okse: tenner, virvelfragmenter fra hele ryggraden, diverse biter med ribben, en del av 

overkjeven med tann, overarmsbensfragment med slaktespor, fragment av bekken, fragment 

av lårben og flere tåben. En av virvlene og ett av tåbenene hadde løs leddflate. Det vil si at 

det kommer fra et ungdyr. Av får og geiteben er det deler fra skulderblad, underkjeve, 

underarmsben, tåben og en tann. Av uidentifiserte ben finnes det et ben som har tannmerker 

etter at et dyr har spist på benet. 

15) Fra grøft S34, snitt 1. Ku: Tåben og en del av en virvel. Uidentifisert: Mulig del av 

virvel. 

16) Fra grøft S34, snitt 2. Ku: Muligens Atlas. Uidentifisert: Noen små biter. 

17) Fra grøft S37. Ku/okse: skulderblad.Uidentifisert: overarmsben, svært forvitret, diverse 

ribben, 1 bit brent ben. 

18) Fra kokegrop S42. Ku: Tåben 

19) Fra stolpehull S44. Uidentifisert: mulig ribben. 

20) Fra kokegrop S58. Uidentifisert: Bit av rørben, dårlig bevart. En bit er radiologisk datert 

til 1330+/-30 BP, calAD 665-700 (TUa-8219). 

21) Fra grøft S84. Ku: Calcaneus. Gris: Hjørnetann fra overkjeven. Fra en galte. Sau: 

Diverse kraniedeler. Dette gir en god indikasjon på at det er fra en sau og ikke fra en geit. 

Uidentifisert: Endel biter. 1 bit brent ben. 

22) Fra K3. Uidentifisert: Epifysedel fra ledd. Ingen tegn til sammenvoking. Dette er fra et 

ungt dyr. 

23) Fra K6. Tungeben fra sau/geit? 

 

Referanselitteratur: Molaug, P.1981 Blyglasert leirgods. I: E. Schia (red): Fra Christianias 

bygrunn, Arkeologske utgravninger i Revierstredet 5-7. Riksantikvarens skrifter Nr.4, a. 53-

110.  
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8.3. TEGNINGER 
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fig 5  Kokegroper S6, S11, S12

S6  plan S6  profil

S11  plan S11  profil

S12  plan S12  profil
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fig 6 Kokegroper S18, S19, S24

S18  plan S18  profil
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S24  plan S24  profil
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KW 25.09.08

S48  plan S48  profil

S49  plan S46  plan
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fig 7 Kokegroper S48, S49
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fig 8 Kokegroper S52, S58

S52  plan S52  profil

S58  plan S58  profil
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KW 25.09.08

fig 9 Stolpehull S44, S46, S32

S44 plan S44  profil

S46 plan
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S46 profil
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SØ                       NV   

S32 profilS32 plan
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KW 25.09.08

fig 10 Stolpehull S51, S60, S65

S51 plan S51  profil

S60 plan S60 profil
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S65 plan S65 profil
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KW 25.09.08

fig 11 Stolpehull S66, S67, S70
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S67 profil
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KW 12.10.08

fig 12   Stolpehull S71, S72, S74

S71 plan S71 profil

V                        Ø  

S42 

0                                     50cm0                                      1m

S74 plan S74 profil

N                S  
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S72 plan S72 profil

0                                      1m

V           Ø  



247/1, Ringsaker kommune, Hedmark fylke                   Saksnr.2008/3702 

 41 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

KW 12.10.08

fig 13  Stolpehull S77, S78, S79

S77 plan S77 profil
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S79 plan S79 profil
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KW 12.10.08

Fig 14   Stolpehull S80, S81, S85

S80 plan S80 profil
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KW 12.10.08

fig 15   Grøft S31, S34 

S31 profil

0                                      1m

S34 profil snitt 1

V                           Ø  
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S34 plan

N                                         S 
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KW 12.10.08

fig 16   Grøft S37, S51, S59, S84 

0                                      1m

N                                                   S 

S                               N  

S37

S32
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S37 profil

S84 profil

S51 og S59 plan
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KW 12.10.08

fig 17   Nedgravning  S42 og  Ildsted S45
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8.4. FOTOLISTE   

Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf33982_02.jpg Oversiktsbilde av feltet før avdekking S 

Cf33982_03.jpg Oversiktsbilde av feltet før avdekking SV 

Cf33982_04.jpg Oversiktsbilde av feltet før avdekking N 

Cf33982_05.jpg Oversiktsbilde av feltet før avdekking NØ 

Cf33982_06.jpg Oversiktsbilde av feltet før avdekking SØ 

Cf33982_07.jpg Feltassistent Helene Russ og gravemaskin SØ 

Cf33982_08.jpg S1:nedgravning med in situ tripod og stjertepotte, bein og diverse Ø 

Cf33982_09.jpg Feltassistent Helene Russ står ved S1   

Cf33982_10.jpg Feltassistent Helene Russ står midt i bryggesteinslaget S 

Cf33982_11.jpg Utgravningsfeltet etter avdekking S 

Cf33982_12.jpg Utgravningsfeltet etter avdekking N 

Cf33982_13.jpg S2: Bryggesteinslag, profil B, bilde 1 av 7 NV 

Cf33982_14.jpg S2: Bryggesteinslag, profil B. Bilde 2 av 7 NV 

Cf33982_15.jpg S2: Bryggesteinslag, profil B, bilde 3 av 7 NV 

Cf33982_16.jpg S2: Bryggesteinslag, profil B, bilde 4 av 7 NV 

Cf33982_17.jpg S2: Bryggesteinslag, profil B, bilde 5 av 7 NV 

Cf33982_18.jpg S2: Bryggesteinslag, profil B, bilde 6 av 7 NV 

Cf33982_19.jpg S2: Bryggesteinslag, profil B, bilde 7 av 7 NV 

Cf33982_20.jpg S2: Bryggesteinslag, profil A, bilde 1 av 4 NØ 

Cf33982_21.jpg S2: Bryggesteinslag, profil A, bilde 2 av 4 NØ 

Cf33982_22.jpg S2: Bryggesteinslag, profil A, bilde 3 av 4 NØ 

Cf33982_23.jpg S2: Bryggesteinslag, profil A, bilde 4 av 4 NØ 

Cf33982_24.jpg S2: Bryggesteinslag, profil C, bilde 1 av 5 SV 

Cf33982_25.jpg S2: Bryggestein, profil C, bilde 2 av 5 SV 

Cf33982_26.jpg S2: Bryggesteinslag, profil C, bilde 3 ac 5 SV 

Cf33982_27.jpg S2: Bryggesteinslag, profil C, bilde 4 av 5 SV 

Cf33982_28.jpg S2: Bryggesteinslag, profil C, bilde 5 av 5 SV 

Cf33982_29.jpg S2: Bryggesteinslag, sjaktvegg mot prestegården NV 

Cf33982_30.jpg S2: Bryggesteinslag. Nærbilde av sjaktvegg mot prestegården NV 

Cf33982_31.jpg S1: nedgravning med in situ funn S 

Cf33982_32.jpg S1: nedgravning med in situ funn S 

Cf33982_33.jpg S1 under utgravning S 

Cf33982_34.jpg Feltet ved fjerning av bryggesteinslaget S 

Cf33982_35.jpg Fjerning av bryggesteinslaget S 

Cf33982_36.jpg Plan, S11 kokegrop V 

Cf33982_37.jpg Plan, S12 kokegrop V 

Cf33982_38.jpg Plan, S19 kokegrop V 

Cf33982_39.jpg Profil, S11 kokegrop V 

Cf33982_40.jpg Profil S12 kokegrop N 

Cf33982_41.jpg Plan, S24 kokegrop S 

Cf33982_42.jpg Profil, S 19 kokegrop V 

Cf33982_43.jpg Profil, S24 kokegrop V 
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Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf33982_44.jpg Plan, S18 kokegrop V 

Cf33982_45.jpg Plan, S6 kokegrop N 

Cf33982_46.jpg Profil, S18 kokegrop V 

Cf33982_47.jpg Plan, S15 kullflekk Ø 

Cf33982_48.jpg Plan, S80 stolpehull NV 

Cf33982_49.jpg Profil, S80 stolpehull NV 

Cf33982_50.jpg Profil, S15 kullflekk Ø 

Cf33982_51.jpg Profil, S6 kokegrop V 

Cf33982_52.jpg Plan, mulig hus 1 NØ 

Cf33982_53.jpg Plan, mulig hus 1 NØ 

Cf33982_54.jpg Plan, mulig hus 1 NØ 

Cf33982_55.jpg Plan, mulig hus 1 SV 

Cf33982_56.jpg Plan, mulig hus 1 SV 

Cf33982_57.jpg Plan, mulig hus 1 SV 

Cf33982_58.jpg Mulig hus 1 med Ringsaker kirke i bakgrunnen NØ 

Cf33982_59.jpg Mulig hus 1 med Ringsaker kirke i bakgrunnen NØ 

Cf33982_60.jpg Mulig hus 1 med Ringsaker kirke i bakgrunnen NØ 

Cf33982_61.jpg Plan, S58 kokegrop Ø 

Cf33982_62.jpg Plan, S52 kokegrop NØ 

Cf33982_63.jpg SV del av feltet med samling av kokegroper SV 

Cf33982_64.jpg SV del av feltet med samling av kokegroper SV 

Cf33982_65.jpg Plan, S49 kokegrop og S47 stolpehull N 

Cf33982_66.jpg Plan, S74 stolpehull NØ 

Cf33982_67.jpg Plan, S79 stolpehull S 

Cf33982_68.jpg Profil, S74 stolpehull NØ 

Cf33982_69.jpg profil, S79 stolpehull N 

Cf33982_70.jpg Plan, S44 stolpehull SØ 

Cf33982_71.jpg Profil, S52 kokegrop NV 

Cf33982_72.jpg Profil, S52 kokegrop NV 

Cf33982_73.jpg Profil, S44 stolpehull N 

Cf33982_74.jpg Plan, S73 avskrevet N 

Cf33982_75.jpg Plan, S72 stolpehull N 

Cf33982_76.jpg profil, S72 stolpehull N 

Cf33982_77.jpg Plan, S45 bunn av ildsted N 

Cf33982_78.jpg profil, S45 bunn av ildsted N 

Cf33982_79.jpg Plan, S51 stolpehull som skjærer grøft N 

Cf33982_80.jpg Profil, S49 kokegrop N 

Cf33982_81.jpg Profil, S49 kokegrop N 

Cf33982_82.jpg Profil, S49 kokegrop N 

Cf33982_83.jpg Profil, S49 kokegrop N 

Cf33982_84.jpg profil, S51 stolpehull som skjærer grøft S59 N 

Cf33982_85.jpg Profil, S51 SV 

Cf33982_86.jpg Profil, S58 kokegrop Ø 

Cf33982_87.jpg Plan, S48 kokegrop N 
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Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf33982_88.jpg Plan, S81 stolpehull SV 

Cf33982_89.jpg Plan, S68 stolpehull N 

Cf33982_90.jpg Profil, S68 stolpehull NØ 

Cf33982_91.jpg Profil, S81 stolpehull NØ 

Cf33982_92.jpg Plan, S46 stolpehull NØ 

Cf33982_93.jpg Plan, S66 stolpehull SV 

Cf33982_94.jpg Profil, S48 kokegrop N 

Cf33982_95.jpg Plan, S60 mulig stolpehull N 

Cf33982_96.jpg Plan, S65 stolpehull N 

Cf33982_97.jpg Profil, S46 stolpehull S 

Cf33982_98.jpg Profil, S66 stolpehull NØ 

Cf33982_99.jpg Plan, S77 stolpehull SV 

Cf33982_100.jpg Profil, S77 stolpehull NØ 

Cf33982_101.jpg Plan, S42 kokegrop, S71 stolpehull og S85 stolpehull NØ 

Cf33982_102.jpg Plan, S42 kokegrop, S71 stolpehull, og S85 stolpehull NØ 

Cf33982_103.jpg Plan, S34 grøft SV 

Cf33982_104.jpg Plan, S34 grøft SV 

Cf33982_105.jpg Plan, S32 stolpehull, S37 kokegrop/grøft? og S84 kokegrop/grøft SV 

Cf33982_106.jpg Plan, S32 stolpehull, S37 kokegrop/grøft og S84 kokegrop/grøft NØ 

Cf33982_107.jpg Plan, S32 stolpehull SV 

Cf33982_108.jpg profil, S34 veggrøft, snitt 1 SV 

Cf33982_109.jpg Profil, S32 stolpehull N 

Cf33982_110.jpg profil, S42 kokegrop N 

Cf33982_111.jpg Profil, S42 kokegrop N 

Cf33982_112.jpg Profil, S37 kokegrop/grøft? NØ 

Cf33982_113.jpg Profil, S34 veggrøft, snitt 2 SV 

Cf33982_114.jpg Profil, S71 stolpehull N 

Cf33982_115.jpg Profil, S65 stolpehull NØ 

Cf33982_116.jpg Profil, S65 stolpehull NØ 

Cf33982_117.jpg Profil, S60 stolpehull NØ 

Cf33982_118.jpg Profil, S84 stolpehull/grøft NØ 

Cf33982_119.jpg Profil, S34 veggrøft, snitt 3 NV 

Cf33982_120.jpg Plan, S70 stolpehull SV 

Cf33982_121.jpg Plan, S67 stolpehull N 

Cf33982_122.jpg Profil, S67 stolpehull N 

Cf33982_123.jpg Plan, S78 stolpehull N 

Cf33982_124.jpg Profil, S78 stolpehull N 

Cf33982_125.jpg Profil, S70 stolpehull NØ 

Cf33982_126.jpg Plan, S82 stolpehull N 

Cf33982_127.jpg Profil, S82 stolpehull N 

Cf33982_128.jpg Plan, S51 veggrøft, hus 1 N 

Cf33982_129.jpg Plan, S51 veggrøft, hus 1 N 

Cf33982_130.jpg S31, grøft, profil N 
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8.5. ANALYSER  
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8.7. PRELIMINÆR OSTEOLOGISK RAPPORT FRA RINGSAKER PRESTEGÅRD, 247/1 

av Helene Russ 

 

 

 

Informasjon om analyse av materialet: 

 

Denne analysen ble gjennomført uten et tilgjengelig komparativt materiale. Det ble 

kun brukt bøker og bilder til sammenligningen. Derfor må denne analysen sees som 

ufullstendig, men den gir en indikasjon på hvorvidt materialet egner seg for videre 

analyser. Det finnes derfor en god del ben med benevnelsen uidentifisert som jeg 

mener kan bestemmes nærmere med et godt komparativt materiale tilgjengelig. Det 

må også nevnes at ingen av benene ble målt da måleutstyr ikke var tilgjengelig. Det er 

mulig at enkelte av benene burde måles og at de vil da kunne si noe om mankehøyde 

på dyrene. 

 

Informasjon om funnforhold: 

 

Ved utgravning ble det funnet rester etter et stabbur fra 1700-tallet. Rundt dette 

stabburet ble det funnet mye ben. Dette stemte overens med Petter Thore Schjerpens 

fortellinger om at dette var gårdens slakteplass. Det ble funnet mye ben av ku/okse,  

gris og sau eller geit. Disse benene ble ikke samlet inn da de trolig stammer fra nyere 

tids lag. De fleste benene som ble funnet i dette området er fra distale deler av dyret, 

det vil si ben og hode, men også noe virvler og ribben. Enkelte ben kom fra ungdyr. 

Dette gir en god indikasjon på at benene var slakteavfall. 

 

Liste over funnkontekster: 

 

S1: En grop med funn, bl.a en kokepotte, glass, og ben. Av ben som kunne bestemmes 

var det kraniedeler og tenner fra gris. Etter analyser av tannfrembrudd er grisen over 2 

år gammel. De resterende ben fra S1 kommer trolig fra sau/geit og ku. 

 

Art Skjelettdeler 

Sus scrofra Parietale, zygomaticum, M1, M2, M3, P4 

Uidentifisert materiale Deler av ossa longa og annet. 

 

 

S2: Koksteinslag 

F2: Flat benbit. Dette er mulig produksjonsavfall fra kamproduksjon eller lignende.  

      2 deler av en ben-tann fra kam. 

 

Bryggesteinslag: i dette laget var det et område med en høy konsentrasjon av ben. Noe 

av dette ble derfor samlet inn, men kan kun sees på som et lite utvalg i den store 

mengden med ben som kom frem under avdekking. På grunn av tidspress og fordi 

laget ble fjernet med maskin kunne ikke alle ben samles inn da dette ble for 

omfattende. Uansett tror jeg det er et representativt utvalg som presenteres her. 
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Det fantes følgende ben fra ku/ okse: tenner, virvelfragmenter fra hele ryggraden, 

diverse biter med ribben, en del av overkjeven med tann, overarmsbensfragment med 

slaktespor,  fragment av bekken, fragment av lårben og flere tåben. En av virvlene og 

ett av tåbenene hadde løs leddflate. Det vil si at det kommer fra et ungdyr. Av får og 

geiteben er det deler fra skulderblad, underkjeve, underarmsben, tåben og en tann. 

 

Av uidentifiserte ben finnes det et ben som har tannmerker etter at et dyr har spist på 

benet. 

 

Art Skjelettdeler 

Bos taurus 2 dens, 2 spinae, costae, maxilla m/1 dens, axis med 

dens, 1 vertebra cervicale, 1uid vertebra m/løs epifysedel, 

1ve coccygis, humerus dist. m/slaktespor, acetabulum, 

femur dist., talus, Mc, Mt med mulige bitemerker fra 

hund (?), Mc uten epifyse, 3 Ph 1, 1Ph 3. 

Ovis Aries/ Capra Hircus Scapule, Mt, Mandibula to biter, ulna prox., Mt/Mc, 1 

dens (M) 

Uidentifisert Caput femoris mulig bos, benet har noe som kan ligne på 

bitemerker etter en hund. 

   

   

S34 grøft, snitt 1: Ku: Tåben og en del av en virvel. 

  Uidentifisert: Mulig del av virvel. 

Art Skjelettdeler 

Bos Taurus 1 Ph 1, uid. vertebrae bit 

Uid Del av vertebrae 

 

  

S34 grøft, snitt 2:  Ku: Muligens Atlas. 

  Uidentifisert: Noen små biter. 

Art Skjelettdeler 

Bos Taurus Muligens Atlas 

Uid. Små biter av ben 

 

 

S37 grøft:  Ku/okse: skulderblad  

 Uidentifisert: overarmsben, svært forvitret, diverse ribben, 1 bit brent ben. 

Art Skjelettdeler 

Bos Taurus Scapula 

Uid Humerus dist. svært forvitret, endel costae, 1 bit brent 

ben 
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S42 kokegrop:  Ku: Tåben 

Art Skjelettdeler 

Bos Taurus 1 Ph 1 

 

 

S44 stolpehull:   Uidentifisert: mulig ribben. 

Art Skjelettdeler 

Uid Mulig costae 

 

 

S58 kokegrop:   Uidentifisert: Bit av rørben, dårlig bevart. 

Art Skjelettdeler 

Uid Ossa longa, dårlig bevart 

 

 

S84 grøft:  Ku: Calcaneus. 

 Gris: Hjørnetann fra overkjeven. Fra en galte. 

Sau: Diverse kraniedeler. Dette gir en god indikasjon på at det er fra en sau og 

ikke fra en geit. 

 Uidentifisert: Endel biter. 1 bit brent ben. 

Art Skjelettdeler 

Bos Taurus Calcaneus 

Sus Scrofa Canin fra maxilla. ♂ 

Sau Occipitale, frontale sin +dx. 

Uid. Flere biter, samt en bit brent ben 

 

 

K3: Uidentifisert: Epifysedel fra ledd. Ingen tegn til sammenvoking. Dette er fra et 

ungt dyr. 

Art Skjelettdeler 

Uid Epifysedel fra ledd, imatur 

 

 

K6:  Tungeben fra sau/geit? 

Art Skjelettdeler 

Ovis Aries/Capra Hircus Os hyoideum 
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8.8. ARTIKKEL I RINGSAKER BLAD DEN 17. JUNI 2008 

Arkeologer har funnet bryggesteinslag ved Ringsaker kirke. I går 
startet utgravinger for å dokumentere funnene. 

Trolig ølbrygging ved kirka tidligere 

v/Jan Rune Bakkelund 
 

 

Arkeologene Helene Russ og Dorthe Nistad startet i går utgravinger ved Ringsaker prestegård. Gravemaskinen ble 

betjent av Rune Bjørnstad. (Foto: Ole Johan Storsve).  

På nedsiden av kirka, ved siden av Ringsaker prestegård, har det i mer enn ti år eksistert 
planer om å bygge et velferdsbygg som blant annet kirketjenerne skal bruke som 

oppholdsrom. Utbyggingen har det siste året kommet et skritt videre. Men de arkeologiske 

forundersøkelsene som ble gjort av fylkeskommunens folk, viste funn som gjør det nødvendig 
med utgraving og dokumentasjon.  

De to arkeologene, Helene Russ og Dorthe Nistad, fra Kulturhistorisk museum, Universitetet i 
Oslo begynte i går å dokumentere funnene. Forundersøkelsene har vist en kokegrop og 

bryggsteinslag. Kokegropen lå under et bryggsteinslag. Bryggsteinslag er stein som gjerne ble 
brukt i forbindelse med brygging av øl, derav navnet byggestein.  

Stein ble lagt på glørne for oppvarming. Når steinene var skikkelig varme, ble de lagt i vannet 
eller den vesken som skulle varmes opp. Når steinene mistet effekten, ble de kastet. Typisk 

for steinene er at de er rødbrent på en eller to sider, og grå inni. 



247/1, Ringsaker kommune, Hedmark fylke                   Saksnr.2008/3702 

 63 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Det er i Hedmark gjort flere registreringer av bryggesteinslag, og funnene er litt typisk for 

dette området av landet. Et lignende funn er blant annet gjort på Gilberg på Fåberg. 
Tidsmessig antas det at bryggesteinslagene er fra perioden 1160 til 1270. 

Når det gjelder kokegroper som har blitt registrert de siste 15 årene, er de datert til 

tidsperioden fra Kristi fødsel til år 600.  

Kirkeverge Geir Riise var og hilste de to arkeologene velkommen til Ringsaker i går. De to skal 

sammen med gravemaskinfører Rune Bjørnstad jobbe med utgraving og registrering i cirka 
14 dager. Geir Riise har hatt planene om bygging av velferdsbygg på sin pult siden han 

startet som kirkeverge for 11 år siden. Nå øyner han et håp om at byggingen kan komme i 

gang i løpet av året. 

 

Publisert tirsdag 17. juni 2008 kl. 04:30. 
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