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SAMMENDRAG 
 

Boplassfunn i form av kokegroper, avdekket ved maskinell flateavdekking av KHM, 

9-10 mai 2004. Utgravningsområdet ligger på Gaupen, like nord for Nes, ca 7 km sør 

for Moelv og ca 4 km sør for middelalderkirken i Ringsaker. Mjøsa var en viktig 

ferdselsåre i forhistorisk tid og Gaupenområdet har derfor ligget sentralt plassert til 

alle tider på en halvøy i Mjøsa.  

Undersøkelsesområdene lå i dyrka mark, inntil riksvei 213. Tre sjakter ble åpnet i 

forbindelse med gravningen. Ved Her-Sau 176/1, ble 3 av de av fylkeskommunen 

registrerte kokegropene gjenfunnet og gravd ut (S1-S3). Kokegropene er av ordinær 

type. Kokegropene tilhører formodentlig et større bosetningsområde, som det ble 

funnet spor av i forbindelse med registreringen, men som ikke ble gravd ut i sin helhet 

i denne omgang. Ved Tjerne 175/5,6, ble det i tillegg søkt etter en rydningsrøys og en 

fotformet struktur, men de viste seg å ligge utenfor planområdet.  

 

To kullprøver ble C14-datert og resultatet ble romertid. NTNU-lab.nr: 

DF3991/T18829 og 18830. 

  

 

 

 

 

 

Forsidebildet er et landskapsbilde tatt i 2002. Bildet er tatt av Øystein Lia (Lia 2003). 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

HER-SAU, 176/1 OG TJERNE 174/5,6 

RINGSAKER KOMMUNE, HEDMARK FYLKE  

LISE-MARIE BYE JOHANSEN 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med forslag til reguleringsplan for ny gangvei langs riksvei 213, 

strekningen Hersougkryssset – Revlinghagen, foretok Hedmark fylkeskommune, ved 

arkeolog Øystein Lia, en arkeologisk registrering ved maskinell sjakting i oktober 

2002. Det ble i alt gravd fire sjakter av varierende lengder (Lia 2003). Det ble påvist 

kulturminner i tre av sjaktene.  I sjakt 2 ble det påvist stolpehull fra et treskipet 

langhus, ildsteder og kokegroper. I sjakt 3 lå to kokegroper. I sjakt 4 ble det 

dokumentert en mulig rydningsrøys og en fotformet struktur av ukjent funksjon. 

Sjaktene 2 og 3 ligger i tilknytning til gården Her-Sau 176/1, mens sjakt 4 er relatert 

til gården Tjerne 174/5,6. De registrerte kulturminnene er automatisk fredet i henhold 

til lov om kulturminner 9. juni 1978, § 4.  

 

Kulturminnene fordeler seg på fem områder kalt K1 – K5. K1 omfatter størsteparten 

av strukturene, og består av 10 stolpehull, 7 kokegroper, 2 ildsteder og 2 

nedgravninger. Åtte av stolpehullene er tolket som rester etter et treskipet langhus. 

K2, K3, K4 og K5 består av 3 kokegroper, en rydningsrøys og en nedgravning med 

rødbrent sand. 

 

I brev av 23. februar 2004 fra Hedmark fylkeskommune til Riksantikvaren, i kopi til 

UKM, søkes det dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 1978, § 8,4 ledd, for 

de berørte kulturminnene i områdene K2-K5. K1 foreslås regulert til spesialområde 

med formål bevaring. Vedlagt var reguleringsplansforlaget, datert 31. august 2003. 

 

I UKMs uttalelse, datert 2004, blir dette forslaget ansett for uheldig, ettersom K1, K2 

og K3 trolig tilhører et sammenhengende bosetningsområde, og bør betraktes som én 

lokalitet. Bosetningsspor av denne typen er sjeldne i Hedmark, og UKM mener det er 

knyttet stor vitenskaplig interesse til kulturminneområdet. UKM mener at det er 

vanskelig å gi vern innenfor planen, og anbefaler Riksantikvaren å gi dispensasjon for 

alle kulturminnene som ligger innenfor planforslaget (K1-K5).  

 

Saken ble administrativt behandlet i Fornminnekomiteen 22.mars 2004 (sak F034/04).  

To alternative budsjetter ble utarbeidet, ett på bakgrunnen av dispensasjonsforslaget 

til Hedmark fylkeskommune (K2-K5), og ett på bakgrunn av UKMs 

dispensasjonsforslag (K1-K5). 

 

24. januar 2005 fattet Riksantikvaren, i henhold til § 10, 1.ledd, vedtak om kostnader 

og omfang ved særskilt granskning av de automatisk fredede kulturminnene K2-K5 i 



Gnr. 176/1 og 174/5, 6, Ringsaker kommune       Saksnr.05/1750 

 5 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 
 

forbindelse med realisering av reguleringsplan for Rv. 213, Hersougkrysset-

Revlingen, Ringsaker kommune, Hedmark. Det påviste kulturminneområde K1 ble 

bestemt regulert til spesialområde bevaring.  

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Den arkeologiske utgravningen ble utført i tidsrommet 9-10. mai 2005. Feltleder var 

Lise-Marie Bye Johansen. Gravemaskinarbeidet ble utført av Harald Kristiansen 

mandag 9. mai. 

 

Prosjektleder Inger Marie Berg-Hansen var på befaring mandag 9. mai 2005. 

 

3. FORMIDLING  

Det ble ikke tilrettelagt spesielt for formidling på utgravningen. Det kom imidlertid 

innom enkelte naboer og skoleelever fra Saugstad skole, som fikk høre litt om 

kokegroper og andre funn i nærområdet. 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger på Gaupen, like nord for Nes, ca 7 km sør for Moelv og ca 4 km 

sør for middelalderkirken i Ringsaker. Med tanke på at Mjøsa var en viktig ferdselsåre 

i forhistorisk tid, har Gaupenområdet ligget sentralt plassert til alle tider på en halvøy i 

Mjøsa. Hele området er rikt på fornminner. Storhauger, gravhauger, bygdeborger og 

gårdsnavn vitner om bosetning gjennom hele jernalder.  Det er også dokumentert 

skålgroper på Nes, noe som indikerer bosetning tilbake til neolitikum, bronsealder 

(Lia 2003). 

 

Gaupenområdet var sterkt preget av makteliten og velstand i romersk jernalder 

(Hagen 1991). I perioden 400-800 e.Kr. endrer dette bildet seg, men mot slutten av 

vikingtid markerer området seg med flere rike vikingtidsgraver, hvor våpen 

dominerer. 

 

Det er funnet et tveegget sverd og en lanse på gården Solbjør (C24513), og et sverd på 

gården Rør (C34067). På gården Her-Sau er det innkommet sverd, sporer og et bissel 

(C657-663). På gården Sveinhaug er det funnet en bredegget og tynnsmidd øks, fra en 

rikt utstyrt krigergrav fra 900-tallet (C13967).  

 

Nicolay Nicolaysen foretok i 1879 en utgravning av 30 gravminner på Her-Sau og 

Sveinhaug. Kulturminnene på Her-Sau ble definert i 3 ulike grupper; rektangulære 

steinpakninger, runde, lave røyser og ringer av tettstilte, små kampstein. Alle gravene 

var branngraver (Hagen 1991). I 1917 foretok Jan Petersen en undersøkelse av en 

branngrav på Her-Sau gård, fra jernalder. Haugen målte 12 m i diameter og det lå 

brente bein i graven. 100 m sør for planområdet ligger en gravhaug med en diameter 

på ca 25 m (ID10097). 

 

Flere av gårdene i området er nevnt i skriftlige kilder fra middelalder (Diplomatarium 

Norvegicum) (jf. http://www.dokpro.uio.no). 

http://www.dokpro.uio.no/
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Her-Sau/Hersoug gnr.176, er nevnt første gang i 1520 som Wrsudt, Wrsede, deretter 

Herrisoudh, Hereßøudt, Herßoug og Hersoug. Første del av navnet kan i følge Rygh 

komme av ”herre”, og sikter da til at gården kan ha tilhørt et adelsgods. Den har 

imidlertid aldri vært et adelssete. Gården kan ha samme opprinnelse som Sau vestre 

gnr.177 og Saua østre gnr.178, første gang nevnt som Saud i 1539 (DN.XII 735). 

Deretter nevnt som Sowd, South og  Soug. Sauðr er i henhold til Rygh, et vanlig 

gårdsnavn i Sør-Norge og kan trolig knyttes til strøm i et vannløp i nærheten. 

Tjerne gnr.174 er første gang nevnt som Tiernne i 1532 (DN.XII 648), deretter som 

Thierne og Tierne. Rygh setter dette i sammenheng med at gården kan ha ligget i 

nærheten av et tjern. 

   

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

I henhold til prosjektplan var den overordnede problemstillingen å dokumentere, 

datere og se sammenheng mellom de ulike elementene som man kan forvente å finne i 

tilknytning til et bosetningsområde. Ettersom K1 ble regulert til bevaring, ble 

problemstillingene i felt direkte knyttet til å dokumentere de påviste kulturminnene 

K2-K5.  

 

Kokegropene skulle dateres, dokumenteres og snittes. Kokegroper kan ligge i større 

samlinger, men de kan også ligge enkeltvis, eller få sammen i landskapet. Siden kun 

en begrenset del av kulturminne-området skulle undersøkes kunne kokegropene ikke 

settes inn i en større sammenheng og undersøkelsen begrenset seg til dokumentasjon 

av hver grop for seg. 

  

Det skulle i tillegg dokumenteres og snittes en rydningsrøys (K4) og en struktur av 

fotformet fasong (K5). Disse strukturene viste seg å ligge utenfor planområdet. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Feltet ble avdekket ved maskinell flateavdekking. Metoden innebærer at matjordlaget 

fjernes med gravemaskin (Løken, Pilø & Hemdorf 1996). På denne måten er det 

mulig å se kulturminner som ikke er synlige på markoverflaten. Kulturminnene, i 

form av mørkere flekker i undergrunnen, ble deretter renset frem med krafse og 

graveskje. 

 

Etter at feltene, tilsvarende sjaktene fra registreringen, ble avdekket, ble strukturene 

gitt fortløpende S-nummer, tegnet 1:20 og fotografert i plan. Deretter ble strukturene 

snittet. Formålet med snittingen var å få frem et geologisk profil som ga et bedre 

grunnlag for å tolke strukturen. Profilet ble deretter dokumentert med tegning 1:20 og 

foto. Hver enkelt struktur ble beskrevet på et skjema. På skjemaet ble det samlet 

informasjon om massens sammensetning, farge, strukturens dybde og eventuelle 

kommentarer. Mengden skjørbrent stein i kokegropene ble også dokumentert, ved at 

steinenes volum ble målt i bøtter. 

 

Det ble tatt ut kullprøver til C14 dateringer fra kokegropene.  
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Den første dagen, mandag 9. mai, ble de registrerte kulturminnene avdekket. 

Sjaktingen ble påbegynt kl. 12.30 og avsluttet kl.16.30.  

 

Først ble sjakt 3 åpnet (K2). Etter kun få meter, ble kokegrop (S-1) påvist i 

undergrunnen. Etter ca 10 m ble neste kokegrop (S-2), avdekket. Begge kokegropene 

var dekket med duk og derfor enkle å gjenfinne 

.  

Deretter ble sjakt 2 åpnet på motsatt side av veien (K3). Kokegrop (S-3) ble raskt 

påvist under en duk. 

 

Mot slutten av dagen, ble sjakt 4 åpnet. Sjakta ble påbegynt ca 80 m fra Åsgård i SV. 

Sjakta var 40 m lang og lå parallelt med riksvei 213. Det var forventet å finne en 

rydningsrøys (K4) og en fotformet struktur av ukjent funksjon (K5). Dette viste 

imidlertid å ikke la seg gjøre. Trolig har sjakta som fylkeskommunen åpnet, ligget noe 

lengre opp på jordet.  

 

Den andre dagen, tirsdag 10. mai ble de tre kokegropene dokumentert og snittet. Det 

ble også tatt inn kullprøver. Feltet ble deretter ryddet og utstyret kjørt tilbake til Oslo. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Bosetningsområdet (K1-K3) er kuttet av riksvei 231. Bosetningssporene har trolig 

fortsatt inn under denne veien. De undersøkte feltene kan derfor ha blitt påvirket av 

den nyere aktiviteten i dette området. 

 

Undersøkelsesområdet ligger under dyrket mark. Dette har ført til at deler av 

kulturminnene har vært berørt av plogen. Dybden på matjordlaget varierte fra 20-40 

cm. Kokegropa i sjakt 2 (S-3) var svært grunn, noe som kan tyde på at den øverste 

delen av den var pløyd bort. 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Til sammen ble tre kokegroper avdekket og dokumentert. 

 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Det ble ikke gjort noen funn av gjenstander i tilknytning til noen av kokegropene. 

Kullprøvene ble derimot registrert i gjenstandsbasen, C54217/1-3, se tabell under 

naturvitenskaplige prøver pkt. 5.5.4. 

 

5.5.2 STRUKTURER 

Det ble avdekket tre kokegroper. Kokegroper består av nedgravninger med et kullag i 

bunn, dekket av skjørbrent stein. Kokegroper varierer i form og størrelse. Dette kan 

antakeligvis knyttes til ulik bruk. Enkelte er ovale, andre er rektangulære og de kan 

inneholde varierende mengde skjørbrent stein. Kokegroper som avdekkes under 

åkerjord er ofte ødelagt av pløying slik at bare bunnen er igjen. 
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S-numrene som er oppgitt i parentes under, refererer til de strukturnumrene som ble 

tildelt kulturminnene ved fylkeskommunens registreringer i 2002 (Lia 2003). 

 

 

Kokegrop S-1 (S-22). 

 

Kokegropen lå i sjakt 3 (K2) og fortsatte inn i den vestre profilen av sjakta.  

Kokegropen var rektangulær i formen og ca 1,50 m i diameter. I plan hadde gropa en 

tydelig kullrand og mye skjørbrent, kantete stein. Dybden var ca 0,16 m med en 

tydelig kullrand i bunnen av gropa. I toppen av gropen, innimellom steinene, var det 

et brunt humuslag. Til sammen ble det tatt ut ca 5 bøtter, tilsvarende 60 liter, stein fra 

den bortsnittede halvdelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokegrop S-2 (S-23). 

Kokegropen lå i sjakt 3 (K2) og fortsatte inn i den vestre profilen av sjakta.  

Kokegropen var rund i formen og ca 1,30 m i diameter. I plan hadde gropen en tydelig 

kullrand og mye skjørbrent stein. Dybden var ca 0,18 m og det var en tydelig kullrand 

i bunnen av gropa. I toppen av gropen, innimellom steinene, lå det et brunt humuslag. 

Til sammen ble det tatt ut ca 1 bøtte/12 liter stein fra den bortsnittede halvdelen.  
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Kokegrop S-3 (S-7). 

Kokegropen lå i sjakt 2 (K3). Kokegropen var utflytende i formen og ca 0,80 m i 

diameter. Dybden var ca 0,04 m. Til sammen lå det ca. 6 små skjørbrente steiner i 

gropa. Kokegropen er så grunn, at det trolig var en kokegropbunn. Kokegropen lå i 

mørkebrun humusholdig jord, som var av en helt annen karakter enn undergrunnen i 

rundt kokegropene i sjakt 2. Det var vanskelig å skille denne undergrunnen fra selve 

pløyelaget.   

 

 
 

5.5.3 DATERING 

Kokegroper dateres i hovedsak til eldre jernalder, og da fortrinnsvis til 

romertid/folkevandringstid (Gustavsen 1999:7). Men kokegroper har vært brukt siden 

bronsealderen og inn i yngre jernalder. Groper fra yngre jernalder er imidlertid sjeldne 

(Narmo 1996:82). Resultatene fra C14 dateringene fra Her-Sau viser at kokegropene 

her er fra nettopp eldre jernalder, nærmere bestemt fra romertid. De nøyaktige 

dateringene fins i kap. 5.5.4, samt i eget vedlegg. 
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5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Kullprøver  
 

Prøve nr. C.nr NTNU Lab. Nr Kontekst Gram Treslag C14 dat. 

K1  C54217/1 DF3991 T-18829 S-1  32 g  Osp, bjerk  235-375 e. Kr. 

K2  C54217/2 DF3991 T-18830 S-2  38 g  Lind  230-375 e. Kr. 

K3  C54217/3 Ikke datert S-3  1,7 g 
 Selje, 
vier/osp, furu  Ikke datert 

 

6. KONKLUSJON 

I forbindelse med den arkeologiske undersøkelsen ved Her-Sau 176/1, ble det 

undersøkt tre kokegroper av ordinær type. Kokegropene ligger inntil et større 

kulturminneområde som ikke ble undersøkt. I dette ikke-undersøkte området ligger 

det trolig rester etter et treskipet langhus fra jernalderen og kokegropene skal 

sannsynligvis ses i sammenheng med dette. 

 

7. LITTERATUR 

Gustavsen, L.1999: En kokegrop er en kokegrop er en…? Follominne nr.37:7-13. 

Follo historielag. Follo. 

 

Hagen, A. 1991: Ringsakboka 1, Opphavet. Bygdebok for Brøttum-Ringsaker-Veldre. 

Brummundal 1991. 

 

Lia, Øystein 2003: Innberetning for arkeologisk forundersøkelse. Reguleringsplan for 

Rv. 213 Hersougkrysset-Revlinghagan, Gaupen, Ringsaker kommune, Hedmark 

Fylke. Hedmark Fylkeskommune. 

 

Løken, T., L. Pilø og Olle Hemdorff 1996: Maskinell flateavdekking og utgravning av 

forhistoriske jordbruksplasser- en metodisk innføring. AMS varianr. 26. Arkeologisk 

Museum i Stavanger.  

 

Narmo, L. 1996: ”Kokekameratene på Leikvin”. Kult og kokegroper. Viking LIX:79-

101. Norsk Arkeologisk Selskap, Oslo.  

 

 

 

 



Gnr. 176/1 og 174/5, 6, Ringsaker kommune       Saksnr.05/1750 

 11 
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 
 

8. VEDLEGG 

8.3. TEGNINGER 

1. Tegning av S-1, S-2 & S-3, i plan og profil. Tegnet 1:20. 

 

 

8.5. FOTOLISTE.   

Filmen ble ødelagt i kameraet. Det ble derfor ikke skrevet fotoliste, eller sendt inn 

negativer til arkivet. Forsidebildet på rapporten er tatt av Øystein Lia (Lia 2003). 

 

 

8.6. ANALYSER 

1. Treartsanalyse v/Helge I. Høeg 

2. Dateringsrapport, NTNU 

 

8.7. KART 

1. M711 Kart, 1916IV 

2. Kart over sjakter (hentet fra Lia 2003) 

3. Kart over sjakter (hentet fra Lia 2003) 

4. Innmålingspunkter, landmåler sjakt 2 og 3 (hentet fra Lia 2003) 

 

 

 

 

 


