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Bakgrunn for undersøkelsen var etableringen av en ny vann- og avløpsledning i forbindelse med 
planlagt videreutvikling av grender i Gran kommune. Oppland fylkeskommune gjennomførte 
registreringer i det aktuelle området 6. og 9. november 2007, og det ble da påvist fem kokegroper, i 
tillegg til et forhistorisk kulturlag/ dyrkningslag, id. 112434.  
 
Kulturhistorisk museum foretok en arkeologisk undersøkelse i perioden 19.-23. mai 2008. Ingen 
nye strukturer ble funnet.  
 
Fire av fem kokegroper lå i et lag med mørk, humusblandet leirjord, tykkelse inntil 0,23 m, og dette 
ble tolket som et gammelt åkerlag. Laget er ikke datert. Pollenprøver fra dyrkningslaget ble 
analysert, men det ble ikke funnet pollen. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

BLEIKEN NORDRE, 44/2, GRAN KOMMUNE, 
OPPLAND FYLKE  

DORTHE NISTAD 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Bakgrunn for undersøkelsen var etableringen av en ny vann- og avløpsledning i 

forbindelse med planlagt videreutvikling av grender i Gran kommune. Oppland 

fylkeskommune gjennomførte registreringer i det aktuelle området 6. og 9. 

november 2007, og det ble da påvist fem kokegroper, i tillegg til et forhistorisk 

kulturlag, id. 112434.  

 

Oppland fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i henhold til 

kulturminneloven § 8,1. ledd, i brev av 12. desember 2007, hvor det ble anbefalt 

dispensasjon for det angitte området med vilkår om arkeologisk undersøkelse. 

Kulturhistorisk Museum, Fornminneseksjonen, uttalte seg i brev av 4. februar 

2008 til Riksantikvaren hvor museet støttet fylkeskommunens tilråding. 

Riksantikvaren ga tillatelse til fjerning av de automatisk fredede kulturminner i 

brev den 11. februar 2008, med vilkår om arkeologisk undersøkelse.  

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 
Undersøkelsen ble foretatt i tidsrommet 19.– 23. mai 2008. Det var stort sett fint 

vær, en dag med regn, ellers opphold og sol.  

 

Dorthe Nistad var feltleder og Evelina Johansson feltassistent. Lars Gustavsen 

foretok innmålinger og er ansvarlig for plantegningene. Prosjektleder var Jan 

Henning Larsen.  

 

3. FORMIDLING  
Det var ingen besøkende på feltet, med unntak av kontaktperson i Gran 

kommune, Lars Ellingbø.  

 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 
Undersøkelsesområdet ligger i Gran på Hadeland, og Bleikengårdene ligger 

nord for Brandbukampen, på østsiden av Randsfjorden, på et markert høydedrag 

i terrenget, med fin utsikt mot fjorden i vest. Undersøkelsesområdet ligger i et 

jordbrukslandskap hellende mot vest. Jorda har god bonitet, og er fulldyrket.  
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På en åkerholme like sørsørvest for feltet ligger en gravrøys, id 111465, 

registrert av S. Grieg i 1919. Røysen har plyndringshull i toppen, og er ellers 

svært tilvokst og dermed vanskelig å se. Gran kommune er kjent for sine 

gravminner fra jernalderen, spesielt de mange våpengravene fra eldre jernalder, i 

tillegg til mange funn fra yngre jernalder. De mange gravminnene er med på å 

understreke områdets sentrale posisjon i forhistorien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 1. Gravrøysen, id 111465, sett fra feltet (Cf33980_26) Fotograf D. Nistad 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Kokegrop er en betegnelse brukt om groper med kull og varmepåvirket/ 

skjørbrent stein, og man antar at kokegropene hadde flere funksjoner. Den 

vanligste tolkningen er at det dreier seg om en matlagningsteknikk hvor steiner 

ble oppvarmet i et bål, og maten ble så pakket inn og ”kokt” i de varme steinene, 

som i en stekeovn. Dette er kjent i mange kulturer, og man antar derfor 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 
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var knyttet til hverdagslige måltider (Gustafson, L., Heibreen, T., og Martens, J 

(red.) 2005).   

 

Utbredelsen og innholdet i forhistoriske kulturlag varierer, men de inneholder 

ofte trekull og skjørbrent stein, og hvis bevaringsforholdene er optimale kan 

man også finne rester av organisk materiale. Kulturlag kan være rester etter 

kompostert avfall fra en nærliggende bosetning, eller rester etter oppbygging av 

gjødsel fra jordbruk. Laget kan også være rester etter dyrkning. 

 

Kulturhistorisk museums prosjektplan (Larsen 2008) danner den vitenskapelige 

bakgrunnen for undersøkelsen. Følgende problemstillinger var aktuelle: 

 

Kokegroper: 

- Datering 

- Funksjon 

- Er kokegropene brukt over lang tid, eller bare i et kort tidsrom? 

- Finnes det bein eller andre gjenstander i kokegropene? 

 

Dyrkningsflate: 

- Er det andre strukturer her? 

- Datering? 

- Funksjon – hva er dyrket?  

- Stratigrafien internt i dyrkningslag og mellom dyrkningslag og kokegroper. 

 

Kokegropene ble etter registreringen tolket som et sammenhengende 

kokegropfelt, og det ble antatt en tidsmessig sammenheng mellom gravrøysen 

og kokegropene. Prosjektplanen legger vekt på å avklare kokegropenes brukstid 

i relasjon til gravrøysen, og få avklaring på det gamle åkerlaget. Undersøkelse 

av dette vil kunne gi ny kunnskap om bosetning og kultutøvelse i forhistorisk tid 

i Bleikengrenda. Kokegropfelt er i liten grad påvist på Hadeland tidligere, så 

dokumentasjon av et samlet felt i tillegg til innsamlede naturvitenskapelige 

metoder kan gi viktig informasjon.    

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   
Ettersom tiltakssonen i området kan begrenses til et minimum ble det ikke lagt 

vekt på å avdekke eller avgrense hele lokaliteten, og utgravningen konsentrerte 

seg om den allerede avdekte sjakten. Lokaliteten ligger på et parti hellende mot 

vest, og den er omkranset av åkerholmer i nord og vest, slik at den blir naturlig 

avgrenset.  

 

De 5 kokegropene som ble påvist ved registreringen beholdt strukturnummeret 

sitt ved utgravningen, S1-5. Alle strukturene ble renset med graveskje og krafse, 

tegnet i målestokk 1:20, og fotografert. Deretter ble de snittet og dokumentert i 

profil. Alle kokegropene ble snittet N-S. Det ble tatt inn kullprøver fra alle 

strukturene, i tillegg til enkelte jordprøver.  
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
De 5 kokegropene var tildekt med duk og masser, og var dermed godt bevart 

etter registreringen.  

 

20. mai renset vi frem S4 og S5 som lå nord på feltet. S4 var veldig stor, og ved 

opprensing ble det antatt at det muligens var snakk om to groper som var 

sammenhengende. Dette ble imidlertid forkastet ved snitting. Både S4 og S5 ble 

tegnet og fotografert i plan, før de ble snittet.  

 

21. mai ble brukt til å finrense og tegne profilen i S4, i tillegg til rensing og 

snitting av S2 og S3.  

 

22. mai fortsatte snittingen av S2, som viste seg å være mer omfattende enn 

antatt. Den inneholdt store mengder skjørbrent stein og avgrensningen i plan 

stemte ikke overens med avgrensningen i profil, for den fortsatte innunder 

sjaktkanten mot nord. S1 og S3 ble også tegnet og snittet. S3 var i plan en liten 

oval kullflekk med litt skjørbrent stein. Ved snitting såg det imidlertid ut til at 

den kunne ha en sammenheng med S2, da disse lå svært tett. Det var mengder av 

skjørbrent stein også i S3, men denne ble ikke gravd til sjaktkanten, siden dette 

allerede var dokumentert i S2.  

 

23. mai ble det renset frem et utsnitt av sjaktkanten, som ble fotografert, tegnet, 

og det ble tatt naturvitenskaplige prøver. Utstyr ble vasket og pakket, med 

påfølgende retur til Kulturhistorisk museum.   

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Undersøkelsesområdet lå i dyrket mark og kulturminnene var dermed berørt av 

pløying og arbeid i forbindelse med dyrkningen. Dette kan ha medført at de øvre 

lag av kokegropene, dyrkningslag og eventuelle funn, ikke var bevart.  

 

5.5 UTGRAVNINGEN 
Det ble avdekket 5 kokegroper og forhistoriske kulturlag/ dyrkningslag på 

Bleiken nordre, samtlige ble påvist ved Oppland fylkeskommune sin registrering 

i 2007 (Andersen 2007). Undergrunnen bestod av mørk, humusblandet leirjord 

og enkelte rygger av flisberg, og strukturene fremstod som svært tydelige med 

markerte kullforekomster og skjørbrent stein. Alle kokegropene ble snittet og 

dokumentert i plan og profil under utgravningen i 2008. Det ble også tatt 

kullprøver av alle strukturene, i tillegg til jordprøver fra områder med bevarte 

kulturlag.  I tillegg ble det renset frem et utsnitt av profilkanten, som ble tegnet, 

fotografert, og det ble tatt jordprøver.  

 

Fire av fem kokegroper (S2-5) lå i et lag med mørk, humusblandet leirjord, 

tykkelse inntil 0,23 m, og dette ble tolket som et gammelt åkerlag. 

5.5.1 FUNNMATERIALE 
Det ble ikke gjort funn av gjenstander i løpet av utgravningen. 
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5.5.2 STRUKTURER 
Det ble funnet 5 strukturer i løpet av registreringen, og alle ble tolket som 

kokegroper.  

 

Struktur 1, kokegrop: I plan fremstod den som en rund/oval kokegrop med 

største mål ca. 1,2 x 1,3 m, orientert NØ-SV. Største dybde i profil ca. 0,4 m. 

Trekullkonsentrasjon i N og V, og ellers bestod massen av mørkbrun 

humusholdig sandjord med store mengder skjørbrent stein. SØ i strukturen var 

det et lite område med fliseberg og skjørbrent stein. Hele massen i profilen var 

full av små, skjørbrente steiner, og kun de største er avmerket på tegningen. I 

bunnen av profilen lå en stor jordbundet stein som delvis var varmepåvirket. 

Undergrunnen bestod av guloransje sandgrus, og en del fliseberg. Kokegropen 

er datert til AD 235-405 (T-19940). 

 

 
 

Figur 2 og 3. S1 i plan og i profil (Cf33980_16 og _18) Fotograf D. Nistad 

 

Struktur 2, kokegrop: I plan fremstod den som en rundoval kokegrop med 

største mål ca. 1,22 x 1,50 m, orientert NØ-SV. Største dybde i profil var ca. 

0,56 m. Trekullkonsentrasjon i Ø og SV, og ellers bestod massen av mørkbrun 

humusholdig sandjord, rødbrent leire og skjørbrent stein. I plan var S2 tydelig 

avgrenset, men ved snitting viste det seg at S2 fortsatte 1,3 m ytterligere mot N, 

inn under sjaktkanten. Det ble ikke gjort forsøk på å avgrense, men strukturen 

ble tegnet inn til sjaktkanten. Store mengder skjørbrent stein fremkom ved 

snitting, spesielt i bunnen av profilen lå det til dels store, skjørbrente stein, med 

største mål 0,58 m. Kokegropen lå i et humusholdig dyrkningslag. S2 lå 0,4 m 

SØ for S3. Kokegropen er datert til AD 235-330 (TUa-7680). 

 

Figur 4 og 5. S2 plan og profil (Cf33980 _14 og _19). Fotograf E. Johansson 
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Struktur 3, kokegrop: I plan fremstod den som en oval kokegrop med største 

mål i plan 0,92 x 0,7 m, orientert NV-SØ. Største dybde i profil 0,4 m. Massen 

bestod av mørkbrun humusholdig sandjord med spredte linser av trekull, i tillegg 

til skjørbrent stein. I plan var S3 liten og tydelig avgrenset, men ved snitting 

fremstod den som mye større, med en mulig sammenheng med S2. Kokegropen 

lå i et humusholdig dyrkningslag. S 3 ligger 0,4 m NV for S2. Kokegropen er 

datert til AD 25-230 (T-19939). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. S3 i profil (Cf33980 _24). Fotograf D. Nistad 

 

 

 

Struktur 4, kokegrop: I plan fremstod den som en åttetallformet kokegrop med 

største mål ca. 2,2 x 3,2 m, orientert N-S. Største dybde i profil 0,45 m. Massen 

bestod av mørkbrun grus- og humusholdig sandjord med spredte linser av 

trekull, mye skjørbrent stein og områder med rødbrent leire. Etter opprenskning 

så det ut til å være to kokegroper ved siden av hverandre, men dette ble avkreftet 

ved snitting. Trekull fremkom i store linser, gjerne i store biter, men det var 

ellers lite kull i massene. All stein var varmepåvirket, selv store steiner med 

største mål ca. 0,3 m. Det rødlige jordsmonnet rundt kokegropen og den 

rødbrente leiren tilsier også at det har vært sterk varmepåvirkning her. 

Kokegropen lå i et humusholdig dyrkningslag. S4 lå 0,6 m Ø for S5. 

Kokegropen er datert til AD 75-310 (T-19938). 

 

 
 
Figur 7 og 8. S4 i plan og profil (Cf33980_2 og _8). Fotograg D. Nistad 
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Struktur 5, kokegrop: I plan fremstod den som avrundet rektangulær med 

største mål 1,14 x 1,60 m, orientert N-S. Største dybde i profil var 0,25 m. 

Massen bestod av mørkebrun humusholdig sandig silt med innslag av grus og 

små trekullfragment, i tillegg til litt skjørbrent stein. Ved registreringen ble gjort 

funn av et fragment ubrent bein og en klump brent leire  i denne strukturen, men 

ingen funn fremkom ved utgravningen. Ved snitting kom det frem flere 

skjørbrente stein, med største mål 0,1 m. Kokegropen lå i et humusholdig 

dyrkningslag. S5 lå 0,6 m V for S4.  Kokegropen er datert til AD 255-430 (T-

19937). 

 
Figur 9 og 10. S5 i plan og profil (Cf33980_2 og _7). Fotograf E. Johansson.  
 

 

 

5.5.3 Naturvitenskapelige prøver 

 

Vedartsanalyse: 5 kullprøver ble vedartsbestemt av Helge Høeg (se vedlegg). 

 

Pollenanalyse: 5 pollenprøver ble analysert av Helge I . Høeg (se vedlegg). Det 

ble ikke funnet pollen i prøvene. 

 

Datering: 5 prøver ble datert ved Laboratoriet for Radiologisk Datering, NTNU 

(se vedlegg). 

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

1000CalBC 500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD 1000CalAD

Calibrated date

S3 kokegrop  1900±80BP

S4 kokegrop  1855±80BP

S2 kokegrop  1770±35BP

S1 kokegrop  1740±70BP

S5 kokegrop  1690±80BP
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6. KONKLUSJON 
Fem kokegropene ble datert, alle til romertid. Dateringene viser at kokegropene 

har vært i bruk i samme periode, AD 25-430. 

 

Fire av kokegropene (S2-5) var nedgravd i et dyrkningslag. Laget ble ikke 

datert. Pollenprøver fra dyrkningslaget ble analysert, men det ble ikke funnet 

pollen. 

 

Det er nærliggende å tolke kokegropene som tilhørende samme kokegropfelt, og 

at de har en sammenheng med gravrøysen. En slik sammenheng mellom 

kokegroper og gravrøyser er ikke uvanlig, og man antar at gropene ble brukt i 

forbindelse med rituelle måltider. Gravrøysen er ikke undersøkt, men slike 

røyser antas å være fra yngre bronsealder eller eldre jernalder. Det ble ikke gjort 

ytterlige forhistoriske funn i tillegg til kokegropene.  
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8. VEDLEGG 
 

8.1. STRUKTURLISTE  
Str. 
nr. 

Type Form Dimensjon Element/fyll C14-dat.  

S1 Kokegrop Rundoval ca. 1,2 x 1,3 m, 33 cm dybde Skjørbrent stein, kull 235-405 AD 
S2 Kokegrop Rundoval ca. 1,22 x 1,50 m, 56 cm 

dybde 
Skjørbrent stein, kull 235-330 AD 

S3 Kokegrop Oval 0,92 x 0,7 m, 40 cm dybde Skjørbrent stein, kull 25-230 AD 
S4 Kokegrop Rundoval ca. 2,2 x 3,2 m, 45 cm dybde Skjørbrent stein, kull 75-310 AD 
S5 Kokegrop Avrundet 

rektangulær 
1,14 x 1,60 m, 25 cm dybde  Skjørbrent stein, kull 255-430 AD 

 

 

8.2. PRØVER 

8.2.1 LISTE OVER KULLPRØVER 
Prøve-
nr. 

Kontekst C-nr. Gram Treslag NTNU 
Lab.nr. 

C14-dat. 

K1 Fra S 5 i profil, Ø 
del, dybde 16 cm. 

Kastet 34,5 g    

K2 Fra S 5 i profil, 
NØ del, dybde 11 
cm.  

C57216/5 66,9 g Bjørk, selje,  
vier/ osp, furu 

T-19937 255-430 AD 

K3 Fra S 4 i profil, S 
del, dybde 27 cm. 

C57216/4 162,0 g Furu  T-19938 75-310 AD 

K4 Fra S 4 i profil, N 
del, dybde 22 cm. 

Kastet 23,2 g    

K5 Fra S 5 i profil, S 
del.  

Kastet 10,5 g    

K6 Fra S 4, S del, 
dybde 25 cm. 

Kastet 27,7 g    

K7 Fra S 3 i profil, V 
del, dybde 10 cm. 

C57216/3 9,0 g Furu  T-19939 25-230 AD 

K8 Fra S 1 i profil, S 
del. 

Kastet 27,2 g    

K9 Fra S 1 i profil, N 
del.  

C57216/1 35,1 g Furu T-19940 235-405 AD 

K10 Fra S 2 i profil. C57216/2 
 

2,5 g Bjørk, furu TUa-7680 235-330 AD 

 

8.2.2. LISTE OVER MAKROFOSSILPRØVER 
Prøve
nr. 

Kontekst C-nr. Gram 

M1 Jordprøve tatt like S for S4, tolket som i samh. med S4. C57216/10 Over 1200 g 
M2 Jordprøve fra S2 i profil. C57216/6 543,6 g 
M3 Jordprøve fra S2, kulturlag. C57216/7 514,2 g 
M4 Jordprøve fra S3, V del. C57216/8 506,8 g 
M5 Jordprøve fra sjaktkant, 3,5 m SØ for S3. C57216/9 453,5 g 
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8.2.3. TILVEKSTTEKST 
 

C57216/1-10  

Boplassfunn fra romertid fra BLEIKEN NORDRE av BLEKEN (44/2), GRAN K., 

OPPLAND.  

Bakgrunn for undersøkelsen var etableringen av en ny vann- og avløpsledning i 

forbindelse med planlagt videreutvikling av grender i Gran kommune. Oppland 

fylkeskommune gjennomførte registreringer i det aktuelle området 6. og 9. november 

2007, og det ble da påvist fem kokegroper, i tillegg til et forhistorisk kulturlag/ 

dyrkningslag (Andersen 2007). Kulturhistorisk museum foretok en arkeologisk 

undersøkelse i perioden 19.-23. mai 2008 (Nistad 2009). Ingen nye strukturer ble 

funnet. Kokegropene og dyrkningslaget ble dokumentert og det ble tatt ut prøver. Fem 

kokegroper ble datert, alle til romertid. Prøvene ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg 

og datert ved NTNU, pollenprøver fra dyrkningslaget ble analysert av Helge I. Høeg, 

men det ble ikke funnet pollen.  

   

Kullprøver fra kokegroper  

1) Fra S1, profil, nordre del.Vekt: 35,1 g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er 

radiologisk datert til 1740±70 BP, 235-405 calAD (T-19940). 

2) Fra S2, profil. Vekt: 2,5 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu.Prøven er radiologisk 

datert på bjørk til 1770±35, calAD 235-330 (TUa-7680). 

3) Fra S3, profil, vestre del, dybde 10 cm. Vekt: 9,0 g. Vedartsbestemt til furu. Prøven 

er radiologisk datert til 1900±80 BP, 25-230 calAD (T-19939). 

4) Fra S4, profil, søndre del, dybde 27 cm. Vekt: 162,0 g. Vedartsbestemt til furu. 

Prøven er radiologisk datert til 1855±80 BP, 75-310 calAD (T-19938). 35,6 g av 

prøven er magasinert. 

5) Fra S5, profil, nordøstre del, dybde 11 cm. Vekt: 66,9 g. Vedartsbestemt til bjørk, 

selje/vier, osp og furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk, selje/vier og osp til 

1690±80 BP, 255-430 calAD (T-19937). 

 

Makrofossilprøver  

6) Fra kokegrop S2. Prøven inneholdt ikke pollen, men en del kullstøv. Prøven er 

forbrukt ved pollenanalyse. 

7) Fra kulturlag S2.Prøven inneholdt ikke pollen, men mye kullstøv. Prøven er 

forbrukt ved pollenanalyse. 

8) Fra kokegrop S3. Prøven inneholdt ikke pollen, men mye kullstøv. Prøven er 

forbrukt ved pollenanalyse. 

9) Fra sjaktekant, 3,5 m SØ for kokegrop S3. Prøven inneholdt ikke pollen, men mye 

kullstøv. Prøven er forbrukt ved pollenanalyse. 

10) Fra område like sør for kokegrop S4. Prøven inneholdt ikke pollen, men en del 

kullstøv. Prøven er forbrukt ved pollenanalyse. 

 

Orienteringsoppgave:  Undersøkelsesområdet ligger i Gran på Hadeland, og 

Bleikengårdene ligger nord for Brandbukampen, på østsiden av Randsfjorden, på et 

markert høydedrag i terrenget, med fin utsikt mot fjorden i vest. 

Undersøkelsesområdet ligger i et jordbrukslandskap hellende mot vest. På en 

åkerholme like sørsørvest for feltet ligger en gravrøys, id. 111465, registrert av S. 

Grieg i 1919.  
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Kartreferanse:  ØK, CM 058-5-3. Projeksjon:  NGO1948. Gauss-K; Akse 3, N: 

 274651, Ø:  -12217.  

LokalitetsID:  112434  

Litteratur:    

Andersen, Øystein Rønning, 2007: Rapport fra arkeologisk registrering av automatisk 

fredete kulturminner i forbindelse med graving av VA-ledning, Nordbleiken, gnr. 44, 

bnr. 1 og 2, samt Midtbleiken, gnr. 45, bnr 1 og 3, Gran kommune. Oppland 

fylkeskommune.  

Nistad, Dorthe, 2009: Rapport fra arkeologisk utgravning. Kokegroper. Bleiken 

nordre 4472, Gran kommune, Oppland fylke. KHMs arkiv. 
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8.3. TEGNINGER 
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8.4. FOTOLISTE.   
Cf33980 
 

Filnavn Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf33980_01.jpg Utsiktsbilde fra feltet V 

Cf33980_02.jpg Plan, S4 kokegrop NØ 

Cf33980_03.jpg Plan, S5 kokegrop NV 

Cf33980_04.jpg Profil, S5 kokegrop V 

Cf33980_05.jpg Profil, S5 kokegrop V 

Cf33980_06.jpg Profil, S5 kokegrop V 

Cf33980_07.jpg Profil, S5 kokegrop V 

Cf33980_08.jpg Profil, S4 kokegrop V 

Cf33980_09.jpg Profil, S4 kokegrop, bilde 1-3 V 

Cf33980_10.jpg Profil, S4 kokegrop, bilde 2-3 V 

Cf33980_11.jpg Profil, S4 kokegrop, bilde 3-3 V 

Cf33980_12.jpg Plan, S2 og S3 kokegroper N 

Cf33980_13.jpg Plan, SS kokegrop N 

Cf33980_14.jpg Plan, S3 kokegrop N 

Cf33980_15.jpg Plan, S3 kokegrop N 

Cf33980_16.jpg Plan, S1 kokegrop SØ 

Cf33980_17.jpg Feltassistent Evelina Johansson   

Cf33980_18.jpg Profil, S1 kokegrop V 

Cf33980_19.jpg Profil, S2 kokegrop V 

Cf33980_20.jpg Profil, S2 kokegrop V 

Cf33980_21.jpg Profil, S2 kokegrop, bilde 1-2 V 

Cf33980_22.jpg Profil, S2 kokegrop, bilde 2-2 V 

Cf33980_23.jpg Profil, S2 kokegrop, fortsetter innunder sjaktkanten N 

Cf33980_24.jpg Profil, S3 kokegrop V 

Cf33980_25.jpg Sjaktkantens profil 3,5 m SØ for S3 NØ 

Cf33980_26.jpg Gravrøys, id.111465, sett fra feltet NØ 

Cf33980_27.jpg Utsiktsbilde fra feltet. V 
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8.5. ANALYSER  
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8.6. KART 
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