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SAMMENDRAG 
 

Denna rapporten behandlar en arkeologisk utgrävning av ett kokgropfält i Lyngdal i Vest-Agder. 
Bakgrunden till utgrävningen är att Lyngdal kommune sökte om dispensation för plankravet i 
kommunedelplan för Lyngdal centrum för omsorgsbostäder på Berge Øvre (gnr/bnr 167/296). 
Vest-Agder fylkeskommune genomförde en arkeologisk registrering den 28. januari 2008 och en 
tilläggsregistrering den 25.-27. mars och 2. april 2008. De fann 37 möjliga kokgropar/eldstäder, 
fyra stolphål, två nedgrävningar, två diken och en mindre stensättning (id 114145). Området 
avgränsas i sydost av en brant, stenrik, skogsbeklädd backe upp, bebyggelse i sydväst, 
myr/bäck/gräsmatta tillhörande bebyggelse i nordväst och brukad mark i nordöst. Även området 
mellan fylkeskommunens schakt öppnades upp och undersöktes med hjälp av maskinell 
avbaning. Totalt fanns på fältet 55 möjliga strukturer. Av dem visade sig 16 vara kokgropar, 13 
eldstäder, sju utslagsgropar, två avfallsgropar, ett dike och 16 avskrevs efter närmare 
undersökning. Detta tolkades som ett sammanhängande kokgropfält. Ett schakt i myren intill 
fältet öppnades även men inget återfanns däri. Sju strukturer daterades. Sex av dessa var från 
romersk järnålder medan den sjunde kom från yngre bronsålder till förromersk järnålder. En 
andra tiltagshavare Arvid Augland hade sökt om lov att göra ett ingrepp på intilliggande gård 
(Berge 166/6,8). På hans mark ligger fem kokgropar och ett stolphål (id 115011). Vid 
utgrävningen av strukturerna på id 114145 grävdes, efter avtal med Riksantikvarien, två av dessa 
kokgropar, på id 115011, ut då de höll på att bli permanent förstörda av erosion. 
 

Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo 
Postboks 6762, St. Olavs plass, 0130  Oslo 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

BERGE ØVRE, 167/296, LYNGDAL,            
VEST-AGDER  

JAKOB JOHANSSON 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Lyngdal kommune sökte om dispensation för plankravet i kommunedelplan för 

Lyngdal centrum för omsorgsbostäder på Berge Øvre (gnr/bnr 167/296) 18. 

december 2007. I kommunedelplanen är området avsatt till byggnation av 

bostäder.  

 

Vest-Agder fylkeskommune genomförde den 28. januari 2008 en arkeologisk 

registrering av området. De lade ut två schakt och fann tre kokgropar, en möjlig 

eldstad och ett stenfyllt dike. Den 6. mars 2008 gick Jan Henning Larsen och 

Zanette Tsigaridas Glørstad från Kulturhistorisk museum och Snorre Haukalid 

och Ghattas Sayej från Vest-Agder fylkeskommune över området. De blev då 

eniga om att dispansationssöknaden kunde behandlas av fylkeskommunen 

(Utvidgad registrering) om området kring strukturerna blev avbanat och de 

funna kulturminnena blev daterade och dokumenterade. 25.-27. mars samt den 

2. april 2008 gjordes en ny registrering som fann 41 nya strukturer. Dessa bestod 

av 34 eldstäder/kokgropar, fyra stolphål, två gropar och en nedgrävning av 

okänd funktion. Lokaliteten blev registrerad i Askeladden med id 114145. Då 

många nya strukturer påvisades föll det på museet att leda utgrävningen. 

 

Vest-Agder fylkeskommune översände saken till Riksantikvaren den 7. april 

2008 där de sökte om dispensation från kulturminneslagen § 8.4 gällande 

kulturminne id 114145 med vilkoret att en arkeologisk undersökelse 

genomfördes. Kulturhistorisk museum uttalade sig om saken i ett brev till 

Riksantikvaren den 5. juni 2008. De stöttade då fylkeskommunen och manade 

Riksantikvaren att ge dispensation från lagen om kulturminnen från 9. juni 1978, 

§ 8.1 för automatiskt fredade kulturminnen (id 114145). Riksantikvaren stöttade 

Kulturhistorisk museums värdering och i ett brev den 23. juni gav de tillåtelse 

att göra en arkeologisk utgrävning av de aktuella kulturminnena. 

 

En andra tiltagshavare Arvid Augland hade även han sökt om lov att göra ett 

ingrepp på intilliggande gård (Berge 166/6,8) för byggnation av en mindre väg. 

På hans mark ligger fem kokgropar och ett stolphål (id 115011). Vid 

utgrävningen av strukturerna på id 114145 grävdes, efter avtal med 

riksaantikvarien, två av dessa kokgropar, på id 115011, ut då de höll på att bli 

permanent förstörda av erosion. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersökningen skedde från den 15. september till den 25. september 2008. 

Väder var under denna tiden till största delen fint men ett par dagar var det 

relativt kraftigt regn. 

 

Deltog gjorde Jakob Johansson (fältledare) och Helene Russ (fältassistent). 

Inmätning med totalstation skedde av Lars Gustavsen. Han skapade även 

planteckningar och kartor under efterarbetet. Projektledare var Zanette 

Tsigaridas Glørstad. Grävmaskin och förare var inhyrda från Lindland maskin 

AS. Förare var Odd Arne Haugland.   

 

 

3. FORMIDLING  

Många intresserade från grannskapet kom och hälsade på under utgrävningens 

gång och de fick en snabb genomgång av vad vi gjorde där och vad som funnits 

vid undersökningen. Även de anställda på kommunen som jobbade vid fältet 

kom och hälsade på. Alla där var mycket hjälpsamma och vi fick ta del av deras 

lunchrum, toaletter, förvaringslokaler med mera. Samarbetet med Tore Larsen 

vid Lyngdal kommune gick väldigt bra och vi fick den assistans vi behövde.  

 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Fornminnesfälten (id 114145 och id115011) ligger på en smal tidigare dyrkad 

platå. Platån avgränsas i sydost av en brant, stenrik, skogsbeklädd backe upp, 

bebyggelse i sydväst, myr/gräsmatta tillhörande bebyggelse i nordväst och 

brukad mark i nordöst. Genom myren rann det tidigare en bäck som nu är 

nedlagd i ett rör. Området bär i sin helhet spår av att vara ett tidigare 

jordbrukslandskap som nu är bebyggt.  

 

Det är inte registrerat några fornlämningar inne i planområdet, men både på 

Berge Øvre och Berge finns det flera registrerade fasta fornlämningar och 

lösfynd som visar att området har haft en central position under särskilt äldre 

järnålder. 

 

På Berge är det registrerat flera fristående gravminnen (id 22520, id 22521, id 

61566 och id 806490) samt ett gravfält med sju högar (id 32866). Gravminnena 

utgör troligen resterna av det stora gravfält på Bergåker som blev undersökt av 

Nicolay Nicolaysen 1871. Det har varit använt från äldre järnålder till och med 

vikingatid. Utöver det så har det gjorts flera föremålsfynd från stenålder och 

äldre järnålder, bland annat en stenyxa (id 52162/C. 32186), En flintdolk (id 

3426/C. 32482)  och ett guldbeslag till en svärdsslida från folkvandringstid (C. 

25813). Det har föreslagits att namn som Tingura (id 102281) och Tingbakken 

(id 102280) visar på att gården Berge har fungerat som en tingsplats (Eikeland 

1981:178). Öster om fornminnesfältet på Berge Øvre har det registrerats 

ytterligare två gravhögar (id 22522 och id 80652). På gården har man också 

funnit en slipad flintyxa (id 80651) och en sländtrissa (C. 36664). 
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5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Med utgångspunkt i de strukturer som registreringen, genomförd av Vest-Agder 

fylkeskommune, fann kopplades följade problemställningar till denna 

undersökning: 

 

 Har alla kokgroparna använts till att bereda mat eller finns det spår av 

andra aktiviteter i kokgroparna? 

 Finns det andra föremål i kokgroparna? 

 Ska kokgroparna tolkas som ett kokgropfält brukt inom en snäv tidsram 

eller har fältet flera användningsperioder? 

 Finns det spår av andra aktiviteter i och omkring kokgropfältet, särskilt i 

myrområdet nedanför kokgropfältet? 

 

Det är också prioriterat att se på kokgropsaktiviteten i förhållande till de tidigare 

registrerade fynden och fornminnena i området. Kokgroparna ligger i ett område 

med flera sedan tidigare kända gravminnen. Detta gör det rimligt att betrakta 

fältet som en lokal kultplats. Detta drag förstärks möjligen av kokgroparnas 

lokalisering: på en smal platå vid en myr och bäck som ligger 1-2 meter lägre än 

omkringliggande område. Det är känt att myrar användes till att deponera 

föremål, exempelvis vapen, under förhistorisk tid. Troligen har detta skett i 

rituella sammanhang, vid bland annat religiösa och politiska sammankomster. 

Om det är så att kokgropfältet ska ses som en lokal kultplats är det möjligt att 

närheten till myren och bäcken har varit viktig. 

 

Det blev också registrerat andra strukturer kring kokgropfältet. Det blev ansett 

som intressant att se om dessa ville peka mot andra aktiviteter eller 

konstruktioner i förbindelse med kokgroparna. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Av fältets ca 550m² hade fylkeskommunen redan avbanat ca 450m² och täckt de 

återfunna strukturerna med plastduk. De sista 100m² avtäcktes med maskinell 

avbaning (Løken et. al 1996). Ett schakt (23x3.5m) i myren öppnades även upp 

för att se om några deponerade föremål kunde finnas här. Utöver detta rensades 

det upp kring strukturerna i det redan avbanade området för att de skulle bli 

lättare att arbeta med.  

 

Bosättningsspår, kokgropar, eldstäder och andra strukturer avtecknar sig som 

mörkare fläckar mot den sterila marken. Under avbaningen märktes dessa ut. 

När allt var avbanat fick strukturerna nummer med S och en siffra i stigande 

ordning. De strukturerna som fick strukturnummer under registreringen fick 

behålla dessa, de nya strukturerna fick nummer på dessa följande.  

 

Strukturerna rensades fram med krafsa och skärslev. Därefter dokumenterades 

alla strukturernas ytmått, de fotograferades i plan och deras fyllmassa fick en 
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grundläggande beskrivning. Efter detta snittades strukturerna och halvparten 

grävdes ut. Profilen ritades i skala 1:20 och fotograferades, djup och lager 

dokumenterades. Mängden skörbränd sten i kokgroparna dokumenterades i liter. 

Varje struktur har blivit beskrivet på eget strukturschema. Kolprover togs från 

mestparten av strukturerna som grävdes ut, dessa gavs provnummer i stigande 

ordning. Åtta stycken av dessa sändes på vedartsbestämning och sex av dessa till 

sändes till C14-datering. 

 

Fältet, schaktet i myren och strukturerna mättes in med totalstation. 

 

Det blev under registreringen av fältet samt vid utgrävningen gjort spridda fynd 

av bearbetad flinta och kvarts. Dessa föremål samt proverna från 

undersökningen av id 114145 är katalogiserat under C56678. Proverna från de 

två kokgroparna på id 115011 är katalogiserade under C56679. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Den första dagen på fält, den 16/9, arbetade vi med grävmaskinen för att avbana 

resterande delar av fältet och öppna upp schaktet i myren. Detta tog oss till 

klockan tre på eftermiddagen och den resterande tiden gick åt till att 

dokumentera schaktet i myren och ta inledande fotografier. Elva möjliga 

strukturer hittades vid avbaningen av fältet och myren visade sig fyndtom, bara 

några moderna dräneringsdiken återfanns. 

 

17/9 rensade vi fram mestparten av de gamla strukturerna som återfanns under 

registreringen. Detta visade sig ta längre tid än väntat då plastdukarna inte 

skyddat så bra man som man kunde hoppats. Alla strukturerna var täckta av 

vegetation och det tog sin tid att hitta dess utsträckning. Alla strukturer 

dokumenteras i plan och fotograferas. En strukturlista och karta över 

strukturerna skapas. 

 

18/9 rensade vi fram de sista strukturerna, detta tog oss till klockan nio. Efter det 

började vi snitta och dokumentera strukturer. Vi började med de två 

kokgroparna utanför tiltagsområdet för att sedan börja arbetet med de på vårt 

fält.  

 

19/9 snittade vi strukturer hela dagen. Det regnade väldigt mycket vilket gjorde 

arbetet svårare. Svårt att finna strukturers utsträckning och vi drog omkring lera 

på hela fältet. Kommunen kom ut och visade oss våra fasta punkter och dess 

koordinater inför inmätningen med totalstation. 

 

22/9 var det återigen fint väder och vi snittade strukturer hela dagen. 

 

23/9 var Lars Gustavsen med oss och mätte in alla strukturerna, fälten och 

schaktet i myren med totalstation. Han arbetade med oss till klockan ett. Utöver 

detta bestod dagen av att snitta strukturer. 

 

24/9 var sista dagen på fält. Vi snittade några strukturer fram till lunch och 

sedan togs avslutande bilder av fältet. En mer detaljerad beskrivning av området 

genomfördes och de strukturerna vi ej hann gräva fick en snabb undersökning 



167/296, Lyngdal  2008/5571 

 6 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

för att säkerställa dess karaktär. Fältet och våra verktyg rengjordes och vi 

packade ihop. 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Området bär som tidigare nämnt spår av att vara dyrkad mark. Något som 

medför att strukturer under ytan kan vara berörda av plöjning och då vara störda. 

Vissa av våra eldstäder och kokgropar var relativt grunda vilket kan komma sig 

av att de blivit störda av plöjning. 

 

Då stora delar av fältet legat öppet sedan registreringen genomfördes av 

fylkeskommunen så hade det börjat växa igjen. Stora delar av fältet var igenväxt 

av gräs, mossa, ungträd och annat vegetation. Allt detta kunde inte rensas bort 

då det skulle tagit på tok för lång tid. Det medförde att det blev väldigt svårt att 

se strukturernas utsträckning och det var omöjligt att se hur den sterila marken 

förändrades över fältet. 

 

Flera strukturer hade även blivit kraftigt störda av rötter som gjorde det svårt att 

se deras ursprungliga dimensioner. 

 

En av de strukturer som uppkommit vid registreringen kunde ej återfinnas, 

platsen där den skulle ligga verkar blivit överkörd av en grävmaskin och den kan 

därmed blivit förstörd. Två av registreringens strukturer blev även 

sammanslagna till én, med en störning i mitten.  

 

Allt detta lede till att vi möjligen inte såg djupet som strukturerna hade 

ursprungligen samt att deras utsträckning var lite diffus. Dock hade vi inga 

problem att få bra prover för datering ut ur de dokumenterade strukturerna.   

 

 
Sydvästra delen av id 114145. Sett mot Ø.     Foto: Helene Russ 
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5.5 UTGRAVNINGEN 

55 stycken strukturer återfanns vid utgrävningen i Berge Øvre 167/296. Av 

dessa var 44 stycken funna av fylkeskommunen vid deras registrering. Vid 

närmare undersökning avskrevs 16 av dessa. Av de kvarvarande tolkades 16 

som kokgropar, 13 som eldstäder, sju som utslagsgropar, två som andra 

avfallsgropar och en som ett litet dike. 33 stycken strukturer snittades och 

dokumenterades. Det blev taget kolprover från 21 av kokgroparna och 

eldstäderna. Vid Berge 166/6,8 återfanns fem kokgropar och ett möjligt stolphål. 

Två av dessa kokgropar undersöktes då de var på väg att förstöras av erosion. 

 

En av strukturerna som registrerats av fylkeskommunen kunde inte finnas igen 

då den låg mitt i en brant och verkar blivit överkörd av en grävmaskin då dess 

spår var tydliga på marken. Två av fylkeskommunens strukturer blev också 

ihopslagna till én, med en störning i mitten.  

 

 
Översikt efter rensning. Sett mot S.     Foto: Jakob Johansson 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Vid fylkeskommunens registrering blev det funnet sju stycken flintavslag, ett av 

dessa var från ytan av S27, tolkad som avfallsgrop. En kvarts återfanns även av 

fylkeskommunen. Fyra stycken små flintavslag blev funnet under grävningen. 

Alla återfanns vid rensingen av ytan i fältets sydvästra del. Inget kunde knytas 

till någon struktur eller kontext. Dessa fynd tyder på att kokgropfältet har berört 

eller möjligen ödelagt en stenålderslokalitet. 

 

5.5.2 STRUKTURER 

Det blev funnet 55 strukturer under loppet av utgrävningen på Berge Øvre. 

Dessa kan delas in i fem kategorier: kokgropar, eldstäder, utslagsgropar, 

avfallsgropar och dike. Alla de strukturer som av fylkeskommunen och oss var 

tolkade som stolphål visade sig vara rotsystem, stenavtryck eller djurgångar, 
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dessa avskrevs. Av fylkeskommunen fanns det även en struktur tolkad som en 

stensättning. Det var 16 stenar av olika storlekar liggande i vad som beskrevs 

som en hästskoform. Vid utgrävning så visade sig dessa stenarna ligga utan 

riktig orientering mitt i ett lager som bara kan tolkas som en rest av matjorden. 

Ingen av stenarna vilade på toppen av en skilt lager eller kunde anses vara 

nedgrävd i ett skilt lager. Det kan bara tolkas som en slump att de hamnat i den 

formen de har och strukturen avskrevs. 

 

Fem kokgropar och ett möjligt stolphål var av fylkeskommunen registrerade på 

Berge. Två av dessa kokgropar undersöktes av oss för att rädda dem undan 

erosion. 

 

Det blev identifierat 16 kokgropar på fältet och de klassades så då de alla 

innehöll riklig mängd kol och skörbränd sten. De flesta av dem hade också en 

fyllmassa av mörkgrå till gråsvart sandig silt. De återfanns till stor del utöver 

hela ytan av fältet men med lite större koncentration i nordöst och störst i 

sydväst. Många av kokgroparna ligger dock generellt belägna ganska långt åt 

sydöst och i mitten av fältet är det ej öppnat lika långt i denna riktningen. 

Möjligen skulle det se mer ut som en jämn spridning om denna ytan avbanades. 

De återfunna kokgroparna varierade väldigt i storlek, från 80cm i största mått till 

närmare 200cm. Tio stycken av de 16 kokgroparna har ett största mått på under 

en meter. En av de sex kokegroparna med ett mått över en meter ligger i 

nordöstra delen av fältet de andra ligger i mitten eller åt sydväst. I den nordösta 

delen av fältet ligger även berggrund i dagen, detta skulle kunna påverka 

kokgroparnas storlek då de är inträngda mellan berggrundens hällar. Utanför 

fältet åt nordöst ligger den lilla ytan där två stycken kokgropar grävdes av oss då 

de höll på att förstöras (C. 56679). Här ligger det allt som allt fem stycken 

kokgropar. Även detta pekar på att den mindre koncentrationen av kokgropar till 

nordöst på vårt fält kan ha med berggrunden att göra då den inte ligger i dagen 

vid ytan bortom vårt fält.  

 

 
S2, plan. Sett mot SV.      Foto: Helene Russ 
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De 13 eldstäderna vi återfann på fältet identifierades med hjälp av den stora 

kolmängden, de skiljdes från kokgroparna då de ej innehöll skörbränd sten. 

Precis som med kokgroparna hade flera av dem en fyllmassa av mörkgrå till 

gråsvart sandig silt. Storleken på eldstäderna varierade men låg mellan 30cm 

och 110cm. Sex av dem var under 70cm i diameter, fyra mellan 70cm och 

100cm och tre över 100cm. Gällande deras fördelning på fältet gäller samma 

som för kokgroparna. De ligger spridda över hela fältet med koncentrationer till 

nordöst och sydväst och dessa koncentrationer ligger överlag orienterade åt 

sydöst på fältet.  

 

 
S3, plan. Sett mot S.      Foto: Jakob Johansson 

 

De sju groparna på fältet som blivit tolkade som utslagsgropar från kokgropar 

eller eldstäder har så blivit då deras fyllmassa har varit en omrörd blandning av 

kol, i vissa fall skörbrändsten, och en mörk, värmepåverkad silt eller sand. Den 

stora blandningen tyder på att materialet blivit uttagit ur sin originalkontext och 

nedlagt i en avskild grop eller nedgrävning. Gällande storlek så är fem av dem 

mellan 50cm och 60cm och de andra två mellan 90cm och 100cm. Deras 

orientering på fältet överensstämmer med kokgroparnas och eldstädernas ovan. 

 

Två gropar på fältet tolkades som avfallsgropar då deras fyllmassa bestod av 

blandade massor, till största delen gråsvart siltig sand, uppbyggda under en 

längre tid. Dessa ligger båda två på fältets sydvästra del. Den minsta av dem, 

S24, har ett största mått på 90cm och den större, S27, har ett mått på 184cm. S27 

var den mest intressanta av dessa då den var skuren av en kokgrop, S26, och 

därmed äldre än denna. Det var även på ytan av S27 som ett flintavslag 

återfanns vid rensning dock kunde inget kol ses i fyllmassorna.  
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S27, profil. Sett mot V.      Foto: Helene Russ 

 

Ett mindre dike, S25, återfanns även på fältet. Det ligger på fältets sydvästra del. 

Det kommer in från backen i sydöst och fortsätter ned mot myren i väst. Det 

skär kokgrop S26 och är därmed yngre än denna. Det är fyllt av en brun 

siltblandad grusig massa samt en mörkgul sand. Inga fynd gjordes vid 

utgrävning och inget kol kunde ses i fyllmassan. Troligen är det ett relativt 

modernt dräneringsdike.  

 

5.5.3 DATERING 

Åtta av kolproverna från id 114145 blev skickat till vedartsanalys. Dessa var 

kolprov nummer 1 (S13), 6 (S2), 9 (S49), 11 (S29), 12 (S28), 16 (S26), 18 (S40) 

och 19 (S9). Sex av dessa sändes sedan till datering, dessa var kolprov nummer 

1 (S13), 6 (S2), 11 (S29), 12 (S28), 18 (S40) och 19 (S9). 

 

Dessa prover gav följande dateringar: KP1 (S13): 1860 +/- 40 BP, kalibrerat till 

70 till 250 e.Kr., KP6 (S2): 2430 +/-70 BP, kalibrerat till 760 till 370 f.Kr., 

KP11 (S29): 1920 +/-50 BP, kalibrerat till 10 till 240 e.Kr., KP12 (S28): 1810 

+/- 50 BP, kalibrerat till 130 till 390 e.Kr., KP18 (S40): 1740 +/- 40 BP, 

kalibrerat till 230 till 410 e.Kr. och KP19 (S9): 1820 +/- 40 BP, kalibrerat till 90 

till 260 e.Kr. 

 

I förbindelse med fylkeskommunens registering blev det sänt in ett kolprov från 

eldstaden S1. Det blev daterat till 1980 +/- 60 BP, kalibrerat till 60f.Kr. till 210 

e.Kr.  

 

De kolprover vi analyserat pekar nästan uteslutande mot en bruksperiod under 

den romeska järnåldern, 1 – 400 e.Kr. Undantaget från detta är KP6 från S2, 

även den strukturen tolkad som en kokgrop med mycket kol och skörbrända 

stenar. Denna skulle istället höra hemma någonstans mellan yngre bronsålder 

och förromersk järnålder.  
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5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

21 stycken kolprover togs från tiltagsområdet (id 114145) och två från 

intilliggande fält (id 115011). Av dessa skickades åtta stycken från id 114145 till 

vedartsbestämning. Dessa var kolprov nummer 1 (S13) av björk och hassel, 6 

(S2) av björk och hassel, 9 (S49) av björk, hassel och furu, 11 (S29) björk, 

hassel, hägg och rönn, 12 (S28) av björk, hassel och ek, 16 (S26) av björk, 

hassel, ek och furu, 18 (S40) av björk, hassel och lind och 19 (S9) av björk, 

hassel, sälg, asp och furu.  

 

Sex av dessa sändes sedan till datering, dessa var kolprov nummer 1 (S13), 6 

(S2), 11 (S29), 12 (S28), 18 (S40) och 19 (S9). De gavs följande dateringar: 

KP1 (S13): 1860 +/- 40 BP, kalibrerat till 70 till 250 e.Kr., KP6 (S2): 2430 +/-

70 BP, kalibrerat till 760 till 370 f.Kr., KP11 (S29): 1920 +/-50 BP, kalibrerat 

till 10 till 240 e.Kr., KP12 (S28): 1810 +/- 50 BP, kalibrerat till 130 till 390 

e.Kr., KP18 (S40): 1740 +/- 40 BP, kalibrerat till 230 till 410 e.Kr. och KP19 

(S9): 1820 +/- 40 BP, kalibrerat till 90 till 260 e.Kr.  

 

Proverna från id 115011 blev preparerade och magasinerade tillsammans med 

nummer 2 (S10), 3 (S19), 13 (S3) och 14 (S33) från id 114145. Resterande 

prover från id 114145 kasserades. 

 

5.5.5 ANALYSER 

Åtta stycken av våra kolprover skickades till vedartsanalys. Det blev bestämt 40 

bitar av varje prov. Detta gav följande resultat: kolprov nummer 1 (S13): elva 

bitar av björk och 29 avhassel, 6 (S2): fyra bitar av björk och 36 av hassel, 9 

(S49): 36 bitar av björk, två av hassel och två av furu, 11 (S29): 26 bitar av 

björk, elva bitar av hassel och tre bitar av hägg/rönn, 12 (S28): 19 bitar av björk, 

13 bitar av hassel och åtta av ek, 16 (S26): 26 bitar av björk, nio bitar av hassel,  

tre bitar av ek och två av furu, 18 (S40): nio bitar av björk, 26 bitar av hassel och 

fem av lind och 19 (S9): nio bitar av björk, 29 av hassel, en bit av sälg/asp och 

en bit av furu. 

 

Det råder en stor blandning av material som brukats som bränsle i kokgroparna 

på detta fältet. Björk och hassel har dock återfunnits i alla kokgroparna där 

kolproverna har vedartsanalyser. Det är också dessa två trädarter som har stått 

för mest antal analyserade bitar i de individuella proverna. Furu, lind, ek, 

sälg/asp och hägg/rönn framkommer i betydligt mindre kvantiteter. 

 

Sex stycken av de prover som blev vedartsanalyserade skickades sedan på C14-

datering. Dessa var och gav följande resultat: KP1 (S13): 1860 +/- 40 BP, 

kalibrerat till 70 till 250 e.Kr., KP6 (S2): 2430 +/-70 BP, kalibrerat till 760 till 

370 f.Kr., KP11 (S29): 1920 +/-50 BP, kalibrerat till 10 till 240 e.Kr., KP12 

(S28): 1810 +/- 50 BP, kalibrerat till 130 till 390 e.Kr., KP18 (S40): 1740 +/- 40 

BP, kalibrerat till 230 till 410 e.Kr. och KP19 (S9): 1820 +/- 40 BP, kalibrerat 

till 90 till 260 e.Kr. 
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5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Det blev funnet 38 förhistoriska strukturer och ett dike vid undersökningen av 

Berge Øvre, av dessa tolkades 16 som kokgropar, 13 som eldstäder, sju som 

utslagsgropar, två som avfallsgropar och ett modernt dike. Gällande fynd 

återfanns det under registreringen och utgrävningen elva flintavslag varav tio 

hittades vid rensningen och ett på ytan av avfallsgropen S27. Även en bit möjligt 

retuscherad kvarts återfanns. På fältet i Berge (id 115011) undersöktes två 

kokgropar. Alla fynden och flinta och kvarts tyder på att kokgropfältet har berört 

eller ödelagt en stenålderslokation. 

 

Fältet tolkades som ett större sammanhängande kokgropfält även om det ligger 

större koncentrationer till sydväst och nordost på fältet. Inga spår efter hus eller 

andra konstruktioner återfanns. Större kokgropfält kan tolkas som 

samlingsplatser eller kultplatser och groparnas betydelse har diskuterats (Narmo 

1996, Gustafson 1999, Gjerpe 2001). Narmo och Gustafson har argumenterat för 

att mat som förbereds i en kokgrop inte rör sig om vanliga vardagsmåltider. Det 

skulle istället röra sig om speciella festligheter eller kultiska handlingar. Gjerpe 

är enig om att det är troligt att det finns en religiös koppling till vissa måltider 

som förberets i kokgropar men han menar även att kokgroparna har stått i 

centrum för mer politiska handlingar. 

 

Gällande våra kokgropar kan det inte ses några spår efter andra aktiviteter i dem 

än förberedning av mat och inga fynd har gjorts i dem. Då fältet ej heller visar 

på att några andra konstruktioner stått i området under tiden och att det ligger 

flera andra kända gravminnen i trakten är det möjligt att tolka fältet som en lokal 

religiös eller politisk plats. Detta skulle understrykts om några fynd hade gjorts i 

myren intill fältet med detta skedde tyvärr inte.  

 

Vidare har vi en trolig avfallsgrop som är äldre än en av kokgroparna och på 

ytan av avfallsgropen (S27) gjorde fylkeskommunen som tidigare nämnt ett fynd 

av flinta. Detta tillsammans med de andra flintfynden från fältet kan tyda på att 

det ligger en stenålderslokalitet i närområdet. Proverna från S27 var ej möjliga 

att datera på grund av för lite daterbart material. 

 

Gällande dateringar och olika perioder på vårt fält så ligger sex av sju dateringar 

tätt samlade kring mitten av romersk järnålder. Den sjunde dateringen sticker 

dock ut lite. Den kommer från S2, en struktur tolkad som en kokgrop med kol 

och skörbränd sten. Denna struktur har istället fått en datering mellan yngre 

bronsålder och förromersk järnålder. På fältet ligger den orienterad mitt emellan 

våra två största koncentrationer av kokgropar och eldstäder i nordöst och 

sydväst. Kanske skulle denna separation göra att det borde ses som två mindre 

kokgropfält snarare än ett större. Man kan dock inte se om de brukats under 

olika perioder då båda har spridda dateringar i mitten av romersk järnålder. 

Dateringen på S2 samt alla flintfynd visar dock på att trakten varit brukad under 

lång tid. 

 

Utgrävningen har väl svarat på det som sattes ut som mål i projektplanen. Vi har 

analyserat kokgropfältets funktion och koppling till omkringliggande miljö samt 

avskrivit möjligheten till andra konstruktioner på fältet kopplade till 

kokgroparna. 
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6. KONKLUSJON 

Vid avbaning i Berge Øvre 167/296 i Lyngdal, Vest-Agder återfanns ett 

kokgropfält med 16 kokgropar, 13 eldstäder, sju utslagsgropar, två avfallsgropar 

och ett litet dike. Två kokgropar undersöktes i Berge 166/6,8. Dessa fält ligger 

nära kopplat till en myr och inga spår av andra konstruktioner kan ses i området 

och det kan därför tolkas som en lokalt religiös eller politisk plats. Detta 

understryks av det faktum att flera kända gravminnen ligger i trakten. Flera fynd 

av flinta gjordes under registreringen och utgrävningen och det är därför troligt 

att en stenålderslokalitet ligger i närområdet eller är ödelagd av aktiviteterna på 

lokationen. 

 

 
Översikt efter rensning. Sett mot NØ.     Foto: Jakob Johansson 
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8. VEDLEGG 

 

8.1. STRUKTURLISTE  

BERGE ØVRE 167/296,  ID 114145 

Strukturnr Struktur Form Dybde Diameter Lengde Bredde Farge Fyll 

S1 Ildsted Oval 12 0 170 90 Grå/brun 
Sandig 
silt 

S2 Kokegrop Rund 14 0 80 70 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S3 Ildsted Rund 10 0 75 65 Mörkgrå 
Siltig 
sand 

S4 Kokegrop Ujevn 0 0 160 100 Grå 
Siltig 
sand 

S5 Avskrevet Ujevn 20 0 220 190 Mörkbrun 
Sandig 
silt 

S6 Avskrevet Ujevn 13 0 155 58 Grå 
Siltig 
sand 

S7 
Grop / 
nedgravning Rund 3 50 0 0 Mörkgrå 

Sandig 
silt 

S8 Ildsted Oval 0 0 60 50 Gråbrun 
Siltig 
sand 

S9 Kokegrop Rund 16 0 88 72 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S10 
Grop / 
nedgravning Oval 11 0 60 38 Gråbrun 

Sandig 
silt 

S11 Kokegrop Oval 0 0 80 60 Gråsvart 
Sandig 
silt 

S12 Kokegrop Ujevn 8 0 85 60 Brunsvart 
Sandig 
silt 

S13 Kokegrop Rund 32 0 105 90 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S14 
Grop / 
nedgravning Ujevn 0 0 100 30 Svartgrå 

Sandig 
silt 

S15 
Grop / 
nedgravning Oval 7 0 60 50 Gråsvart 

Sandig 
silt 

S16 
Grop / 
nedgravning Ujevn 0 0 60 45 Mörkgrå/brun 

Sandig 
silt 

S17 Ildsted Oval 0 0 60 40 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S18 Kokegrop Oval 0 0 75 55 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S19 Kokegrop Ujevn 15 0 75 70 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S20 Ildsted Ujevn 0 0 110 80 gråbrun 
Sandig 
silt 
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S21 Kokegrop Rund 15 0 102 96 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S22 Ildsted Oval 4 0 50 35 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S23 Ildsted Ujevn 0 0 80 60 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S24 
Grop / 
nedgravning Oval 0 0 90 60 Mörkgrå 

Sandig 
silt 

S25 Annet Annen 77 0 1300 45 Brun 
Siltig 
sand 

S26 Kokegrop Ujevn 8 0 146 144 Gråsvart 
Siltig 
sand 

S27 
Grop / 
nedgravning Ujevn 40 0 184 152 Gråbrun Sand 

S28 Kokegrop Rund 10 0 110 92 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S29 Ildsted Ujevn 8 0 70 65 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S30 Kokegrop Ujevn 0 0 90 85 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S31 Ildsted Oval 0 0 65 45 Mörkgrå 
Siltig 
sand 

S32 Ildsted Oval 0 0 65 50 Mörkgrå Sand  

S33 Kokegrop Rund 20 0 130 110 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S34 Avskrevet Ujevn 0 0 40 30 Rödbrun Sand  

S35 
Grop / 
nedgravning Ujevn 16 0 90 45 Mörkgrå 

Sandig 
silt 

S36 Avskrevet Ujevn 20 0 122 70 Grå 
Sandig 
silt 

S37 Ildsted Oval 6 0 90 60 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S38 Avskrevet Rund 0 10 0 0 Rödbrun Sand  

S39 Avskrevet Rund 0 15 0 0 Rödbrun Sand  

S40 Ildsted Ujevn 16 0 100 80 Mörkbrun Sand  

S41 Ildsted Ujevn 30 0 0 0 Mörkgrå Sand  

S42 
Grop / 
nedgravning Ujevn 0 0 50 30 Mörkgrå 

Sandig 
silt 

S43 Avskrevet Ujevn 0 35 0 0 Gråbrun 
Sandig 
lera 

S44 Avskrevet Ujevn 13 0 45 40 Ljusbrun 
Sandig 
lera 

S45 Avskrevet Ujevn 0 0 30 18 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S46 Avskrevet Ujevn 25 0 53 44 Ljusbrun 
Sandig 
lera 

S47 Avskrevet Rund 34 14 0 0 Brun Sand 

S48 Kokegrop Ujevn 25 0 400 130 Mörkgrå Sand 

S49 Kokegrop Ujevn 14 0 160 130 Gråsvart Sand 



167/296, Lyngdal  2008/5571 

 17 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

S50 Kokegrop Ujevn 0 0 225 200 Gråsvart Sand 

S51 Avskrevet Ujevn 13 0 55 40 Mörkbrun Sand 

S52 Avskrevet Rund 10 0 10 9 grå Sand 

S53 Avskrevet Rund 0 6 0 0 Gråbrun Sand 

S54 Avskrevet Annen 12 0 320 45 Mörkbrun 
Sandig 
silt 

S55 Avskrevet Ujevn 59 0 61 12 Mörkgrå Sand 

 

          BERGE 166/6,8, ID 115011 

Strukturnr Struktur Form Dybde Diameter Lengde Bredde Farge Fyll 

S1 Kokegrop Rund 20 0 120 110 Mörkgrå 
Sandig 
silt 

S2 Kokegrop Rund 10 0 85 53 Gråsvart 
Grusig 
sand 

 

8.2. FUNN OG PRØVER 

 

Funnliste  
C-nr. Funn-

nr. 
(felt) 

Kontekst/
struktur 

Gjenstand(er)  St. mål Materiale Kommentar  

C56678/1 F1  Flekke 2,7cm Flint Fylkeskommu
nens fynd, 1/3 
påsar 

C56678/2 1  Avslag 3,2cm Flint  

C56678/3 2  Avslag 1,9cm Flint 1/2 påsar 

C56678/4 2  Avslag 1,3cm Flint 2/2 påsar 

C56678/5 3  Avslag 2cm Flint  

C56678/6 F1  Avslag 4cm Flint Fylkeskommu
nens fynd, 2/3 
påsar 

C56678/7 F1  Avslag 1,8cm Flint Fylkeskommu
nens fynd, 3/3 
påsar 

C56678/8 F2  Avslag 4,6cm Flint Fylkeskommu
nens fynd, 1/3 
påsar 

C56678/9 F2  Avslag 1,9cm Flint Fylkeskommu
nens fynd, 2/3 
påsar 

C56678/10 F2  Avslag 2,5cm Flint Fylkeskommu
nens fynd, 3/3 
påsar 

C56678/11 F4 S27 Avslag 2,6cm Flint Fylkeskommu
nens fynd 

C56678/12 F3  Avslag 3,4cm Kvarts Fylkeskommu
nens fynd 
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        Liste over kullprøver 
Prøve
nr. 

Kontekst C-nr. Gram Treslag Kommentar C14-dat. 

K1 S13 C56678/13 52,7 Björk, 
hassel 

Sänd till 
datering 

70 – 250 
e.Kr. 

K2 S10 C56678/14 2,6  Magasinerat  

K3 S19 C56678/15 64,1  Magasinerat  

K4 S15 C56678/16   Kasserat  

K5 S1 C56678/17   Kasserat  

K6 S2 C56678/18 30,4 Björk, 
hassel 

Sänd till 
datering 

760 – 370 
f.Kr. 

K7 S48 C56678/19   Kasserat  

K8 S35 C56678/20   Kasserat  

K9 S49 C56678/21 8,6 Björk, 
hassel, 
furu 

Magasinerat  

K10 S22 C56678/22   Kasserat  

K11 S29 C56678/23 24,8 Björk, 
hassel, 
hägg, 
rönn 

Sänd till 
datering 

10 – 240 
e.Kr. 

K12 S28 C56678/24 9,2 Björk, 
hassel, 
ek 

Sänd till 
datering 

130 – 390 
E.Kr. 

K13 S3 C56678/25 36,4  Magasinerat  

K14 S33 C56678/26 47,1  Magasinerat  

K15 S25 C56678/27   Kasserat  

K16 S26 C56678/28 17,7 Björk, 
hassel, 
ek, furu 

Magasinerat  

K17 S27 C56678/29   Kasserat  

K18 S40 C56678/30 50 Björk, 
hassel, 
lind 

Sänd till 
datering 

230 – 410 
e.Kr. 

K19 S9 C56678/31 41,4 Björk, 
hassel, 
sälg, 
asp, 
furu 

Sänd till 
datering 

90 – 260 
e.Kr.  
290 – 320 
e.Kr.  

K20 S21 C56678/32   Kasserat  

K21 S5 C56678/33   Kasserat  

 
Prøve
nr. 

Kontekst C-nr. Gram Kommentar 

K1 S1 C56679/1 33,6 Id 115011, 
Magasinerat 

K2 S2 C56679/2 16,1 Id 115011, 
Magasinerat 

 

 TILLVÄXTRAPPORT 

 

C56678/1-33  

Funn fra jernalder og Steinalder fra BERGE ØVRE (167 /296), LYNGDAL 

K., VEST-AGDER.  
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1)  flekke ojämn av flint  

Liten flintflekke utan koppling till struktur. Funnen vid rensning av fält. Ojämn 

form. Fynd funnet vid registreringen. 

Mål: L: 2,4 cm. B: 1,2 cm. T: 0,5 cm. Tvm: 2,4 cm.  

Funnen vid ett kokgropfält.  

2)  avslag ojämn av flint  

Stort flintavslag utan koppling till struktur. Funnen vid rensning av fält. Ojämn 

form med en spetsig sida.  

Mål: L: 3,2 cm. B: 1,2 cm. T: 0,6 cm. Stt: 0,8 cm. Tvm: 1,6 cm.  

Funnen vid ett kokgropfält.  

3)  avslag ojämn av flint  

Litet flintavslag utan koppling till struktur. Funnen vid rensning av fält. Ojämn 

form. 

Mål: L: 1,7 cm. B: 1,7 cm. T: 0,2 cm. Stt: 0,4 cm. Tvm: 17, cm.  

Funnen vid ett kokgropfält.  

4)  avslag ojämn av flint  

Litet flintavslag utan koppling till struktur. Funnen vid rensning av fält. Ojämn 

form. 

Mål: L: 1,3 cm. B: 1, cm. T: 0,2 cm. Tvm: 1,2 cm.  

Funnen vid ett kokgropfält.  

5)  avslag ojämn av flint  

Litet flintavslag utan koppling till struktur. Funnen vid rensning av fält. Ojämn 

form. 

Mål: L: 2, cm. B: 1,8 cm. T: 6, cm. Tvm: 2,2 cm.  

Funnen vid ett kokgropfält.  

6)  avslag ojämn av flint  

Stort flintavslag utan koppling till struktur. Funnen vid rensning av fält. Fynd 

funnet vid registreringen. 

Mål: L: 3,3 cm. B: 3,3 cm. T: 0,5 cm. Tvm: 4,5 cm.  

Funnen vid ett kokgropfält.  

7)  avslag ojämn av flint  

Litet flintavslag utan koppling till struktur. Funnen vid rensning av fält. Ojämn 

form. Fynd funnet vid registreringen. 

Mål: L: 1,8 cm. B: 1,1 cm. T: 0,5 cm. Tvm: 1,8 cm.  

Funnen vid ett kokgropfält.  

8)  avslag ojämn av flint  

Stort flintavslag utan koppling till struktur. Funnen vid rensning av fält. Fynd 

funnet vid registreringen. 

Mål: L: 4,5 cm. B: 2,8 cm. T: 0,8 cm. Tvm: 4,4 cm.  

Funnen vid ett kokgropfält.  

9)  avslag ojämn av flint  

Litet flintavslag utan koppling till struktur. Funnen vid rensning av fält. Ojämn 

form. Fynd funnet vid registreringen. 

Mål: L: 1,9 cm. B: 1,6 cm. T: 0,3 cm. Tvm: 1,7 cm.  

Funnen vid ett kokgropfält.  

10)  avslag ojämn av flint  

Litet flintavslag utan koppling till struktur. Funnen vid rensning av fält. Ojämn 

form. Fynd funnet vid registreringen. 

Mål: L: 1,7 cm. B: 1,1 cm. T: 0,7 cm. Tvm: 2,6 cm.  

Funnen vid ett kokgropfält.  
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11)  avslag ojämn av flint  

Litet flintavslag funnet på ytan av S27. Funnen vid rensning av fält. Ojämn 

form. Fynd funnet vid registreringen. 

Mål: L: 2,6 cm. B: 1, cm. T: 0,4 cm. Tvm: 2,2 cm.  

Strukturnr: S27 Funnet på ytan av S27, belägen på ett kokgropfält.  

12)  avslag med retusj av kvarts  

Litet kvartsavslag utan koppling till struktur, trolig retusch. Funnen vid rensning 

av fält. Ojämn form. Fynd funnet vid registreringen. 

Mål: L: 2,6 cm. B: 2,2 cm. T: 6, cm. Tvm: 3,5 cm.  

Funnen vid ett kokgropfält.  

13)  prøve, kull av bjerk/hassel  

Kolprov taget från struktur på fält.  

Vekt: 52,7  

Datering: 70 - 250 e.Kr.  

Strukturnr: S13 Kokgrop på kokgropfält.  

14)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Preparetat och magasinerat. 

Vekt: 2,6  

Strukturnr: S10 Utslagsgrop på kokgropfält.  

15)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Preparetat och magasinerat. 

Vekt: 64,1  

Strukturnr: S19 Kokgrop på kokgropfält.  

16)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Kasserat. 

Strukturnr: S15 Utslagsgrop på kokgropfält.  

17)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Kasserat. 

Strukturnr: S1 Eldstad på kokgropfält.  

18)  prøve, kull av bjerk/hassel  

Kolprov taget från struktur på fält. 

Vekt: 30,4  

Datering: 760 - 370 f.Kr.  

Strukturnr: S2 Kokgrop på kokgropfält.  

19)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Kasserat. 

Strukturnr: S48 Kokgrop på kokgropfält.  

20)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Kasserat. 

Strukturnr: S35 Utslagsgrop på kokgropfält.  

21)  prøve, kull av bjerk/hassel/furu  

Kolprov taget från struktur på fält.  

Vekt: 8,6  

Strukturnr: S49 Kokgrop på kokgropfält.  

22)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Kasserat. 

Strukturnr: S22 Eldstad på kokgropfält.  

23)  prøve, kull av bjerk/hassel/hegg  

Kolprov taget från struktur på fält. 

Vekt: 24,8  
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Datering: 10 - 240 e.Kr.  

Strukturnr: S29 Eldstad på kokgropfält.  

24)  prøve, kull av bjerk/hassel/eik  

Kolprov taget från struktur på fält. 

Vekt: 9,2  

Datering: 130 - 390 e.Kr.  

Strukturnr: S28 Kokgrop på kokgropfält.  

25)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Preparetat och magasinerat. 

Vekt: 36,4  

Strukturnr: S3 Eldstad på kokgropfält.  

26)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Preparetat och magasinerat. 

Vekt: 47,1  

Strukturnr: S33 Kokgrop på kokgropfält.  

27)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Kasserat. 

Strukturnr: S25 Dike på kokgropfält.  

28)  prøve, kull av bjerk/hassel/eik/furu  

Kolprov taget från struktur på fält. 

Vekt: 17,7  

Strukturnr: S26 Kokgrop på kokgropfält.  

29)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Kasserat. 

Strukturnr: S27 Avfallsgrop på kokgropfält.  

30)  prøve, kull av bjerk/hassel/lind  

Kolprov taget från struktur på fält.  

Vekt: 50  

Datering: 230 - 410 e.Kr.  

Strukturnr: S40 Eldstad på kokgropfält.  

31)  prøve, kull av bjerk/hassel/selje/furu/osp  

Kolprov taget från struktur på fält.  

Vekt: 41,4  

Datering: 90 - 260 e.Kr. 290 - 320 e.Kr.  

Strukturnr: S9 Kokgrop på kokgropfält.  

32)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Kasserat. 

Strukturnr: S21 Kokgrop på kokgropfält.  

33)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Kasserat. 

Strukturnr: S5 Avskriven struktur på kokgropfält.  

 

Funnomstendighet: Registrering och utgrävning. Två C-nummer gavs till denna 

grävning (C56678 och C56679). En andra tiltagshavare skulle på den 

intilliggande gården bygga en väg och denna yta var öppnad och innehöll 

kokgropar. Två av dessa kokgropar höll på att förstöras på grund av erosion och 

vi fick gå in och gräva ut dessa med (C56679). Huvudfältet är ett kokegropfält 

belägget intill en myr. På fältet återfanns 16 kokgropar, 13 eldstäder, 7 

utslagsgropar, 2 avfallsgropar och 1 dike. 16 strukturer som iaktagits vid 

registrering och avbaning av fältet avskrevs under undersökningen. Fynden från 
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fältet består av 11 flint avslag och en bit kvarts. 21 kolprover togs från detta fält. 

8 av dessa lämnades in för vedartsanalys, 6 av dessa skickades senare till C14-

datering, 4 preparerades och magasinerades och 9 kasserades. 

Orienteringsoppgave:  På fältet belägget sydöst om en brant, stenrik, 

skogsbeklädd backe upp, sydväst om bebyggelse, nodväst om myr, bäck, 

gräsmatta och nordöst om brukad mark.  

Kartreferanse/-KOORDINATER:  M711/N50, Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 

32 N:  6445990 Ø:  386940  

LokalitetsID:  114145  

FornminneID:  114145  

Funnet av:  Jakob Johansson 

 

C56679/1-2  

Funn fra jernalder fra BERGE (166 /6), LYNGDAL K., VEST-AGDER.  

1)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Preparerat och magasinerat. 

Vekt: 33,6  

Strukturnr: S1 Kokgrop på kokgropfält.  

2)  prøve, kull av kull  

Kolprov taget från struktur på fält. Preparerat och magasinerat. 

Vekt: 13,1  

Strukturnr: S2 Kokgrop på kokgropfält.  

 

Funnomstendighet: Registrering och utgrävning. Två C-nummer gavs till denna 

grävning (C56678 och C56679). En andra tiltagshavare skulle på denna gården 

bygga en väg och denna yta var öppnad och innehöll kokgropar. Två av dessa 

kokgropar höll på att förstöras på grund av erosion och vi fick gå in och gräva ut 

dessa med (C56679). Tiltagsområdet är ett kokegropfält belägget intill en myr 

(C56678). På fältet återfanns 16 kokgropar, 13 eldstäder, 7 utslagsgropar, 2 

avfallsgropar och 1 dike. 16 strukturer som iaktagits vid registrering och 

avbaning av fältet avskrevs under undersökningen. Fynden från fältet består av 

11 flint avslag och en bit kvarts. 21 kolprover togs från detta fält. 8 av dessa 

lämnades in för analys, 4 preparerades och magasinerades och 9 kasserades. 2 

kolprover togs från C56679. De preparerades och magasinerades.  

Orienteringsoppgave:  Fältet ligger belägget sydöst om en brant, stenrik, 

skogsbeklädd backe upp, sydväst om bebyggelse, nodväst om myr, bäck, 

gräsmatta och nordöst om brukad mark.  

Kartreferanse/-KOORDINATER:  M711/N50, Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 

32 N:  6445990 Ø:  386940  

LokalitetsID:  114145  

Funnet av:  Jakob Johansson 2008 

 

8.3. TEGNINGER 

Det blev utfört renteckning av teckningar av åtta strukturer. De inngår här. Det 

är dessa åtta strukturer som blev skickade till vedartsanalys. Teckningarna följer 

sist i rapporten. 

1.  Teckningar av S2 och S9 

2.    Teckningar av S13 och S26     
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3.    Teckningar av S28, S29, S40 och S49 

 

8.4. FOTOLISTE   

Filnavn Fotoark_Id Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf33994_01.jpg 321553 Översiktsbild av fält. S 

Cf33994_02.jpg 321554 Översiktsbild av fält. S 

Cf33994_03.jpg 321555 Översiktsbild av fält. SÖ hörnet. Ø 

Cf33994_04.jpg 321556 Översiktsbild av fält. SÖ Hörnet. Ø 

Cf33994_05.jpg 321557 
Översiktsbild av fält. S-schakt och 
mittbänk. SV 

Cf33994_06.jpg 321558 Översiktsbild av fält. SV hörnet. Ø 

Cf33994_07.jpg 321559 Översiktsbild av fält. SV hörnet. Ø 

Cf33994_08.jpg 321560 Översiktsbild av fält. N-schakt. NØ 

Cf33994_09.jpg 321561 
Översiktsbild av fält. S-schakt och SV 
Hörnet. NØ 

Cf33994_10.jpg 321562 Schakt i myr, mot NØ. NØ 

Cf33994_11.jpg 321563 Schakt i myr, mot SV. SV 

Cf33994_12.jpg 321564 Schakt i myr, mot SV. SV 

Cf33994_13.jpg 321565 S22, plan. V 

Cf33994_14.jpg 321566 S24, plan. S 

Cf33994_15.jpg 321567 S21, plan. S 

Cf33994_16.jpg 321568 S20, Plan. S 

Cf33994_17.jpg 321569 S23, plan. S 

Cf33994_18.jpg 321570 S28, plan. S 

Cf33994_19.jpg 321571 S29, plan. SSØ 

Cf33994_20.jpg 321572 S30, plan. SSØ 

Cf33994_21.jpg 321573 S31, plan. SSØ 

Cf33994_22.jpg 321574 S3, plan. S 

Cf33994_23.jpg 321575 S26, plan. Ø 

Cf33994_24.jpg 321576 S27, plan. S 

Cf33994_25.jpg 321577 S4, plan. S 

Cf33994_26.jpg 321578 S35, plan. SV 

Cf33994_27.jpg 321579 S33, plan. S 

Cf33994_28.jpg 321580 S32, plan. S 

Cf33994_29.jpg 321581 S7, plan. N 

Cf33994_30.jpg 321582 S46, plan. S 

Cf33994_31.jpg 321583 S2, plan. SV 

Cf33994_32.jpg 321584 S42, plan. S 

Cf33994_33.jpg 321585 S6, plan. NØ 

Cf33994_34.jpg 321586 S45, plan. S 

Cf33994_35.jpg 321587 S44, plan. SØ 

Cf33994_36.jpg 321588 S43, plan. SØ 

Cf33994_37.jpg 321589 S36, plan. SØ 

Cf33994_38.jpg 321590 S1, plan. SØ 

Cf33994_39.jpg 321591 S37, plan. Ø 

Cf33994_40.jpg 321592 S40, plan. SØ 

Cf33994_41.jpg 321593 S41, plan. SØ 

Cf33994_42.jpg 321594 S5, plan. NV 

Cf33994_43.jpg 321595 S17, plan. ØNØ 

Cf33994_44.jpg 321596 S9, plan. S 

Cf33994_45.jpg 321597 S18, plan. Ø 

Cf33994_46.jpg 321598 S19, plan. NV 
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Cf33994_47.jpg 321599 S10, plan. Ø 

Cf33994_48.jpg 321600 S13, plan. Ø 

Cf33994_49.jpg 321601 S16, plan. Ø 

Cf33994_50.jpg 321602 S15, plan. Ø 

Cf33994_51.jpg 321603 S14, plan. Ø 

Cf33994_52.jpg 321604 S8, plan. SØ 

Cf33994_53.jpg 321605 S12, plan. Ø 

Cf33994_54.jpg 321606 S11, plan. N 

Cf33994_55.jpg 321607 S34, plan. NV 

Cf33994_56.jpg 321608 S38, plan. NV 

Cf33994_57.jpg 321609 S39, plan. NV 

Cf33994_58.jpg 321610 S47, plan. NV 

Cf33994_59.jpg 321611 S48, plan. SØ 

Cf33994_60.jpg 321612 S49, plan. SØ 

Cf33994_61.jpg 321613 S51, plan. NV 

Cf33994_62.jpg 321614 S50, plan. SØ 

Cf33994_63.jpg 321615 S52, plan. NV 

Cf33994_64.jpg 321616 S53, plan. NV 

Cf33994_65.jpg 321617 S54, plan. SØ 

Cf33994_66.jpg 321618 S25, plan. S 

Cf33994_67.jpg 321619 S25, plan. Ø 

Cf33994_68.jpg 321620 S25, plan. V 

Cf33994_69.jpg 321621 Ôversiktsbild efter rensning. S 

Cf33994_70.jpg 321622 Ôversiktsbild efter rensning. S 

Cf33994_71.jpg 321623 Ôversiktsbild efter rensning. NØ 

Cf33994_72.jpg 321624 Ôversiktsbild efter rensning. Ø 

Cf33994_73.jpg 321625 Ôversiktsbild efter rensning. SØ 

Cf33994_74.jpg 321626 Ôversiktsbild efter rensning. Ø 

Cf33994_75.jpg 321627 Ôversiktsbild efter rensning. SØ 

Cf33994_76.jpg 321628 Ôversiktsbild efter rensning. SØ 

Cf33994_77.jpg 321629 Ôversiktsbild efter rensning. SV 

Cf33994_78.jpg 321630 S55, plan. NV 

Cf33994_79.jpg 321631 S1, plan. Berge 166/6,8. (id 115011) S 

Cf33994_80.jpg 321632 S2, plan. Berge 166/6,8. (id 115011) S 

Cf33994_81.jpg 321633 S1, profil. Berge 166/6,8. (id 115011) S 

Cf33994_82.jpg 321634 S2, profil. Berge 166/6,8. (id 115011) S 

Cf33994_83.jpg 321635 S13, profil. NØ 

Cf33994_84.jpg 321636 S19, profil. N 

Cf33994_85.jpg 321637 S10, profil. NØ 

Cf33994_86.jpg 321638 S15, profil. NV 

Cf33994_87.jpg 321639 S1, profil. S 

Cf33994_88.jpg 321640 S37, profil. SØ 

Cf33994_89.jpg 321641 S46, profil. N 

Cf33994_90.jpg 321642 S44, profil. SØ 

Cf33994_91.jpg 321643 S2, profil. SØ 

Cf33994_92.jpg 321644 S6, profil. S 

Cf33994_93.jpg 321645 S6, profil. S 

Cf33994_94.jpg 321646 S7, profil. N 

Cf33994_95.jpg 321647 S47, profil. N 

Cf33994_96.jpg 321648 S47, profil. N 

Cf33994_97.jpg 321649 S48, profil. SØ 

Cf33994_98.jpg 321650 S49, profil. Ø 
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Cf33994_99.jpg 321651 S54, Profil. Ø 

Cf33994_100.jpg 321652 S54, Profil. Ø 

Cf33994_101.jpg 321653 S35, Profil. NØ 

Cf33994_102.jpg 321654 S51, profil. SØ 

Cf33994_103.jpg 321655 S22, profil. ØNØ 

Cf33994_104.jpg 321656 S29, profil SØ 

Cf33994_105.jpg 321657 S28, profil. SØ 

Cf33994_106.jpg 321658 S3, profil. S 

Cf33994_107.jpg 321659 S33, profil. S 

Cf33994_108.jpg 321660 S25, S26, S27, Profil översikt. V 

Cf33994_109.jpg 321661 S25, Profil. V 

Cf33994_110.jpg 321662 S25, Profil V 

Cf33994_111.jpg 321663 S26, profil. V 

Cf33994_112.jpg 321664 S27, profil. V 

Cf33994_113.jpg 321665 S40, profil. SØ 

Cf33994_114.jpg 321666 S9, profil. SØ 

Cf33994_115.jpg 321667 S36, profil. SØ 

Cf33994_116.jpg 321668 S21, profil. SØ 

Cf33994_117.jpg 321669 S55, Profil. N 

Cf33994_118.jpg 321670 S5, Profil. SV 

Cf33994_119.jpg 321671 S5, Profil. SV 

Cf33994_120.jpg 321672 S52, profil. N 

Cf33994_121.jpg 321673 S12, Profil. Ø 

Cf33994_122.jpg 321674 Översiktsbild, schakt i myr. NØ 

Cf33994_123.jpg 321675 Översiktsbild, S del av fält. S 

Cf33994_124.jpg 321676 Översiktsbild, mittdel av fält. Ø 

Cf33994_125.jpg 321677 Översiktsbild, S del av fält. S 

Cf33994_126.jpg 321678 Översiktsbild, mittdel av fält. Ø 

Cf33994_127.jpg 321679 Översiktsbild. NV 

Cf33994_128.jpg 321680 Översiktsbild, N del av fält. S 

Cf33994_129.jpg 321681 Översiktsbild, N del av fält. S 

Cf33994_130.jpg 321682 Översiktsbild, berggrundsområde. Ø 

Cf33994_131.jpg 321552 Översiktsbild, Berggrundsområde. Ø 

 

8.5. ANALYSER  

Analysrapporterna följer sist i rapporten. 

1. Vedartsanalys av kolprover. 

2. C14-analys av kolprover. 

 

 

8.6. KART 

Kartorna följer sist i rapporten. 

1. Översikt över lokaliteterna  

2. Id 114145 och id 115011 
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Analys 1. Vedartsanalys av kolprover. 
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Analys 2. C14-analys av kolprover 
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1. Översikt över lokaliteterna 
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2. Id 114145 och id 115011 
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