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SAMMENDRAG 
Rapporten omhandler arkeologisk utgraving av et kokegropfelt og to steinansamlinger/ 
rydningsrøyser på Gården Arstad (17/1 og 104) i Stange kommune, Hedmark. Bakgrunnen for 
undersøkelsen er bygging av ny overføringsledning for vann mellom Hamar og Stange. Tiltakshaver 
er HIAS. Arstad ligger i Ottestad, i nordre del av Stange, nær grensen mot Hamar. Området er et 
bortimot fulldyrket landskap i utkant av boligbebyggelsen i Bekkelaget og ikke langt fra Åkersvika. 
 
To områder ble avdekt. Dette er id 101803, kokegropfelt, og id 101796, steinsamlinger/ 
rydningsrøyser. Et tredje område, id 101689 ble ikke prioritert gravd på grunn av mangel på tid. På 
kokegropfeltet ble det avdekt totalt 16 strukturer hvorav 14 er kokegroper og 2 ildsteder/bunn av 
kokegroper. Gropene er av to typer, små sirkulære og store ovale/rektangulære med avrundete 
hjørner. De store har en klar gjennomgående rødbrent rand i hele bunnen, mens dette er mindre 
tydelig i de runde. Massen i de store er hovedsakelig skjørbrent stein og kull. I de sirkulære er 
massen mer sandblandet. De skilte seg også med at toppen av de store hadde det over beskrevne 
sand/gruslaget. Begge typer er datert og er samtidige (ytre grenser er AD230-540). Det ble ikke 
funnet andre bosetningsspor og kokegropfeltet kan knyttes til de nærliggende gravfeltene i sør. 
 
Rydningsrøysene (id 101796) ble under utgraving tolket som små steinsamlinger fra nyere tid. De er 
lagt i utkanten av dagens jorde. I røysene lå et mørkt humuslag, men dette skilte seg ikke 
nevneverdig fra det nye dyrkingslaget. Det var ingen tegn til dyrkingslag under eller rundt røysene.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

KULLGROPER OG RYDNINGSRØYSER 

OVERFØRINGSLEDNING FOR VANN, ÅKERSVIKA-GRØNSTAD, 
ETAPPE 1C OG 1D 

ARSTAD, 17/1, 104; NORSTAD, 15/1, STANGE KOMMUNE, 
HEDMARK 

BERNT RUNDBERGET 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Bakgrunnen for undersøkelsen er bygging av ny overføringsledning for vann mellom 
Hamar og Stange. Området ble registrert av Hedmark fylkeskommune 16.-25. oktober 
2006, og det ble påvist tre områder med kokegroper og ei rydningsrøys innenfor 
tiltaksområdet (jf. registreringsrapport ettersendt fra fylkeskommunen). Det ble søkt 
om dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 1978, § 8,1. ledd, for automatisk 
freda kulturminner (ni kokegroper id 101689 og 101803, og ei rydningsrøys id 
101796), med vilkår om arkeologisk undersøkelse. 
 
Dette på bakgrunn av at Hedmark fylkeskommune anså at det dreier seg om et viktig 
lokalt miljøtiltak med stor samfunnsmessig betydning. Videre vurderte 
fylkeskommunen potensialet for ytterligere funn av automatisk freda kulturminner i 
tilliggende områder som svært stort. Det var derfor ingen gode trasealternativer. 
Fylkeskommunen anså også at de omsøkte kulturminnene hadde høy vitenskapelig 
verdi, og at en arkeologisk utgravning ville kunne bidra med ny kunnskap.  
 
Kulturhistorisk museum ved Inger Marie Berg-Hansen deltok på en befaring av 
kulturminnene 25. oktober 2006. Etter en vurdering av kulturminnets verneverdi og 
vitenskapelige verdi og en avveiing av disse interessene, mente Kulturhistorisk 
museum at en videre bevaring av kulturminnet ikke var hensiktsmessig. 
Kulturminnene hadde størst verdi som et referansemateriale, og den vitenskapelige 
verdien knyttet til en arkeologisk undersøkelse ble vurdert som større enn verdien 
knyttet til fortsatt bevaring. Kulturhistorisk museum anbefalte i brev av 31. januar 
2007 at det ble gitt dispensasjon for de automatisk freda kulturminnene med vilkår om 
en arkeologisk undersøkelse.  

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen ble utført i perioden mandag 21. mai til fredag 25. mai 2007. Følgende 
personer deltok i undersøkelsen: 
 
Prosjektleder: Ingunn Holm    24. mai 
Prosjektleder/feltleder: Bernt Rundberget  21.-25. mai  
Feltassistent: Ingar M. Gundersen   21.-25. mai 
Innmåler: Tone Wikstrøm    24. mai 
KHM, Gråfjellprosjektet: Kathrine Stene  24. mai (halv dag) 
Gravemaskinfører: Per Egil Emilsen   21.-22. og 24.-25. mai 
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Det ble benyttet totalt 11,5 dagsverk i felt inkludert innmåling. Tiden strakk ikke til 
og det ble besluttet å ikke avdekke id 101689 med tre registrerte kokegroper. Det var 
pent vær hele perioden med mye sol. Lyset og rask opptørking gjorde det til tider 
vanskelig å se strukturene. 
 
Kjetil Skare (24. mai) og Anette Solberg (flere dager) fra Hedmark fylkeskommune 
var innom feltet. Sistnevnte bidro med å skaffe til veie registreringsrapporten. 

3. FORMIDLING 

Det var ingen formidling av utgravingen. Noen grunneiere var interessert og ga 
opplysninger om nærmiljøet. En representant fra tiltakshaver HIAS var tilstede fredag 
25. mai.  

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Den aktuelle etappen av vannledningstraseen strekker seg over gårdene Norstad (gnr. 
15) og Arstad (gnr. 17) i Stange. Gårdene ligger i Ottestad, i nordre del av Stange, nær 
grensen mot Hamar. Området er et bortimot fulldyrket landskap i utkant av 
boligbebyggelsen i Bekkelaget og ikke langt fra Åkersvika. 
 

 
Figur 1: Cf33883_04. Landskapet sett fra kokegropfeltet. Et gravfelt (id 33140) kan sees på toppen av 
høyderyggen.  

 
På Norstad er det tidligere registrert ei enkelt kullgrop og et overpløyd gravfelt. En 
enkelte overpløyd gravhaug ble i sin tid registrert for Økonomisk kartverk og oppgitt 
å være 15 m i tverrmål og 1 m høy, med opplysninger om at det skal ha ligget 
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ytterligere sju gravhauger i området (Pilø 2005:396). Den overpløyde gravhaugen er 
fremdeles merket med rune-R på kartgrunnlaget for Askeladden, men ligger ikke inne 
i Askeladden som en registrering. Avstanden mellom id 101689 og den fjernede 
gravhaugen er ca. 40 m. Det er også gjort et gravfunn på Norstad. Det er C28466 som 
består av et spyd av jern og et sverd av jern. Disse to er funnet i en liten haug ca. 400 
m V for tunet og er datert til vikingtid. Norstad er nevnt første gang i 1412 og er et –
stad-navn som antas å ha sin hovedperiode i vikingtid. Gården er helgård i 1647 og da 
bondegods (Fladby og Try 1970).  
 
På Arstad er det registrert i alt fire lokaliteter med gravminner, i følge Pilø (2005), 
mens Askeladden har tre lokaliteter med gravminner. Gravfeltet som ligger nærmest 
de kulturminnene det søkes dispensasjon for i denne saken er id 33140 som ligger ca. 
70 m S for id 101803-2. I tillegg er det registrert tre gjenstandsfunn på Arstad (C3444, 
løsfunn av skafthulløks, C20314, gravfunn fra vikingtid og C20315, gravfunn fra 
vikingtid). Gården er nevnt første gang i 1578 og er et –stad-navn, som antas å ha sin 
hovedperiode i vikingtid. Gården er helgård i 1647, og da eid av kronen (Fladby og 
Try 1970).  
 
Det er kjent mange lokaliteter med gravminner i Ottestad-området. Området er et rikt 
kulturlandskap, med noe av Norges beste dyrkningsjord og fulldyrket i norsk 
målestokk. 

5. UTGRAVNINGEN 

Under registreringen ble det påvist tre atskilte fornminneområder: 
Sjakt 1a og 1b: Henholdsvis 1 røys med kulturlag (id 101796) og 3 kokegroper (id 
101689) 
Sjakt 5a og 5b: Henholdsvis 5 og 1 kokegroper (id 101803) 
Sjakt 6: 18 kokegroper + mulig rest av kulturlag (id 101809) 
 
Det ble søkt om og gitt dispensasjon for de to første områdene. Det tredje, id 101809, 
utgikk av planen. Sjakt 5b med én kokegrop ble ikke prioritert avdekt. Dette var 
allerede bestemt før utgravingen og området var ikke stukket ut. De øvrige var alle 
planlagt undersøkt. 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Undersøkelsen ble startet ved å avdekke id 101803 (sjakt 5a). Matjordslaget var til 
tider tykt, opp til 1,5 meter, og avdekkingen ble derfor tidkrevende tross et forholdsvis 
lite areal på ca 540 m2. I et søkk var det under matjorden påfylt stein i moderne tid. 
Det ble avdekt totalt 18 kokegroper. Med bakgrunn i den store funnmengden og kun 
en uke til rådighet ble det avgjort at område id 101689 ikke skulle avdekkes. Område 
id 10176 ble imidlertid prioritert avdekt og det ble her påtruffet to små 
konsentrasjoner med stein/rydningsrøyser.  
 
Aktuelle problemstillinger for en arkeologisk undersøkelse av kokegropene var: 
 

 Avklare konstruksjonenes funksjon og innbyrdes relasjon 
 Sikre statistiske data   
 Datere kulturminnene  
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Aktuelle problemstillinger for undersøkelse av rydningsrøysa og dyrkningslaget var: 
 

 Datering. Når var rydningsrøysa i bruk? 
 Er det spor av flere bruksfaser i tilknytning til rydningsrøysa og 

dyrkningslaget? 
 Hva er relasjonen mellom rydningsrøysa og dyrkningslaget? 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

De påviste automatisk fredete kulturminnene lå på fire områder innenfor traseen. 
Opprinelig var det planlagt å avdekke ca 1400 m² hvorav fylkeskommunen under 
registreringene hadde avdekt om lag 80 %. Sjaktene ble fylt igjen etter registreringen 
av hensyn til jordbruksdrift. Det er floghavre på flere jorder i området og en prioriterte 
gjenfylling for å slippe spyling av gravemaskinen. Totalt var det registrert 9 
kokegroper og ei rydningsrøys med et dyrkningslag innenfor feltene. Seks av 
kokegropene var planlagt snittet, i tillegg til rydningsrøysa og dyrkningslaget. Det var 
ikke tatt høyde for eventuelt nye registreringer, noe som preget undersøkelsen fra dag 
én da det dukket opp en rekke nye kokegroper. 
 

 
Figur 2: Cf33883_01. Avdekking av kokegropfeltet. Kokegrope S9 kan sees foran gravemaskinen. 

Kokegropfeltet id 101803 ble avdekket med maskin og renset fram ved hjelp av krafse 
og graveskje. De ble nummerert fortløpende. Deretter ble et utvalg snittet ved at 
halvdelen ble gravd ut. I enkelte av kokegropene ble volum av stein målt i bøtter. 
Konstruksjonene ble alle dokumentert ved foto og tegning i plan og profil, alle 
tegninger i 1:20. Hver enkelt konstruksjon er beskrevet på egne skjema.  
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Steinkonsentrasjonene/rydningsrøysene med gammel dyrkingsjord ble avdekket med 
maskin og renset i plan. Massen i og rundt var mørk og fet men strakk seg ikke 
nevneverdig ut over steinkonsentrasjonenes ytterkant. Det ble gjort snitt med maskin 
gjennom røysa og dyrkningslaget og ned i steril undergrunn for om mulig å påvise 
lagdelinger og eldre åkerlag Profilene ble renset fram med graveskje og deretter 
dokumentert ved hjelp av tegning i 1:20 og foto.  
 
For alle konstruksjonene ble det tatt ut trekullprøver til 14C-datering fra gode 
kontekster. Dette for å kunne plassere dem i en kulturhistorisk kontekst. 
 
Område id 101803 ble innmålt i plan med totalstasjon. Unntatt er kokegropene S11 og 
S12 som umiddelbart ble tildekt etter dokumentasjon. Begge gropene var imidlertid 
registrert som henholdsvis K23 og K24 og er innmålt av Hedmark fylkeskommune 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Mandag 21. mai ble i stor grad viet transport Oslo-Stange. Området var stukket ut i 
terrenget på forhånd og det ble startet opp med avdekking av kulturminneområde id 
101803 (sjakt 5a). Gravemaskin ble benyttet fra 13.30 til 15.30. Avdekkingen fortsatte 
tirsdag 22. mai. En arbeidet den dagen omlag fire timer med maskin, totalt seks timer 
inkludert gjenfylling av vestre del av området. Totalt ble i overkant av 300 m2 
flateavdekt. I forhold til det utstukne området ble det utvidet to meter mot vest. Dette 
da kokegropene S11 (K23) og S12 (K24) lå utenfor. 
 
Parallelt med avdekkingen ble området renset opp. Alle de fem registrerte 
kokegropene ble påtruffet og det ble i tillegg registrert ni nye strukturer, alle tolket 
som kokegroper. En kokegrop, S7, er trolig en samling av tre groper som skjærer 
hverandre. Tre kokegroper S10-S12 ble dokumentert i plan, de to første ble også 
snittet. S11 og S12 ble så dekt igjen. 
 
Onsdag 23. mai ble viet dokumentasjon. Alle gropene ble rensket på ny grunnet tørke, 
og siden fotodokumentert. Kokegropene S3, S5a (5b ble påvist under snitting og skar 
inn i 5a), S9 (S8 ble først tolket som egen, men inngikk i S9 og avskrevet) og S15 ble 
snittet. Det ble startet å avdekke kulturminneområde Id 101796. 
 
Torsdag 24. mai ble område id 101803 innmålt. Vi fikk hjelp av prosjektleder fra 
Gråfjellprosjektet Kathrine Stene en halv dag (snittet S1). Også innmåler Tone 
Wikstrøm hjalp med snitting av strukturer (S4).  Prosjektleder Ingunn Holm kom på 
besøk deler av dagen. Strukturer som ikke ble snittet er beskrevet i plan. 
 
Kulturminneområde id 101796 ble ferdig avdekt. Det dukket her frem to heterogene 
konsentrasjoner med stein/rydningsrøyser. De ble renset fram og begge ble snittet. 
 
Fredag 25. mai ble røysene dokumentert i plan og dokumentasjonen av S4 på 
kokegropfeltet ble avsluttet. Resten av dagen ble viet returreise til Oslo. 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Undersøkelsesområdet ligger hovedsakelig i dyrket mark, noe som medfører at 
kulturminnene under markoverflaten til en viss grad berøres av pløying. Under 
registreringene ble kokegropene beskrevet som svært utpløyd. Dette kunne 
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vanskeliggjøre tolkninger. Undersøkelsen viste at flere av gropene var godt bevart i 
dybden, mens andre bare var bunnen igjen av.  
 
Været var preget mye sol og tørke. Både lyset og uttørking gjorde det vanskelig å 
påvise strukturene. Flere lå også under et typisk undergrunnslag, det måtte renses av 
5-10 cm sand/grus før de kom tydelig fram. 

5.5 UTGRAVNINGEN 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Det ble gjort enkelte gjenstandsfunn i kulturminneområde id 101803. Dette dreier seg 
om et jernstykke med spiss i begge ender (uviss alder), ubrente og brente bein samt to 
slaggbiter. 

5.5.2 STRUKTURER 

Kokegropfelt id 101803 
Under registreringen ble det påvist 6 kokegroper under id 101803, fem av disse i sjakt 
5a som ble gjenåpnet. Ytterligere 9 strukturer ble påvist ved utgravingen. Alle var 
kokegroper (to mulig ildsted) hvorav S7 trolig er tre kokegroper som skjærer inn i 
hverandre. 
 
Totalt ble 5 kokegroper og 2 bunn av kokegroper/ildsteder samt det mulige 
stolpehullet snittet. De øvrige ble dokumentert i plan. Under følger en beskrivelse av 
disse: 
 
S1: Kokegrop. Strukturen er rektangulær med avrundede hjørner. Mål i plan er 235 x 
160 cm. Avgrenses i plan i N som et belte med rødbrent sand og ellers sees det spredt 
rødlig sand i ytterkant rundt hele strukturen. Ellers framsto strukturen som mørkebrun 
med masse av sand og grus. En konsentrasjon med skjørbrent stein i S. Det er spredt 
kullbiter i massen. Snittet ble lagt mot S. I profil kom det fram at topplaget var tykt, 
opp til 17 cm på midten. Ut mot sidene stakk skjørbrent stein nesten opp i overflaten. 
Under sandlaget lå et kompakt lag med skjørbrent stein. Dimensjonen på steinen var 
opp til 30 cm. Under dette lå et kompakt trekullag. Det var ikke mulig å se noe 
stabling på trevirket. I østre profilvegg var sanden svært rødbrent. Også i bunnen var 
det noen rødbrente felter. Kokegropa var opp til 50 cm dyp og hadde rette kanter og 
flat bunn. Det ble funnet en slaggbit i topplaget (F5). Kullprøve 9 ble tatt ut av 
kullaget i bunnen. Treartsbestemmelse av prøven ga bjørk. Kokegropa er datert til 
AD230-410, romertid. 
 
S2: Kokegrop. Rektangulær form orientert SØ-NV med avrundede hjørner. Mål i plan 
er 210 x 140 cm. Noe diffus avgrensing mot SØ. Massen i plan besto av mørk sand og 
grus med til dels mye små stein <5 cm. I tillegg lå flere større skjørbrente steiner i 
topp av laget. Stedvis skimtes en rand av rødbrent sand som danner kokegropas ytre 
avgrensing. Noen kullbiter lå ut mot sidene. Gropa ble ikke snittet. 
 
S3: Kokegrop/ildsted. Oval struktur men gravd bort i NV. Mål er 140 x 85 cm. I plan 
framsto strukturen rufsete. Massen var løs og laget tynt, spesielt i N og V. Massen var 
den samme i profil og plan og besto av sand og grus, kullblandet. Det var mye 
skjørbrent stein med liten dimensjon, 5-15 cm. Det var noe brent sand i nord. På 
bakgrunn av koksteinene er strukturene trolig bunn av en kokegrop. Alternativt kan 
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det være et ildsted. I snittet lå en større stein i vestre del. Ø for denne var dybden opp 
til 14 cm. Snittet del hadde 11 l kokstein. Kullprøve 8 ble tatt ut i plan mot N, 5 cm 
dybde. En treartsanalyse viser at både bjørk og furu er benyttet 
 

 
Figur 3: Cf33883_71. Kokegrop S1 i profil. 

S4: Kokegrop/ildsted. Sirkulær form med diameter på 70 cm. Massen i plan besto av 
kullblandet brun/grå sand. Enkelte kullkonsentrasjoner. En del skjørbrent stein. I 
profil hadde gropa avrundede sider og flat bunn. Bare 12-13 cm dyp. Tolket som bunn 
av kokegrop eventuelt et ildsted. Massen noe fastere enn S3. Kullprøve Kp10 tatt ut 
av en kullkonsentrasjon under steiner. 
 
S5a: Kokegrop. Tilnærmet sirkulær med diameter på 130 cm. Mot N lå et mørkt lag 
som først ble tolket som et utkastlag/kulturlag. Det viste seg ved snitting av gropa at 
dette var ytterligere en kokegrop (benevnt S5b) som skar inn i S5a. I plan besto 
massen av sand og grus med mye kraftig skjørbrent stein. I ytterkant lå stedvis et sjikt 
med rødbrent sand. Spesielt tydelig i SV. Massen var lite kullblandet. I profil lå det 
under overflatemasse et kompakt lag med skjørbrent stein. I toppen var denne liten, 
<5 cm. Mot bunnen tiltok størrelsen og de største steinene hadde en diameter på >25 
cm. Steinene var svært skjørbrente og sprakk opp ved berøring. Massen mellom 
steinene var noe kullblandet. Mot bunnen lå først et kullag før et gjennomgående lag 
med brent sand. Under dette lå nok et kompakt kullag. Trolig gjenspeiler dette flere 
gangers bruk av gropa. Sidene i gropa var bratt skrånende og bunnen tilnærmet flat. Et 
svartbrent rørbein fra et større pattedyr ble funnet mellom de skjørbrente steinene 
midt i gropa. Kullprøve Kp 7 ble tatt ut av kullag under den skjørbrente steinen. 
 
S5b: Kokegrop. Delvis avgrenset i plan. Lå under store mengder matjord og 
sand/grus. Laget strekker seg 190 cm nordover for S5a og har en bredde på 125 cm. 
Trolig har gropa noe mindre overflate. Gropa ble sikkert påvist ved snitting av S5a. 
En så da en rødbrent sandrand i undergrunnen, noe som tilsvarte ytterkant av 
gropveggen. En liten kvadrant ble renset i plan og den brente sandranden kom fram 
som en bue i plan på ca 10 cm dybde. Massen tilsvarte topplaget i S5a. S5a skjærer 
inn i S5b, og er således yngst. Det ble gjort funn av et mulig keramikkskår, F1 
(avskrevet: bit av leirskifer) og en jernspiss (begge ender), F2 i massen over S5b. Den 
siste er svært korrodert og alder er uviss. 
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Figur 4: Cf33883_44. Relasjon mellom kokegropene S5a (snittet til høyre) og S5b (rødbrent ring i 
ytterkant). 

S6: Kokegrop. Formen er spissoval med spissen mot S. Mål er 250 x 130 cm. 
Fyllmassen består av mørk brun sand/grus, noe humus (ikke helt opprenset). En større 
skjørbrent stein i NØ ellers lite stein i massen. Avgrensingen er klart definert av brent 
sand. Noen kullbiter i overflaten. Strukturene ble ikke snittet. 
 
S7: Et større område som trolig er en samling på tre kokegroper. Strukturene ble ikke 
snittet.  

 S7a er tilnærmet sirkulær med god avgrensing. I N ligger gropa over S7b (NV) 
og S7c (NØ). Massen i plan består av mye skjørbrent stein, forholdsvis store 
men oppsprukket. Massen for øvrig er mørk brun sand og grus samt noe 
leirskifer. Stedvis er sanden i ytterkant rødbrent. Innenfor denne noen 
konsentrasjoner med trekull. 

 S7b ligger NV for S7a og er eldre. Trolig sirkulær form. Deler av gropa går 
inn i sjaktveggen i N. Vanskelig å avgrense mot S7c i Ø. Fyllmassen består av 
sand og grus som i S7a. Det stikker opp enkelte skjørbrente steiner i S. Også 
noe brent sand i samme sjikt. 

 S7c går som S7b inn i sjaktvegg. Massen er av samme type. Vanskelig å 
definere rekkefølge på disse to pga avgrensingsvansker. Trolig sirkulær form. 

 
S8: Utgår. En del av S9. 
 
S9: Stor rektangulær kokegrop. Først tolket som to groper S8 og S9. Avrundede 
hjørner. Mål i plan var 270 x170, orientert tilnærmet Ø-V. Massen i plan er todelt. I V 
og S mørk brun sandjord og grus iblandet mye kullbiter og skjørbrent stein (tolket 
som S9). I NØ var massen fetere og svært kullblandet. Mye små skjørbrente stein. I 
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ytterkant av hele gropa, spesielt i S og NV lå et belte av rødbrent sand og grus. Østlige 
del av gropa lå 30 cm fra S7a. S13 ligger 1 m mot S. I profil var massen også delt. 
Massen som utgjorde den sørlige og vestlige delen lå her i toppen. Mulig er dette 
senere påført masse. Den mer kullblandede og skjørbrente steinmassen som lå i 
toppen i NØ kom igjen i bunnen av hele gropa. Mengden skjørbrent stein tiltok mot 
bunnen til et kompakt lag. Under dette lå flere steder et sjikt av kull og derpå et lag 
med brent sand. Veggene var bratte og bunnen var flat. Dybden på gropa var 43 cm. 
Det ble gjort flere funn av ubrent bein i massene øverst i gropa. To kullprøver Kp5 og 
Kp6 ble tatt ut under snitting, Kp 6 i selve profilen. Kp 5 er artsbestemt til furu og 
datert til AD340-540. 
 
S10: Kokegrop med oval form. Mål i plan var 117 x 75 cm. Gropa lå under nyere tids 
rydningsrøys/påfylt stein i søkket V i undersøkelsesområdet. I plan besto massen av 
humus og silt. Den var mørk og svart kullblandet mot kantene. Noe sand, grus og 
skjørbrent stein. I profil framsto gropa som svakt skrånende og med avrundet bunn. 
Dybden var 22 cm. Øverste del hadde samme masse som i overflaten. Mot bunnen lå 
et rent kompakt kullsjikt. I sidene lå også noe rødbrent sand. En kullprøve, Kp 3, ble 
tatt ut av et kompakt lag i østre del av gropa. Den er vedartsbestemt til furu og datert 
til AD260-530.  
 
S11: Kokegrop (registrert som K23). Tilnærmet sirkulær grop med mål på 104 x114 
cm. Gropa framsto i plan som tydelig avgrenset av gulbrun leirskifer. Massen var av 
mørk gråbrun humus iblandet leire, grus og kullfragmenter. Mye skjørbrent stein. 
Brent sand i ytterkanten i Ø og noe i N. I profil var gropa lagdelt med et kompakt 
kullholdig fet sandblandet humus under topplaget. Derpå fulgte et grått leirelag som er 
noe kullblandet. Ingen av disse lagene var gjennomgående og manglet i N. Gropa 
hadde bratt skrånende vegger og flat bunn. Dybde var 21 cm. Kokstein i den snittede 
delen ble målt til 9 l. Kullprøve Kp 2 er tatt ut i profil i kompakt kull/sandjordlag. 
 
S12: Kokegrop (registrert som K24). Sirkulær grop med mål på 72 x 78 cm. Massen i 
plan besto av svært kullholdig fet finkornet humus og mye skjørbrent stein. Den var 
klart markert men skadd av pløying. Kokegropa ble ikke snittet. Kullprøve Kp1 ble 
tatt ut i østlig del i plan. 
 
S13: Kokegrop. Tilnærmet rektangulær, noe utflytende i V. Avrundede hjørner og 
rette sider. Mål er 250 cm Ø-V x 190 cm N-S. Massen i plan består av sand/grus og 
humus. Noe mindre stein. Delvis skjørbrente større stein ligger i konsentrasjoner i Ø 
og V. Mye kull rundt steinsamlingen i V. Også noe kull i overflaten mot Ø. Ytre 
avgrensing er delvis definert gjennom rødbrent sand. Strukturen ble ikke snittet. 
 
S14: Kokegrop. Formen er tilnærmet kvadratisk men noe avrundet mot S. Mål er 150 
cm N-S x 140 cm Ø-V. Massen består av grus/sand, enkelte kullbiter og enkelte 
skjørbrente stein. Utydelig avgrensing men kullet ligger fortrinnsvis ut mot kantene. 
Ikke snittet. 
 
S15: Steinopptrekk. Utgår. 
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Rydningsrøyser/steinkonsentrasjoner 101796 
Det ble påvist en rydningsrøys og et tilhørende kulturlag under registreringene. 
Tolkningen var usikker og både gravrøys og rydningsrøys ble foreslått.  
 
I tillegg til den allerede registrerte røysa ble det påvist ytterligere en røys rett mot N. 
Det var fet matjord i røysa men ellers kunne det ikke påvises noe kulturlag. 
 
Røys 1: Registrert av Hedmark fylkeskommune. Røysa var sirkulær med mål på 170 
cm. Røysa var lav og besto av steiner på 10-40 cm iblandet gammel dyrkingsmasse. 
Steinene lå vannrett og fortonet seg nærmest som en steinpakning. Ved snitting kunne 
det konstateres bare et steinlag som lå i en liten forsenkning. Mellom steinene lå 
brunsvart humus med enkelte kullfragmenter. Maksimum høyde var 21 cm. Kullprøve 
Kp 13 ble tatt ut i profil. Kullet er bestemt til bjørk. 
 
Røys 2: Røysa var ikke registrert. Formen var flatt toppet og målte 320 x 170 cm. Flat 
form og stein med størrelse på opp til 40 cm. Massen i røysa var løs og besto av fet 
mørk gråbrun humus. I profil kom det fram at røysa var mer grusblandet og besto av 
mye mindre stein i V. 
 

 
Figur 5: Cf33883_81 (venstre) og _84. Rydningsrøys 1 (bak) og 2 framrenset. Bilde til høyre viser 
profil gjennom rydningsrøys 2. 

5.5.3 DATERING 

Det ble treartsbestemt fem kullprøver. Tre av disse er datert. 
  

Struktur Treart (antall) 14C-alder BP Kalibrert alder 
Kokegrop S1 Bjørk (40 biter) 1745 +/- 75 AD230-410 
Ildsted/kokegrop S3 Bjørk (11 biter), furu 

(9 biter) 
- - 

Kokegrop S9 Furu (40 biter) 1635 +/- 80 AD340-540 
Kokegrop S10 Furu (40 biter) 1665 +/- 80 AD260-530 
Rydningsrøys 1 Bjørk (4 biter) - - 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Det ble påvist 16 strukturer under fornminneområde id 101803. Under registreringen 
ble det i dette området registrert 5 kokegroper. Utgravingsområdet hadde et areal på 
ca 540 m2 (12 m N-S X 30 m Ø-V) og de fleste kokegropene lå i den nordøstlige 
enden. Registreringssjakta gikk omtrent midt i utgravingsarealet. Også i dette området 
ble det påvist flere kokegroper. De var imidlertid vanskelige å se, og mange sto fram 
som en rødlig rand, mens massen innenfor og utenfor denne var lik. En måtte fjerne 5-
10 cm av massen før en kom ned på et lag med skjørbrent stein. Kokegropene som var 
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registrert hadde ikke denne tildekkingen. Der derfor ikke merkelig at en under 
registreringene ikke påviste flere av kokegropene. 
 
Av de 16 strukturene (to under S5 og 3 under S7) var 14 kokegroper og to er mulige 
ildsteder/bunn av kokegrop. 
 
Ut i fra antall og tetthet kan området defineres som et kokegropfelt. Det er trolig 
avgrenset mot sør og vest, men de kan ligge flere i nord og øst. 
 
Kokegropene er av to typer, vanlige sirkulære og store ovale/rektangulære med 
avrundete hjørner. De store har en klar gjennomgående rødbrent rand i hele bunnen, 
mens dette er mindre tydelig i de runde. Massen i de store er hovedsakelig skjørbrent 
stein og kull. I de sirkulære er massen mer sandblandet. De skilte seg også med at 
toppen av de store hadde det over beskrevne sand/gruslaget. 
 
De mulige ildstedene kan være bunnen av kokegroper. De var bare noen cm tykke, 
men det ble funnet noe skjørbrent stein. Det var imidlertid ikke noe klare kullsjikt 
eller rødbrent sand mot bunnen. 
 
Begge typer kokegroper og et ildsted er datert. Den typologiske forskjellen i 
kokegropene ga ikke noe aldersmessig forskjell og en kan trolig konkludere med en 
samtidighet på kokegropfeltet. 

6. KONKLUSJON 

Utgravingen frambrakte et kokegropfelt bestående av 16 sikre og mulige kokegroper. 
Det ble ikke påvist andre bosetningsspor og kokegropfeltet kan muligens sees i 
sammenheng med de nærliggende gravfeltene i sør. Kokegropene hadde forskjellig 
form, små runde og større rektangulære. Gropene er datert samtidig og en kunne ikke 
ved utgraving si noe om eventuell funksjonsforskjell. Fyllmassen var i hovedsak den 
samme, men med mer skjørbrent stein i de store. Varmen ser også ut til å ha vært 
større/ha stått på over lengre tid i disse. 
 
Rydningsrøysene ble under utgraving tolket som små steinsamlinger fra nyere tid. De 
er lagt i utkanten av dagens jorde. Det var ingen tegn til dyrkingslag under eller rundt 
røysene.  
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

Str. nr. Type Kontekst  Form Dimen-
sjon (cm) 

Dybde 
(cm) 

Element/ 
fyll 

Kommentar 

1 Kokegrop Kokegropfelt Rektang 235x160 50 Sand, grus, kullbiter, 
Skj.brent stein, rødbrent 
sandring 

 

2 Kokegrop Kokegropfelt Rektang 210x140 - Sand, grus, kullbiter, 
Skj.brent stein, rødbrent 
sandring 

Funn av 
smieslagg, 
datert til 
AD230-410 

3 Kokegrop Kokegropfelt Oval 140x85 14 Sand, grus, kullbiter, 
Skj.brent stein 

 

4 Kokegrop/i
ldsted 

Kokegropfelt Sirkulær Diam: 70  Sand, kullbiter, 
Skj.brent stein 

 

5a Kokegrop Kokegropfelt Sirkulær Diam: 130 56 Sand, grus, kullbiter, 
Skj.brent stein, rødbrent 
sandring 

Brente bein 

5b Kokegrop Kokegropfelt Sirkulær Diam: 125 - Sand, grus, kullbiter, 
rødbrent sandring 

Funn av en 
jernspiss 

6 Kokegrop Kokegropfelt Spissov
al 

250x130 - Sand, grus, humus, 
Skj.brent stein, rødbrent 
sandring 

 

7 Kokegrop Kokegropfelt sirkulær - - Sand, grus, leirskifer, 
Skj.brent stein 

Trolig tre 
kokegroper 
som skjærer 
hverandre 

8 Samme 
som S9 

     Avskrevet 

9 Kokegrop Kokegropfelt Rektang 270x170 43 Sand, grus, humus, 
Skj.brent stein, rødbrent 
sandring, kullbiter 

Ubrente 
bein. Dat til 
AD340-540 

10 Kokegrop Kokegropfelt Oval 117x75 22 Humus, silt, kullbiter, 
rødbrent sand 

Datert til 
AD260-530. 

11 Kokegrop Kokegropfelt Sirkulær 114x104 21 Grus, humus, Skj.brent 
stein, rødbrent 
sandring, kullbiter 

 

12 Kokegrop Kokegropfelt Sirkulær 72x78 - Humus, sand, 
skjørbrent stein 

 

13 Kokegrop Kokegropfelt Rektang 250x190 - Grus, sand, humus, 
Skj.brent stein, rødbrent 
sandring, kullbiter 

 

14 Kokegrop Kokegropfelt Kvadrati
sk 

150x140 - Grus, sand, Skj.brent 
stein, kullbiter 

 

15 Steinopptr
ekk 

     Avskrevet 

8.2. FUNN OG PRØVER 

 
Funnliste C56147 
C-nr. Funn-

nr. (felt)
Kontekst/
struktur 

Gjenstand(er)  St. mål Materiale Kommentar  

C56147/1 F2 S9 jernspiss  jern  
C56147/2 F3 S5b Ubrent bein  bein  
C56147/3 F4 S5a Brent bein  bein  
C56147/4 F5 S1 Slagg, smie  slagg  
C56147/5 F6 S13 Slagg, renne  slagg  
 
Liste over kullprøver 
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Kull-
prøvenr. 

Snr og tolkning Kontekst Vekt Dato/sign. 

1.  S12 - Kokegrop Tatt i plan, overflate 0,5 g 22.05.07/IMG 
2.  S11 – Kokegrop Tatt i profil 2,7 g 22.05.07/IMG 
3.  S10 – Kokegrop Tatt i plan 12,4 g 22.05.07/BR 
4.  S10 – Kokegrop Tatt i profil i bunn 3,6 g 22.05.07/BR 
5.  S9 – Kokegrop Under graving, mot bunn 15,4 g 23.05.07/IMG 
6.  S9 – Kokegrop Profil i bunn 2,4 g 23.05.07/IMG 
7.  S5a – kokegrop Profil i bunn 12,0 g 23.05.07/BR 
8.  S3 – 

Kokegrop/ildsted 
I plan mot N, 5 cm dybde 2,8 g 23.05.07/BR 

9.  S1 – Kokegrop Profil mot S, bunn 39,0 g 24.05.07/KS 
10.  S4 – Ildsted? I plan, 5 cm dybde, under en 

skjørbrent stein  
0,9 g 24.05.07/KS 

11.  Rydningsrøys II N del, 1 m fra venstre 
profilkant, usikker kontekst 

0,0 g 24.05.07/IMG 

12.  Rydningsrøys II I profil under stein som 
ligger direkte på undergrunn 

0,0 g 24.05.07/BR 

13.  Rydningsrøys I Tatt direkte over 
undergrunnen under 
graving, vestre halvdel 

0,0 g 25.05.07/IMG 
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8.3. TEGNINGER 
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8.5. FOTOLISTE.   

Filmnr Motivbeskrivelse Sett_Mot Datering 
Cf33883_01.jpg Ingar Gundersen avdekker kokegropfelt V 21.05.2007 
Cf33883_02.jpg Ingar Gundersen avdekker kokegropfelt. Nærbilde med kokegroper. V 21.05.2007 
Cf33883_03.jpg Ingar Gundersen avdekker kokegropfelt V 21.05.2007 
Cf33883_04.jpg Gravfelt på rygg i sørøst. SV 21.05.2007 
Cf33883_05.jpg "Brudehaugen" ved Arstad-gårdene øst for kokegropfeltet. Ø 21.05.2007 
Cf33883_06.jpg Kokegrop S12 i plan. VSV 22.05.2007 
Cf33883_07.jpg Kokegrop S12 i plan. VSV 22.05.2007 
Cf33883_08.jpg Kokegrop S10 i plan. Med nummer Ø 22.05.2007 
Cf33883_09.jpg Kokegrop S10 i plan. Ø 22.05.2007 
Cf33883_10.jpg Kokegrop S11, profil, med målestokk. VNV 22.05.2007 
Cf33883_11.jpg Kokegrop S11, profil, med målestokk. VNV 22.05.2007 
Cf33883_12.jpg Kokegrop S11, profil. VNV 22.05.2007 
Cf33883_13.jpg Kokegrop S10, profil, med målestav VNV 22.05.2007 
Cf33883_14.jpg Kokegrop S10, profil, med målestav og merking VNV 22.05.2007 
Cf33883_15.jpg Kokegrop S10, profil, med målestav. VNV 22.05.2007 
Cf33883_16.jpg Kokegrop S10, profil, med målestav, nærbilde N 22.05.2007 
Cf33883_17.jpg Ingar Gundersen har funnet dyrebein i kokegrop 8/9 N 22.05.2007 
Cf33883_18.jpg Gravemaskinen. V 22.05.2007 
Cf33883_20.jpg Kokegrop S8 og S9 i plan. Med merke N 23.05.2007 
Cf33883_21.jpg Kokegrop S8 og S9 i plan. S 23.05.2007 
Cf33883_22.jpg Kokegrop S7 (bak) S8 og S9 i plan S 23.05.2007 
Cf33883_23.jpg Kokegrop S13, plan. V 23.05.2007 
Cf33883_24.jpg Kokegrop S13, plan. m merking V 23.05.2007 
Cf33883_25.jpg Kokegrop S6, plan. V 23.05.2007 
Cf33883_26.jpg Kokegrop S6, plan. m merking V 23.05.2007 
Cf33883_27.jpg Kokegrop S7, plan. V 23.05.2007 
Cf33883_28.jpg Kokegrop S7, plan. m merking V 23.05.2007 
Cf33883_29.jpg Kokegrop S7, plan. S 23.05.2007 
Cf33883_30.jpg Kokegrop S5, plan. ØSØ 23.05.2007 
Cf33883_31.jpg Kokegrop S5, plan. m merking ØSØ 23.05.2007 
Cf33883_32.jpg Kokegrop S4, plan. Ø 23.05.2007 
Cf33883_33.jpg Kokegrop S4, plan. m merking Ø 23.05.2007 
Cf33883_34.jpg Kokegrop S1, plan. NNV 23.05.2007 
Cf33883_35.jpg Kokegrop S1, plan. m merking NNV 23.05.2007 
Cf33883_36.jpg Kokegrop S2, plan. Ø 23.05.2007 
Cf33883_37.jpg Kokegrop S2, plan. m merking Ø 23.05.2007 
Cf33883_38.jpg Kokegrop S3, plan. Ø 23.05.2007 
Cf33883_39.jpg Kokegrop S3, plan. m merking Ø 23.05.2007 
Cf33883_40.jpg Kokegrop S14, plan. Ø 23.05.2007 
Cf33883_41.jpg Kokegrop S14, plan. m merking Ø 23.05.2007 

Cf33883_42.jpg 
Kokegrop S5a, profil. Bunnsjiktet består av brent sand og forkullede 
stokker. SØ 23.05.2007 

Cf33883_43.jpg 
Kokegrop S5a, profil. Bunnsjiktet består av brent sand og forkullede 
stokker. Detalj av bunn SØ 23.05.2007 

Cf33883_44.jpg 
Relasjon mellom kokegrop S5a (profil til venstre) og S5b (plan til 
høyre), S5b kommer fram som en rødbrent ring 5-10 cm  under 
overflaten. SØ 23.05.2007 

Cf33883_45.jpg Mulig stolpehull S15, plan N 23.05.2007 
Cf33883_46.jpg Mulig stolpehull S15, plan, m merking N 23.05.2007 
Cf33883_47.jpg Mulig stolpehull S15, profil-formtømt N 23.05.2007 
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Filmnr Motivbeskrivelse Sett_Mot Datering 
Cf33883_48.jpg Mulig stolpehull S15, profil-formtømt. m merking N 23.05.2007 
Cf33883_49.jpg Kokegrop S5a, profil. NØ 23.05.2007 

Cf33883_50.jpg 
Kokegrop S5a, profil. Detalj av østre vegg. Et kullsjikt ligger under 
den brente sanden. NØ 23.05.2007 

Cf33883_51.jpg Mulig stolpehull S15, profil med stein. NV 23.05.2007 
Cf33883_52.jpg Mulig stolpehull S15, profil med stein. m merking. NV 23.05.2007 
Cf33883_53.jpg Kokegrop/ildsted S3. Plan etter opprensing av løsmasser. Ø 23.05.2007 
Cf33883_54.jpg Kokegrop/ildsted S3. Plan etter opprensing av løsmasser. m merking. Ø 23.05.2007 
Cf33883_55.jpg Kokegrop/ildsted S3. Profil. Ø 23.05.2007 
Cf33883_56.jpg Kokegrop/ildsted S3. Profil. m merking Ø 23.05.2007 
Cf33883_57.jpg Kokegrop S8/S9. Detalj av stokker i vegg. SSØ 23.05.2007 
Cf33883_58.jpg Kokegrop S8/S9. Detalj av stokker i vegg. SSØ 23.05.2007 
Cf33883_59.jpg Kokegrop S8/S9. Detalj av stokker i vegg. SSØ 23.05.2007 
Cf33883_60.jpg Kokegrop S8/S9. Detalj av stokker i vegg. SSØ 23.05.2007 
Cf33883_61.jpg Kokstein tatt ut av kokegrop S8/S9. NV 23.05.2007 
Cf33883_62.jpg Kokstein tatt ut av kokegrop S8/S9. NV 23.05.2007 
Cf33883_63.jpg Sjakt og kokstein fra kokegrop S8/S9. NØ 23.05.2007 
Cf33883_64.jpg Kokegrop S8/S9. Oversikt profil. NNØ 23.05.2007 
Cf33883_65.jpg Kokegrop S8/S9. Oversikt profil. V 23.05.2007 
Cf33883_66.jpg Kokegrop S8/S9.Profil. Bilde 1- fra sørvest NV 23.05.2007 
Cf33883_67.jpg Kokegrop S8/S9.Profil. Bilde 2- fra sørvest NV 23.05.2007 
Cf33883_68.jpg Kokegrop S8/S9.Profil. Bilde 3- fra sørvest NV 23.05.2007 
Cf33883_69.jpg Kokegrop S1, profil. m merking. S 24.05.2007 
Cf33883_70.jpg Kokegrop S1, profil. S 24.05.2007 
Cf33883_71.jpg Kokegrop S1, profil. S 24.05.2007 
Cf33883_72.jpg Kokegrop/ildsted S4, profil. S 24.05.2007 
Cf33883_73.jpg Kokegrop/ildsted S4, profil. m merking. S 24.05.2007 
Cf33883_74.jpg Oversikt røys 1 og 2. V 24.05.2007 
Cf33883_75.jpg Oversikt røys 1 og 2. V 24.05.2007 
Cf33883_76.jpg Røys 1 framrenset. V 24.05.2007 
Cf33883_77.jpg Røys 1 framrenset. V 24.05.2007 
Cf33883_78.jpg Røys 2 framrenset. NV 24.05.2007 
Cf33883_79.jpg Røys 2 framrenset. NV 24.05.2007 
Cf33883_80.jpg Røys 2 framrenset. SV 24.05.2007 
Cf33883_81.jpg Røys 1 og 2 framrenset. SSØ 24.05.2007 
Cf33883_82.jpg Røys 1, profil. NNV 24.05.2007 
Cf33883_83.jpg Røys 1, profil. NNV 24.05.2007 
Cf33883_84.jpg Røys 2, profil. SSØ 25.05.2007 
Cf33883_85.jpg Røys 2, profil. SSØ 25.05.2007 
Cf33883_86.jpg Røys 2, profil. SSØ 25.05.2007 
Cf33883_87.jpg Røys 2, profil. SSØ 25.05.2007 
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8.7. KART 
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8.8. ANALYSER 

 



17/1, 104; 15/1, Stange kommune  Saksnr. 2008/4064 

 24Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

 



17/1, 104; 15/1, Stange kommune  Saksnr. 2008/4064 

 25Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

 
 


