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SAMMENDRAG 
I forbindelse med reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs Fv213 Steinsvingen 
ble det i perioden 16.10.-27.10.2017 foretatt arkeologiske undersøkelser av et 
kokegropfelt beliggende innenfor planområdet.  
 
Feltet ligger i overgangen mellom dyrket mark og hage, i et område som for øvrig er rikt 
på kulturminner fra steinalder til moderne tid, og i umiddelbar nærhet til en bygdeborg (id 
19496). 
 
I løpet av prosjektet ble det avdekket og dokumentert fem kokegroper. Dateringen av de 
registrerte strukturene viste en enhetlig tidshorisont i overgangen mellom 
folkevandringstid og merovingertid. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  
STEIN/SKARPSNO KLOKKERBOLIG, 248/1; 
247/8; 247/87, RINGSAKER, HEDMARK  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen ble iverksatt som følge av reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg 
langs Fv213 på Stein i Ringsaker. I forbindelse med tiltaket ble det besluttet å anlegge ny 
gårdsvei for Storgata 205.  Hedmark fylkeskommune undersøkte derfor planområdet i 
perioden 26.09.-11.10.2015 med den hensikt å påvise eventuelle automatisk fredete 
kulturminner innenfor planområdet.  Det ble registrert én ny automatisk fredet lokalitet 
under dette arbeidet, som har fått id 216362 i Askeladden, den nasjonale databasen for 
kulturminner.  
 
Lokaliteten ble begjært dispensert fra kulturminneloven ved brev fra Hedmark 
fylkeskommune, og Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep i det aktuelle kulturminnet 
med vilkår om arkeologisk undersøkelse i brev av 08.09.2016. 
 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 
Silje Hårstad Feltleder 16-27.10.2017 10 
Ellen Kathrine Friis Assistent 16.-20.10.2017 5 
Hallvard Bruvoll Assistent 23.-27.10.2017 5 
Sum    
Frode Barstad Gravemaskinfører 18.10., 20.-24.10.2017 4 
Terje Lumby Gravemaskinfører 19.10.2017 1 

Tabell 1 Deltagere og tidsrom for undersøkelsen. 

3 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Lokaliteten ligger på gården Stein i Ringsaker kommune, cirka en kilometer øst for 
Mjøskastellet, og 350 meter SSV for Skarpsno skole. Området er et utpreget 
landbrukslandskap sør for E6 og tettstedet Moelv, ikke langt fra bredden av Mjøsa  
 
Rett nordvest for lokaliteten ligger en bygdeborg som ble delvis undersøkt i 1930 av 
Bjørn Hougen. Denne ble på dette tidspunkt datert til merovingertid på grunnlag av 
gjenstandsfunn, mens beinfunn fra utgravningen senere har blitt datert til 900-tallet. På 
halvøya som stikker ut i Mjøsa vest for denne er det flere bosetningsspor fra steinalder, 
en fangstgrop, samt Hedmarks eneste helleristningslokalitet. I tillegg er det registrert et 
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gravfelt i samme område på Korgerstuodden. For øvrig er området rundt Stein omtalt i 
skriftlige kilder fra middelalder, og Ringsaker kirke, som ligger omtrentlig en kilometer 
ØSØ for lokaliteten, er fra samme periode. Det samme gjelder det tidligere nevnte 
Mjøskastellet, som ble bygd i Håkon Håkonssons regjeringstid (1217-1263).  
Rett øst for Ringsaker kirke ligger et gravfelt fra jernalder hvor Nicolaysen undersøkte 
flere hauger i 1878. I tillegg ble det i 2016 undersøkt et gravfelt fra eldre jernalder på 
Seberg, fire kilometer sørøst for lokaliteten (Kile-Vesik, 2016). 
 

 

Figur 1 Oversikt over nærliggende kulturminner. Gjeldende lokalitet markert i rosa. 
Kartutsnitt fra kulturminnedatabasen Askeladden. Besøkt 12.11.18 

Den aktuelle lokaliteten ble registrert av Hedmark fylkeskommune i 2015. Under 
registreringen ble det påvist til sammen åtte strukturer hvorav tre ble tolket som 
kokegroper, tre som nedgravninger, og to som kullkonsentrasjoner. Lokaliteten ligger på 
en liten høyde lengst sørvest i dyrkamarka, og strekker seg herfra nordover langs 
åkerkanten og vestover inn i et kratt- og trebevokst hageområde. Området heller mot nord 
og nordvest, og lokaliteten er avgrenset av Storgata i sør, bebyggelse i vest og 
funntomme registreringssjakter i nord og øst. 
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Figur 2 Oversiktskart over lokalitetens plassering. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 05/02.2018 SH. 
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4 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Den overordnete problemstillingen for prosjektet var å kartlegge lokalitetens funksjon, 
bruksperiode, samt å se på sammenhengen mellom lokaliteten og de omkringliggende 
kulturminnene. Det var derfor nødvendig å funksjonsbestemme og datere de enkelte 
kulturminnene på lokaliteten. To av strukturene ble undersøkt allerede under 
registreringen, og ble datert til merovingertid. Det var interessant å undersøke om de 
resterende strukturene sammenfallt eller avvek fra disse dateringene. 
 
Undersøkelsen ville også kunne bidra til generelle statistiske data for 
kulturminnekategorien. Forskjeller og sammenhenger mellom form, størrelse og datering 
har potensiale til å peke mot mulige tradisjoner innen utforming og bruk av kokegropene. 
I yngre jernalder går kokegropene ut av bruk og erstattes med andre typer ildsteder. Dette 
er én av endringene i boplassorganisering som finner sted i overgangen mellom eldre og 
yngre jernalder.  
 
Grunnet manglende funksjonsbestemmelse på noen av strukturene registrert av 
fylkeskommunen ble det ansett som mulig at det kunne finnes øvrige bosetningsspor på 
lokaliteten som ville kunne belyse merovingertidens gårdsbosetning.  

4.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking (Løken et. al 1996), hvor 
matjorden fjernes maskinelt ned til den urørte undergrunnen med bevarte strukturer. 
Området krafses rent under gravingen, og strukturer markeres fortløpende. 
 
Samtlige strukturer ble fotografert i plan og profil, målt inn og tegnet. Unntaket var 
A2078 som allerede var fotografert, snittet og tegnet av fylkeskommunen.  
 
Ved oversiktsfoto med fotostang brukes bluetooth-teknologi for trådløs overføring 
mellom kamera og Ipad. Dette viste seg i midlertid å bli problematisk da kontakten 
mellom enhetene stadig ble brutt ved avstand på mer enn en meter. Det viste seg også 
vanskelig å ta brukbare oversiktsfoto fra høyder i terrenget. Det ble derfor besluttet å 
produsere ortofoto ved bruk av fotogrammetri. Dette ble oppnådd ved at en ekstensiv 
bildeserie av området med en overlappingsgrad på minst 50 % ble prosessert i Agisoft 
Photoscan for å produsere en georeferert 3D-modell. 
 
Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på lokaliteten. 
Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av 
innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble 
ESRIs ArcMap 10 benyttet.  
 
Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 
Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-
format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via 
kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis 
og ESRIs ArcMap 10.  
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Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 
geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 
museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 
lagring og eventuell distribusjon. 
 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Den første dagen av prosjektet gikk med til pakking av utstyr, transport til felt, 
fotografering og utstikking av lokaliteten. Det ble også utført påvisning av en telekabel 
som krysset lokalitetens sørlige del. Misforståelser førte til at gravemaskinen først ankom 
på dag tre av prosjektet. Denne var i tillegg av veldig liten kaliber (2,5 t, skuffebredde 
100 cm), og avdekkingen tok derfor lengre tid en forventet. Dette førte til at deler av 
feltet ble nedprioritert av tidshensyn. Til sammen ble det avdekket 463 m2 av et areal på 
totalt 1638 m2 (inkludert sikringssone). 
 
I tidsrommet mellom registreringen og utgravningen har endringer blitt foretatt i 
lokalitetens avgrensning, og store deler av lokaliteten var derfor ikke undersøkt av 
fylkeskommunen.  
Det ble derfor besluttet å grave søkesjakter i de områdene av lokaliteten hvor dette var 
tilfelle, for deretter å vurdere utstrekningen av flateavdekkingen basert på eventuelle funn 
fremkommet i de nye sjaktene. 
 
Vi besluttet å starte avdekkingen i de områdene hvor registreringsfunnene ble gjort med 
det mål å påvise disse før utvidelse av feltet og søkesjakting. 
 
Innmåling av srukturene skjedde fortløpende under gravingen. Det hadde blitt budsjettert 
med 5 dager maskinbruk, og siden maskinen var av de dimensjoner den var besluttet vi å 
utnytte disse dagene til graving og spare dokumentasjonen av strukturene til slutt. De 
siste dagene med maskin fikk vi i midlertid tilgang til en større maskin, og avdekkingen 
gikk raskere.  
 
Været var stort sett fint gjennom hele utgravningen, men med noe nedbør (snø) og kaldt 
vær den siste uken.  
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Figur 3 Oversiktsbilde over lokalitet før graving. Sett mot sørvest. 

4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Grunnet en telekabel som krysset lokalitetens sørlig del var det ikke mulig å avdekke hele 
området i umiddelbar nærhet til kokegropene. Påvisningen avvek noe fra 
fylkeskommunens kabelkart, og med påbud om å holde seg 1,5 m utenfor kabelen på hver 
side av påvisningen førte det til at en av strukturene registrert av fylkeskommunen ikke 
ble gjenfunnet. Nok en kabel og et gammelt stolpefundament i sør førte til at vi 
nedprioriterte denne delen av lokaliteten på bakgrunn av mistanke om store forstyrrelser i 
undergrunnen. Det må nok også regnes med at en del opprinnelige strukturer er 
forsvunnet under årevis med pløying i området, særlig er dette gjeldene på de høyest 
liggende områdene i dyrket mark. 
 
Undersøkelsen ble foretatt sent på høsten, og lav høstsol kombinert med heterogen 
undergrunn, samt tidvis tungt snøfall førte til vanskelige arbeidsforhold. Flere strukturer 
kom først til syne ved overskyet vær eller solnedgang, noe som under selve avdekkingen 
gjorde det vanskelig å avgjøre om vi hadde avdekket dypt nok, eller for dypt. Snøfallet 
kom mot slutten av prosjektet og vanskeliggjorde dokumentasjonsprosessen.  
 
I tillegg ble ikke hele det planlagte arealet avdekket grunnet liten gravemaskin ved starten 
av prosjektet. Den mangelfulle avdekkingen kan ha medført at ikke alle kulturminner 
innenfor lokaliteten er blitt registrert. 
 



248/1, 247/8, 247/87, Ringsaker kommune  Saksnr. 2016/1261 
 
  

 11
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

5 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Av fylkeskommunens åtte strukturer ble syv gjenfunnet, og tre av disse avskrevet. Vi 
registrerte én ny struktur under søkesjaktingen i feltets sørlige del. 
 
Undergrunnen var dominert av heterogent farget flisberg, som er grov grus bestående av 
spaltet skifer eller annen skifrig stein. I skråningen mot vest og nordvest var det i 
midlertid en brå overgang til lysere gulgrå silt. I vest virket det å være påfylte masser, da 
torvlaget i hagedelen av området hadde en dybde på opp mot 80 cm og virket av 
beskaffenhet å være gammel matjord. 
 
 

 

Figur 4 Oversiktsbilde over lokalitet etter graving. Sett mot sørvest.  
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Figur 5 Oversiktsbilde av lokaliteten i plan etter utgravning. 3D-modell utarbeidet av 
Justin Kimball. 
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5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Fylkeskommunens registrerings-
ID 

Strukturnummer 

1 Ikke gjenfunnet 
2 2085
3 2098 (avskrevet) 
4 2078
5 2149 
6 2000 
7 2026 (avskrevet) 
8 2062 (avskrevet) 
Ny 2192 

Tabell 2 Oversikt over undersøkte strukturer og korresponderende strukturer i 
fylkeskommunens registreringsrapport. 
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Figur 6 Oversiktskart over lokalitet og strukturer. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 08/11.2018 SH. 
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5.1.1 KOKEGROPER 

A2000 

IntrasisID  Strukturtype  Form i plan Lengde Bredde Dybde Datering 

2000  Kokegrop  Rund  57 50 8 535‐665 VT 

A2000 er en liten kokegrop, og den eneste på den sørlige delen av feltet. Oval, nesten 
sirkulær i plan med en grunn, svakt avrundet profil hvor noe rødbrent sand er synlig i 
venstre side av profilet. Snittmassene inneholdt ca. 0,5 liter skjørbrent stein, og det antas 
at dette er bunnen av en opprinnelig mye større struktur. Det ble observert lite kull i 
massene, hovedsakelig bare sot. Dette ga lite materiale til datering, og vedarten kunne 
nærmest bestemmes til uidentifisert løvtre.  

 

 

Figur 7 Kokegrop A2000 i plan og profil. 

 

Figur 8 Tegning av kokegrop AK2000 i plan og profil 
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         A2078 

IntrasisID  Strukturtype  Form i plan Lengde Bredde Dybde Datering 

2078  Kokegrop  Rund  60 60 20 660‐770 VT 

Kokegropen ble snittet, dokumentert og datert i forbindelse med registreringen (struktur 
R-4 i fylkeskommunens rapport), og ble datert til 660-770 VT, merovingertid.  
Opprinnelig ble den registrert som en nedgravning, men kull, skjørbrent stein og rødbrent 
grus tyder på at dette også er en kokegrop. 
 
 

 

Figur 9 Tegning av kokegrop A2078 fra fylkeskommunens registreringsrapport. 

 
 

 

Figur 10 Snittet kokegrop A2078 i plan. 
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A2085 

IntrasisID  Strukturtype  Form i plan Lengde Bredde Dybde Datering 

2085  Kokegrop  Rund  112 112 35 390‐580/540‐640 VT 

 
A2085 er feltets største kokegrop. Den ble datert med kull fra overflaten, men ble ikke 
videre undersøkt, i forbindelse med fylkeskommunens registrering. Dateringen ble 
bestemt til 540-640, folkevandringstid/merovingertid. I plan har den nesten sirkulær 
form. I profil er den bøtteformet med svakt buet, tilnærmet flat, bunn med klar knekk mot 
sideprofilene.  
 
For øvrig inneholdt kokegropen store mengder skjørbrent stein. I den utgravde delen ble 
det målt cirka 30 liter. Det ble også notert to sjikt av kull i gropa, adskilt av en linse rød 
sand. Det ble derfor tatt ut en komplementerende dateringsprøve fra bunnen av gropa. 
Dette for å se om dateringene sprikte og pekte mot gjenbruk av gropa over merkbart lang 
tid. Dateringen av det nederste laget ble bestemt til 390-580, og det er slik sett mulig at 
gropen er gjenbrukt over en viss periode. 
 

 

Figur 11 Kokegrop A2085 i plan og profil. 
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Figur 12 Tegning av kokegrop AK2085 i plan og profil 



248/1, 247/8, 247/87, Ringsaker kommune  Saksnr. 2016/1261 
 
  

 19
Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

          A 2149 

IntrasisID  Strukturtype  Form i plan Lengde Bredde Dybde Datering 

2149  Kokegrop  Rund  66 55 8 380‐575 VT 

Kokegrop av ujevn form og utydelig avgrensning i plan. Sees som en samling stein med 
kullkonsentrasjoner i. Tydeligst i sørøstre og nordvestre del av strukturen. Brent leire 
synlig. Gropa er noe matjordsblandet i toppen, og inneholder en del stor stein i tillegg til 
kull. 
 
Profilet viser en relativt grunn kokegrop med en del skjørbrent stein i toppen. Kullinse i 
bunn. Jevnt skrånende høyre og venstre profil, jevnt avrundet til flat bunn. Stor stein i 
overgangen mellom høyre profil og bunn. Cirka to liter skjørbrent stein i den utgravde 
delen, men mye naturlig kantete, splittet, rød stein i undergrunnen. 
 

 

Figur 13 Kokegrop A2149 i plan og profil. 

 

Figur 14 Tegning av kokegrop AK2149 i plan og profil. 
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A2192 

 
IntrasisID  Strukturtype  Form i plan Lengde Bredde Dybde Datering 

2192  Kokegrop  Rund  140 90 14 375‐575 VT 
 

Kokegrop med ujevnt avlang form i plan. Strukturen er relativt kraftig forstyrret av 
moderne jordbruk, med uklar avgrensning i nord grunnet pløying, samt mye matjord i 
toppen og innimellom steiner. Strukturen er også skåret av plogskjær i vest. Ellers mye 
stein, hvor cirka to liter ble vurdert til å være varmepåvirket. Tydelig kullag i bunn. 
Snittet fremviste en skrå venstre side som går over i matjord, og en uklar, skrå høyre side 
som dras ut i nordlig retning, hvor det også er matjord.  
I strukturens profil ble det gjort funn av brent og ubrent/dårlig brent bein, mens det i 
overflaten ble gjort funn av tegl, en muskettkule og et jernfragment. På bakgrunn av 
funnmaterialet var det en mulighet for at strukturen var av nyere dato, men analysen av 
kullprøven fra strukturen viste en datering til 375-575. 
 

 

Figur 15 Kokegrop A2192 i plan og profil 
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Figur 16 Tegning av kokegrop AK2192 i plan og profil. 
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5.1.2 KULLFLEKKER 

Det ble under avdekkingen påvist to kullflekker omgitt av rødt, varmepåvirket, flisberg. 
Grunnet usikkerhet rundt disses funksjon ble det besluttet å sende inn en kullprøve til 
datering for eventuelt å kunne bekrefte eller avkrefte en tilknytning til lokaliteten for 
øvrig. Kun den ene, 2045, hadde nok kull til prøveuttaking. Kullprøven resulterte i en 
datering til 7085-6745 FVT, noe som gjør at de neppe kan sees i sammenheng med de 
øvrige strukturene på feltet. De fremviste heller ingen overbevisende nedgravning i profil, 
eller en form for øvrig som skulle tilsi at de var menneskeskapt, og på grunnlag av disse 
faktorene ble de avskrevet som rotbranner eller annen naturlig kullforekomst. 
 

 

 

Figur 17 Kullflekker i plan og profil (avskrevet). 

5.1.3 LAG 

Under avdekking av lokaliteten fremkom det flere flekker av rødt flisberg, både under 
åkerdelen og hagedelen av lokaliteten. Selv om noen av kokegropene fremviste brent 
flisberg er disse lagene i beskaffenhet mer lik de avskrevne kullflekkene, og det antas på 
bakgrunn av dette at de også er av naturlig opprinnelse.  
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Figur 18 Lag av brent flisberg i plan og profil (avskrevet). 

5.2 FUNNMATERIALE 

5.2.1 BEIN 

I kokegrop 2192 ble det funnet både brent og dårlig brent/ubrent bein. På gjeldende 
tidspunkt ligger ikke forholdene til rette for nærmere analyse av disse. 

5.2.2 ANNET 

I kokegrop 2192 ble det funnet en kule i metall med diameter 1,7 cm. Antageligvis en 
muskettkule i bly. 
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6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

6.1 VEDARTSANALYSE 

Kull fra alle strukturene ble sendt inn til vedartsanalyse, med unntak av den tidligere 
undersøkte A2078. Samtlige prøver ble analysert av Karen V. Salvig ved avdeling for 
konservering og naturvitenskap ved Moesgård Museum. Resultatet viste, jamfør tabellen 
under, en stor variasjon i type trevirke brukt til brensel. 
 

Pnr.  Anr.  Strukturtype  Vedartbestemt 

2441  2045  Kullflekk  10 stk. Pinus, furu. 1 yngre stamme, 3 stamme, 5 
stamme/gren, 1 eldre gren. 

2436  2000  Kokegrop  1 stk. Ukjent løvtre (ikke eik/ask/alm). Stamme/gren. 

2401  2149  Kokegrop  10 stk. Betula, bjørk. 2 stamme, 7 stamme/gren, 1 gren. 

2432  2085  Kokegrop  10 stk. Pinus, furu. 7 stamme/gren, 1 gren, 2 yngre gren. 

2399  2192  Kokegrop  1 stk. Alnus, or. Yngre stamme. 
3 stk. Populus, osp. 2 stamme, 1 stamme/gren.  
4 stk. Populus/salix, osp/selje. 2 stamme, 1 
stamme/gren, 1 yngre gren.  
2 stk. Ukjent løvtre (ikke eik/ask/alm). Stamme/gren. 

Tabell 3 Oversikt over prøver sendt til vedartsbestemmelse. 

6.2 DATERING 

Til sammen fem kullprøver ble sendt til C14-datering hos Geologiska Institutionen ved 
Lunds Universitet. Prøvene var fra tre sikre kokegroper, en mulig kokegrop, og en 
kullflekk. 
Til sammen ga prøvematerialet sammenfallende dateringer på samtlige kokegroper, med 
et tidsspenn fra 375-665, jamfør tabellen under. Dette er forenlig med resultatene fra 
fylkeskommunens registreringsresultater. Kullflekken fikk en langt eldre datering 
 

Pnr.  Anr.  Lab.nr  Datert materiale  Ukalibrert 
C14‐dat. 

Kalibrert datering 2 sigma (OxCal.) 

2441  2045  13480  Pinus, furu.  8025±55 7085BC (93.5%) 6745BC 
2436  2000  13479  Ukjent løvtre.  1445±45  535AD (95.4%) 665AD 
2401  2149  13477  Betula, bjørk.  1590±45 380AD (95.4%) 575AD 
2432  2085  13478  Pinus, furu  1575±45  390AD (95.4%) 580AD 
2399  2192  13476  Alnus/Populus, or/osp 1605±45  345AD (3.0%) 370AD, 375AD (92.4%) 560AD 

Tabell 4 Oversikt over prøver sendt til C14-datering. 
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Figur 19 Kurve som viser dateringene av kokegropene. 

7 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Lokaliteten blir tolket å være rester av et lite kokegropfelt uten øvrige kulturminner 
synlige. Det er sannsynlig at flere kokegroper har vært i området, men at de nå fjernet 
etter lang tids pløying og annen moderne aktivitet. Kokegropene utviser stor variasjon i 
dybde og størrelse, og det må antas at de mindre strukturene nok har vært av en betydelig 
større størrelse. 
Når det gjelder alder speiler kokegropene relativt sammenfallende bruksperiode. Én av 
gropene (A2085) ser ut til å ha flere faser, og kan være gjenbrukt over en lengre periode. 
Jevnt over er gropene datert på kull fra løvtrær. Unntaket er A2085 som er datert på furu, 
en tresort som i forhold til løvtrær kan ha en meget høy egenalder. Dette kan påvirke 
dateringsresultatet om kullet stammer fra kjerneved eller andre gamle deler av treet. I 
dette tilfellet er i midlertid dateringen utført på materiale fra en yngre gren, og resultatet 
bør slik sett være representativt for gropens bruksfase. 
 
Siden lokaliteten er så isolert er det vanskelig å si med sikkerhet om den har inngått i en 
husholdningskontekst eller om det er en liten del av en større, mer offentlig bruk av 
kokegroper. 
 
Det ble ikke gjort funn av andre bosetningsspor som stolpehull, ildsteder eller lignende, 
og kokegropene må slik vurderes i kraft av seg selv og ikke i relasjon til andre strukturer i 
umiddelbar nærhet. Det er i midlertid mulig at lokaliteten kan knyttes opp mot den 
nærliggende bygdeborgen. Datering av kullflekkene til eldre steinalder førte til at disse 
ikke ble tolket til å ha noe tilknytning til lokaliteten for øvrig, og de ble derfor, samt på 
grunnlag av sin beskaffenhet, avskrevet som naturlige forekomster av kull og 
varmepåvirket flisberg. 
 
I kokegrop A2192 ble det gjort funn av en muskettkule, tegl og et jernfragment som antas 
å være moderne. De to sistnevnte ble funnet i strukturens overflate, mens førstnevnte ble 
funnet i snittmassene. Grunnet de ødeleggelser som er påført strukturen under pløying er 
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det sannsynlig at samtlige gjenstander stammer fra moderne tid, og at de opprinnelig har 
ligget i pløyelaget. 

8 SAMMENDRAG 

I forbindelse med anleggelse av ny gang- og sykkelsti langs Fv213 i Ringsaker kommune 
utførte Kulturhistorisk Museum arkeologiske undersøkelser av en samling kokegroper 
innenfor planområdet. Undersøkelsen resulterte i påvisningen av fem kokegroper, hvorav 
fire allerede var registrert av fylkeskommunen. Kokegropene fikk en samlet datering fra 
slutten av folkevandringstid til begynnelsen av merovingertid.  
 
Av de øvrige strukturene registrert av fylkeskommunen ble én ikke gjenfunnet grunnet 
sikkerhetstiltak rundt telekabel, og de resterende ble avskrevet. 
 
I tillegg til kokegropene ble det påvist to kullflekker og tre lag av rødbrent sand som alle i 
etterkant av undersøkelsen ble avskrevet som natur. 
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10 VEDLEGG 

10.1 STRUKTURLISTE 

Anr.  Strukturtype  Form 
i plan 

Lengde Bredde Dybde Beskrivelse

2000  Kokegrop Rund  57 50 8 Oval, nesten sirkulær i 
plan. Svakt avrundet i 
profil, ser ut til å være 
bunnen av en større 
struktur. 
Grå, noe siltig sand, med 
innslag av skjørbrent 
stein (ca 0,5 liter i 
snittingen) og 
fragmenter av trekull. 
Enkelte mulige 
beinfragmenter. 
Fyllmassen utgjør hele 
strukturen i profil. Kun 
en enkel flekk av 
rødbrent sand øverst i 
venstre ende av 
strukturen i profil. 

2078  Kokegrop Rund  60 60 20 Se fylkeskommunens 
rapport. 

2085  Kokegrop Rund  112 112 35 Nærmest sirkulær i plan, 
jevnt buet i profil, noe 
brattere kursing i høyre 
side av profilen. 
Nederst et ca 2cm tykt 
lag med rødbrent sand. 
Denne finnes også i ei 
linse litt lenger opp på 
høyre side i profilen. 
Over den rød sanda 
ligger et 3‐6 cm tykt lag 
av kompakt trekull. 
Dette går gradvis over i 
den øvrige fyllmassen, 
som består av grå siltig 
sand med store mengder 
skjørbrent stein inntil 15 
cm store, samt innslag 
av trekull. Ca 30 liter 
skjørbrent stein ble 
fjernet ved snitting av 
strukturen. 

2149  Kokegrop Rund  140 90 14 Ujevnt formet og 
utydelig i plan. Sees som 
en samling stein med 
kullkonsentrasjoner i. 
Tydeligst i sørøstre og 
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nordvestre del av 
strukturen. Brent leire 
synlig. Noe 
matjordsblandet i 
toppen, en del stor stein, 
kull. 
Relativt grunn kokegrop 
med en del skjørbrent 
stein i toppen. Kullinse i 
bunn. Jevnt skrånende 
høyre og venstre profil, 
Jevnt avrundet til flat 
bunn. Stor stein i 
overgangen mellom 
høyre profil og bunn. Ca 
2l skjørbrent stein, men 
mye naturlig kantete, 
splittet, rød stein i 
undergrunnen. 

2192  Kokegrop Ufor
met 

  Ujevnt avlang i plan. 
Forstyrret av moderne 
jordbruk, utflytende i 
nord grunnet pløying. 
Mye matjord i toppen og 
innimellom steiner. 
Skåret av plogskjær i 
vest. Teglskår funnet i 
toppen. Ellers mye stein. 
Kullag i bunn. 
varmepåvirket stein: ca 
2l. Vanskelig å se 
skjørbrent Stein grunnet 
undergrunnens 
beskaffenhet. 
Profil: relativt flat bunn. 
Skrå venstre profil som 
går over i matjord. Uklar, 
skrå høyre profil som 
dras ut i nordlig retning, 
matjord også her. 
Funn av ubrent bein (i 
alle fall ikke hvitbrent), 
en keramikkule og 
jernfragment. 
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10.2 TILVEKSTTEKST, C60974/1-7 

Kokegropslokalitet fra folkevandringstid/merovingertid fra STEINSVINGEN, av 
STEIN/RINGSAKER PRESTEGÅRD (248,247/8,1), RINGSAKER K., HEDMARK. 
Arkeologisk undersøkelse, foretatt av KHM i 2017, av kokegropfelt, id 216362, fra 
folkevandringstid/merovingertid. Det ble til sammen påvist 5 kokegroper på lokaliteten. 
Trekullprøver fra samtlige strukturer ble vedartsbestemt ved Karen V. Salvig, Moesgård 
museum, og radiologisk datert ved Geologiska institutionen, Lunds Universitet. 
 
1) 1 kule av bly.Sannsynligvis muskettkule av nyere dato. Funnet i snittmasser. 
Fnr: 1. Diam: 1,8 cm. Vekt: 11 gram. Fra 2192, kokegrop 
 
2) 30+ bein, brente. Fragmenter av brente og antatt dårlig brente bein. Funnet i, og i 
bunnen av, kokegrop, sammen med muskettkule av bly. Vekt: 15,5 gram. Fra 2192, 
kokegrop. 
 
3) prøve, kull . 
1 prøve, kull. Vedartsbestemt og datert: PK2441, avskrevet A2045: Vedartsbestemt til 
furu (Pinus), 1,7 g datert: 8025±40BP, 7060 - 6980, 6975 - 6910, 6885 - 6825 calBC 
(LuS-13480).  
 
4) prøve, kull . 
1 prøve, kull. Vedartsbestemt og datert: PK2432, Kokegrop AK2085: Vedartsbestemt til 
furu (Pinus), 1,6 g datert:425 - 540 calAD (LuS-13478). 
 
5) prøve, kull . 
1 prøve, kull. Vedartsbestemt og datert: PK2401, Kokegrop AK2149: Vedartsbestemt til 
bjørk (Betula), 1,6 g datert :415 - 475, 480 - 535 calAD (LuS-13477). 
 
6) prøve, kull . 
1 prøve, kull. Vedartsbestemt og datert: PK2399, Kokegrop AK2192: Vedartsbestemt til 
osp/selje (Populus/Salix), 1,7 g datert : 400 - 475, 485 - 535 calAD (LuS-13476). 
 
7) prøve, kull . 
1 prøve, kull. Datert: PK2436, Kokegrop AK2000: 2,0 g datert: 580 - 650 calAD (LuS-
13479). 
 
Orienteringsoppgave: Kokegropfeltet ligger i overgangen mellom dyrket mark og hage, 
på en nordvendt helling cirka 200 meter nordøst for bredden av Mjøsa. 
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 592672, Ø: 6753762. 
LokalitetsID: 216362. 
Innberetning/litteratur: Silje Hårstad, , Rapport – arkeologisk utgravning. Kokegroper. 
Stein 248/1, Skarpsno klokkerbolig 247/8, 247/87, Ringsaker, Hedmark. Kulturhistorisk 
Museums arkiv, Universitetet i Oslo. 
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10.2 FOTOLISTE 

Filnavn  Fotograf  Motiv  Strukturnummer  Dato  Sett mot 

Cf35251_001.jpg  Silje 
Hårstad 

Ellen  16.10.2017 

Cf35251_002.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversikt lokalitet, østre del. Steinsvingen.
 

16.10.2017  sørvest

Cf35251_003.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversikt lokalitet, vestre del. Steinsvingen.
 

16.10.2017  nordvest

Cf35251_004.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversikt lokalitet, vestre del. Steinsvingen.
 

16.10.2017  nordøst

Cf35251_005.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversikt lokalitet, vestre del. Steinsvingen.
 

16.10.2017  sørøst

Cf35251_006.jpg  Silje 
Hårstad 

Arbeidsbilde, flateavdekking. Ellen Friis.
 

19.10.2017  sør

Cf35251_007.jpg  Silje 
Hårstad 

Arbeidsbilde. Gjenfinning av 
fylkeskommunens registrerte strukturer.   

19.10.2017  sør

Cf35251_008.jpg  Silje 
Hårstad 

Dårlige lysforhold i felt. Ellen Friis i bakkant 
av bilde.   

19.10.2017  sør

Cf35251_009.jpg  Silje 
Hårstad 

Dårlige lysforhold i felt. Ellen Friis i bakkant 
av bilde.   

19.10.2017  sør

Cf35251_010.jpg  Silje 
Hårstad 

Kokegrop i plan. Målestokk 30 cm. 2000 20.10.2017  vest

Cf35251_011.jpg  Silje 
Hårstad 

Kullflekk i plan.  2008 20.10.2017  øst

Cf35251_012.jpg  Silje 
Hårstad 

Avskrevet. Målestokk 100cm. 2098 20.10.2017  vest

Cf35251_013.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversikt felt sør for telefonkabel.
 

20.10.2017  vest

Cf35251_014.jpg  Silje 
Hårstad 

Kokegrop, i plan. Målestokk 100cm. 2085 20.10.2017  vest

Cf35251_015.jpg  Silje 
Hårstad 

Kokegrop i plan. Målestokk 30cm. 2149 20.10.2017  nordøst

Cf35251_016.jpg  Silje 
Hårstad 

Kokegroprest? 2112 og 2186 i plan. 2186 20.10.2017  sørvest

Cf35251_017.jpg  Silje 
Hårstad 

Kokegrop snittet av FK, i plan. 2078 20.10.2017  øst

Cf35251_018.jpg  Silje 
Hårstad 

Avskrevet i plan. 2069 20.10.2017  nord

Cf35251_019.jpg  Silje 
Hårstad 

Kokegrop? i plan. 2192 23.10.2017  vest

Cf35251_020.jpg  Silje 
Hårstad 

Kokegrop? i plan. 2192 23.10.2017  vest

Cf35251_021.jpg  Silje 
Hårstad 

Arbeidsbilde. Utfordrende arbeidsforhold.
 

25.10.2017  vest

Cf35251_022.jpg  Silje 
Hårstad 

Kokegrop (?) i profil. 2192 25.10.2017  vest

Cf35251_023.jpg  Silje 
Hårstad 

Kokegrop i profil 2149 25.10.2017  nord

Cf35251_024.jpg  Silje 
Hårstad 

2034 og 2045 i plan. 2034 25.10.2017  nord

Cf35251_025.jpg  Silje 
Hårstad 

Kullflekk  i plan. 2045 25.10.2017  nord
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Cf35251_026.jpg  Hallvard 
Bruvoll 

Profil av kokegrop. Kullprøve 2432 ble tatt 
fra høyre side av bunnen før bildet ble tatt. 

2085 26.10.2017  øst

Cf35251_027.jpg  Silje 
Hårstad 

Avskrevet, østprofil. 2098 26.10.2017  øst

Cf35251_028.jpg  Silje 
Hårstad 

Avskrevet, nordprofil. 2098 26.10.2017  nord

Cf35251_029.jpg  Hallvard 
Bruvoll 

Bunn av kokegrop i profil. 2000 26.10.2017  øst

Cf35251_030.jpg  Silje 
Hårstad 

2112 og 2186 i profil. 2112 26.10.2017  sørvest

Cf35251_031.jpg  Silje 
Hårstad 

Kullflekk  i profil. 2045 26.10.2017  nordøst

Cf35251_032.jpg  Hallvard 
Bruvoll 

Kullflekk i profil. 2008 26.10.2017  øst

Cf35251_033.jpg  Silje 
Hårstad 

Grøft? i profil.  2034 26.10.2017  nordøst

Cf35251_034.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversikt, sørlige felt.
 

26.10.2017  vest

Cf35251_035.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversikt, sørlige felt.
 

26.10.2017  sørøst

Cf35251_036.jpg  Hallvard 
Bruvoll 

Avskrevet i profil. 2069 26.10.2017  øst

Cf35251_037.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversikt, søkesjakt i sørvest. 26.10.2017  nordvest

Cf35251_038.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  vest

Cf35251_039.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde. 
 

26.10.2017  sørvest

Cf35251_040.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  nordvest

Cf35251_041.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  nordøst

Cf35251_042.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  nordøst

Cf35251_043.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  øst

Cf35251_044.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  øst

Cf35251_045.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  nordvest

Cf35251_046.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  nordvest

Cf35251_047.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  nord

Cf35251_048.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  øst

Cf35251_049.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  øst

Cf35251_050.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  sørøst

Cf35251_051.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  sørøst

Cf35251_052.jpg  Silje  Oversiktsbilde.  26.10.2017  sør
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Hårstad

Cf35251_053.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  sør

Cf35251_054.jpg  Silje 
Hårstad 

Oversiktsbilde.  26.10.2017  sørvest
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Analyseresultater
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10.3 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Originale tegninger.  
Feltdagbok  


