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SAMMENDRAG 
I forbindelse med reguleringsplanen for Grindatunet på Råholt i Eidsvoll kommune 

gjennomførte KHM i juni 2017 en arkeologisk utgravning av deler av lokalitet id 141464. 

Hele den berørte delen av lokaliteten ble gravd ut og det ble påvist 13 strukturer, hvorav 3 

kokegroper, 1 smie/slaggrop og 9 kullflekker som trolig er bunn av/siste rest av 

kokegroper eller slaggroper. De tre kokegropene, slaggropen og en av kullflekkene ble 

undersøkt. Det ble ikke prioritert å undersøke de resterende strukturene. To av 

strukturene, en kokegrop og smie/slaggropen var datert av fylkeskommunen til ca. 400-

200 f.Kr., og ytterligere en kokegrop ble datert i forbindelse med utgravningen, til 375-

175 f.Kr. Det vil si at alle de undersøkte strukturene kan knyttes til aktivitet i førromersk 

jernalder.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

GRINDEN, 127/82, EIDSVOLL, AKERSHUS  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen ble utført i forbindelse med reguleringsplanen for Grindatunet som har som 

formål å legge til rette for boligutvikling. Planområdet ligger vest for Råholt 

ungdomsskole og grenser til Eidsvoll Verk stasjonsområde mot vest og øst. Området var 

tidligere dyrket mark, men lå nå brakk. Akershus fylkeskommune gjennomførte 

arkeologiske registreringer ved maskinell sjakting av planområdet i 2010. Det ble da 

avdekket et område med sju groper (id 141464) definert som kokegroper og slaggrop. En 

av gropene inneholdt slagg og en leireforing eller keramikk og begge er datert til 

førromersk jernalder. Det ble i tillegg avdekket tre enkeltliggende kokegroper (id 141476, 

id 141479 og id 141480), hvorav den ene ble dater til folkevandringstid.  

 

I brev av 13. januar 2012 anbefalte Akershus fylkeskommune at det ble gitt dispensasjon 

med vilkår om en arkeologisk utgravning av lokalitetene. I uttalelse av 1. februar 2012 

mente Kulturhistorisk museum at de registrerte aktivitetssporene har begrenset 

verneverdi, men at det derimot er knyttet store kunnskapsverdier til en arkeologisk 

undersøkelse av id 141464 med funn av slagg og mulig leireforing i to av gropene. 

Kulturhistorisk museum anbefalte derfor dispensasjon med vilkår om en arkeologisk 

undersøkelse for denne lokaliteten. Når det gjaldt de tre lokalitetene med enkeltliggende 

kokegroper (id 141476, 141479 og 141480) så var den ene allerede datert av 

fylkeskommunen. Kulturhistorisk museum anbefalte derfor at id 141476, 141479 og 

141480 ble dispensert uten vilkår om videre arkeologisk undersøkelse. Kulturhistorisk 

museum mente en undersøkelse av de nevnte lokalitetene ikke ville gi ytterligere 

kunnskap enn det fylkeskommunens registrering og Kulturhistorisk museums tidligere 

undersøkelser i området har frembrakt. 

 

Fordi planområdet disponeres av to eiere, ble det bare søkt om å realisere den delen av 

planen som ligger på 127/82 og 127/83. Den sørligste delen av id 141464, som ligger på 

127/1, omfattes ikke av området som søkes utbygd. Det var kun den delen av lokaliteten 

som lå innenfor byggeområde B3 som ble berørt i denne omgang. KHM utarbeidet 

budsjett og prosjektplan for arkeologisk undersøkelse i planområdet i februar 2012, 

revidert i mai 2014. Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske 

undersøkelser for de berørte kulturminnene, samt tilsagn om kostnadsdekning for 

arkeologisk utgravning. KHM utførte den arkeologiske undersøkelsen 12.-16. juni 2017. 
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Figur 1: Oversiktskart over beliggenheten til lokaliteten. Kartgrunnlag: Statens kartverk, produsert 

16.8.17, Ellen Kathrine Friis, KHM.  
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2 DELTAGERE, TIDSROM 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Ellen Kathrine Friis Feltleder 12.6-16.6.17 5 

Ingunn Beyer Hansen Assistent 12.6-16.6.17 5 

Eva-Johanne M.L.Nilsson Assistent 12.6-16.6.17 5 

Sum   15 

Jan Andersen 

Roger Eriksen Transport AS 

Gravemaskinfører 12.-14.6.17 2 

Tabell 1:Deltakere og tidsrom for undersøkelsen. 

 

KHM gjennomførte de arkeologiske utgravningene i perioden 12.6-16.6.2017 og til 

sammen ble det benyttet 15 dagsverk i felt. Det var ikke behov for GIS support i felt og 

prosjektleder var heller ikke på befaring. Været var stort sett fint, dog med noe kraftig 

regn en av dagene, og hadde ingen innvirkning på gjennomføringen og resultatet av 

undersøkelsen. 

 

 

3 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet for reguleringsplanen utgjør et mindre område vest for Gardermobanen i 

tillegg til et større sammenhengende område beliggende mellom jernbanen i vest, 

Tærudveien i sør og Råholt ungdomsskole i øst. Området er flatt og består av dyrket mark 

som i dag hovedsakelig ligger brakk. Andelva renner forbi en drøy kilometer mot vest og 

nord. Byggeområde B3 utgjør den midtre delen av planområdets østre del, beliggende 

umiddelbart nord for tunet på Grinda. På den delen av byggeområdet som ikke omfattet 

lokaliteten hadde matjorda allerede blitt fjernet og lagt opp i store hauger rett nord for 

lokaliteten. Det hadde også blitt anlagt en liten parkeringsplass vest for lokaliteten og 

som delvis berørte og hadde skadet den helt nordvestre delen av lokaliteten.  

Lokalitet id 141464 omfatter totalt ca. 1600 m
2
. Det ble registrert til sammen sju 

groper hvorav seks så ut til å være kokegroper og den siste en slaggrop. To av 

kokegropene lå innenfor byggeområde B2 på gbnr. 127/1, og ble derfor ikke berørt i 

denne omgang. Det berørte området omfattet 1158 m² og lå i sin helhet innenfor 

byggeområde B3. Det ble her registrert fire kokegroper og en slaggrop som kan settes i 

sammenheng med bearbeiding av jern. I en av kokegropene fremkom det mulig 

leireforing, evt. keramikk. Slaggropen (F1) og den ene kokegropen (F3) ble begge datert 

til førromersk jernalder, ca. 400-200 f.Kr. 

 Kulturhistorisk museum har gjennomført flere utgravninger i området tidligere. På 

Berger, 96/15, ble det i 2002 undersøkt et område (id 71703) med kokegroper og spor 

etter jernproduksjon som grenser mot den omsøkte lokaliteten i vest. Dateringer av 

kokegroper og ildsted har gitt førromersk jernalder-folkevandringstid, 535-410 f. Kr. Det 

ble også avdekket og undersøkt et kulturlag med mye slagg av ulik karakter i tillegg til 

ovnsforing av brent leire. Laget er datert til førromersk jernalder og folkevandringstid. 

Det ble også avdekket rester av en ovn (Løken og Simonsen 2005). På Gladbakk, 126/1, 

ble det gjennomført arkeologiske undersøkelser i 1998. Også her fremkom tydelige spor 
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etter jernproduksjon i tillegg til kokegroper, en kullmile og stolpehull. Det ble også 

funnet brente bein etter både dyr og mennesker. Det har ikke blitt utført metallurgiske 

analyser av materiale fra noen av disse undersøkelsene. Drøye 300 meter mot nord ble det 

i 2003 undersøkt en kokegrop og en kullgrop datert til hhv. 260-530 og 1015-1160 e.Kr. 

(Johansen og Simonsen 2005). 

 Bosetningsspor, både hus og kokegroper, er undersøkt en rekke steder i Eidsvoll og på 

Romerike generelt, blant annet i regi av Gardermoprosjektet. I området rundt Andelva har 

det i tillegg fremkommet en rekke spor etter kokegroper (Gustafson 2005:125-129). 

 

 
Figur 2: Kart over lokaliteter i området ved id 141464 Grindatunet. Id 90753 Berger (bosetning- og 

aktivitetsområde), id 141479 Berger (kokegrop), id 141480 Grinda (kokegrop), id 141476 Dalen nordre 

(kokegrop) og id 30114 Gladbakk (bosetning- og aktivitetsområde). Kartgrunnlag: Statens kartverk, 

produsert 30.11.18, Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

4 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

KHMs prosjektplan datert 3. mai 2012, revidert 6. mai 2014 (Bukkemoen 2012) danner 

den vitenskapelige bakgrunnen for undersøkelsen på Grindatunet. Prosjektplanen er 

utarbeidet med utgangspunkt i registreringsfunn gjort av Akershus fylkeskommune 

høsten 2010 (Andersson 2011). Det ble da registrert 7 groper klassifisert som kokegroper 

og esser. De påviste kulturminnene faller innenfor et av satsningsområdene for 

Kulturhistorisk museums virksomhet, der ”Jordbruksbebyggelsen i Øst-Norge” er emnet 

for et faglig program som er under utarbeiding (Martens, manuskript 2004). Smiefunnene 

relaterer seg også til et annet satsningsområde og et faglig program der 

”Jernvinneundersøkelser” står i sentrum (Larsen 2009).  
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Et overordnet perspektiv var å avklare de påviste aktivitetssporenes relasjon til hverandre 

og til de øvrige funnene som er gjort i dette området tidligere. Det var også sentralt å 

definere området som helhet og dets funksjon. Følgende problemstillinger var ellers 

aktuelle: 

 

Kokegroper og esser 

 Funksjonsbestemmelse av de enkelte anleggene. 

 Datering av de enkelte anleggene, datering av bruksfasen(e) og deres eventuelle 

samtidighet med andre nærliggende kulturminner. 

 Definere lokalitetens funksjon.  

 Representerer funnområdene en kontinuerlig bruk over lang tid, eller utgjør de 

ulike områdene en (kortvarig) samtidig eller flere separate bruksfaser? 

 Kokegroper og deres funksjon – innsamling av statistiske data. Er det 

sammenheng mellom størrelse, form og datering?  

 Utgjør kokegropene et sammenhengende felt eller representerer de spredte 

aktiviteter? 

 Finnes materiale/avfall i og nær essene som kan gi innblikk i smieprosessen? 

 Relasjonen mellom esser og kokegroper 

 Finnes det spor av andre aktiviteter i tilknytning til kokegropene og essene? 

 

 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking. Det ble anvendt en 12 

tonns gravemaskin med pusseskuff til å fjerne matjordslaget. Avdekkingen innbefattet 

åpning av områdene hvor fylkeskommunen hadde påtruffet kulturminnene og arealet 

rundt dem innenfor tiltaksområdet. Etter avdekking ble undergrunnen renset med krafse 

og til dels graveskje. Strukturene ble nummerert, målt inn og fotografert i plan, før 

enkelte av dem ble sittet. Disse ble videre fotografert og tegnet i profil, samt beskrevet på 

eget skjema. Mengden skjørbrent stein i kokegropene ble målt i liter. Massene fra 

slaggropen ble tørrsåldet i 2 mm såld og det ble brukt magnet for å samle opp avfall av 

mindre størrelse som glødeskall, slaggperler og jernslagg. Det ble tatt kullprøver fra de 

snittede strukturene til radiologisk datering. Det ble brukt et digitalt kompaktkamera, og 

bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under Cf53300. Funn og prøver er katalogisert 

under C60847. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling. 

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. 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. 
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Figur 1: Undersøkelsesområdet ved oppstart. Bildet et tatt mot sør (foto Cf53300_3439). 

 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgravningen ble påbegynt mandag 12.6.2017. Tomtegrensen mot eiendommen i sør og 

den delen av lokaliteten som ikke ble berørt var stikket ut i forkant. Selve lokaliteten var 

ikke markert. Avdekkingen med gravemaskin ble påbegynt etter lunsj på mandagen og 

avsluttet til lunsj på onsdag 14.6. To arkeologer fulgte gravemaskinen og en finrenset og 

begynte dokumenteringen av strukturene. Da lokalitetsavgrensningen ikke var markert, 

ble det første dag gravd noe utover avgrensningen i øst.  

Undergrunnen bestod av gulbrun sand og grus, stedvis litt silt, og alle strukturene 

var lette å påvise og avgrense. De tidligere påviste kokegropene F3 og F4, samt 

slaggropen F1 ble gjenfunnet uten problemer. Kokegrop F5 og F2 derimot lot seg ikke 

gjenfinne. F5 skal ha ligget inn mot grensen til naboeiendommen, og kan således befinne 

seg utenfor tiltaksområdet. Det ble påvist en struktur med rødbrent sand i dette området, 

men dette stemmer ikke overens med beskrivelsen av F5 som en kokegrop med kull og 

skjørbrent stein. Mest sannsynlig befinner denne seg derfor inne på naboeiendommen der 

det ikke skulle graves. Kokegrop F2 skal ha ligget i midtre del av lokaliteten, der en av 

fylkeskommunens sjakter ikke hadde blitt gjenfylt.  

Det ble i tillegg til de tidligere registrerte strukturene, også påvist en tydelig 

kokegrop i nærheten av slaggrop F1, samt 9 strukturer med kull og rødbrent sand, tolket 

som bunn og siste rester av kokegroper. Totalt ble et område på ca. 780 m² avdekket.  
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Figur 2: T.v. Den vestre delen av feltet etter avdekking. Parkeringsplassen sees midt i bildet. Den tidligere 

registrerte slaggropen ligger der personene til høyre står. Bildet er tatt mot vest. T.h. Den østre delen av 

feltet etter avdekking. De tidligere registrerte kokegropene F3og F4 sees omtrent midt i bildet. Bildet er tatt 

mot sørøst (foto Cf53300_3492 og _3479). 

 

4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER  

I midtre del av lokaliteten hadde trolig deler av en av fylkeskommunens sjakter blitt 

stående åpen. Det skulle ha befunnet seg en kokegrop i denne delen av sjakten. Denne ble 

ikke gjenfunnet og det lot til at det var gravd dypere i dette området i forhold til nivået på 

overgangen mellom matjord og undergrunn ved siden av. Kan det ha blitt gravd 

ytterligere der i etterkant av registreringen og dermed fjernet kokegropen?  

Den var anlagt en parkeringsplass rett vest for lokaliteten, der matjorda var fjernet 

og det hadde blitt gravd ned i undergrunn. Dette hadde skadet nordvestre del av 

lokaliteten. Slaggropen som ble påvist av fylkeskommunen i dette området hadde med 

nød og neppe unngått å bli helt ødelagt, men vestre ytterkant var noe skadet.  Et område 

på ca. 3x4 meter av lokaliteten som ikke hadde vært undersøkt tidligere var ødelagt og 

det er selvfølgelig en viss sannsynlighet for at det kan ha ligget strukturer i dette området 

som nå var borte.  

Sjakten slaggropen befant seg i hadde dessuten blitt gjenfylt med store mengder 

søppel og skrot, og dette skapte noen utfordringer for gjenåpningen, men ingen strukturer 

ble skadet.  
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Figur 3: Ellen Kathrine Friis krafser frem det er som er igjen av slaggropen (rød markering). T.v. i bildet 

sees parkeringsplassen og der Ellen står ligger det mye søppel som var fylt i sjakten til fylkeskommunen. 

Bildet er tatt mot nordvest (foto Cf53300_3452). 

 

5 UTGRAVNINGSRESULTATER 

5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Hele den berørte delen av lokalitet id 141464 ble gravd ut og det ble påvist 13 strukturer, 

hvorav 3 var tidligere registrert av fylkeskommunen. 3 kokegroper (A600, A659 og 

A691), 1 smie/slaggrop (A714) og 9 kullflekker (A677, A725, A738, A758, A769, A780, 

A793 og A 8807) som trolig er bunn av/siste rest av kokegroper eller slaggroper. De tre 

kokegropene, slaggropen og en av kullflekkene (A8807) ble undersøkt. Det ble ikke 

prioritert å undersøke de resterende strukturene.  
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Figur 4: Kart over undersøkelsesområdet. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  
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5.1.1 KOKEGROPER OG KULLFLEKKER 

Det ble funnet 3 kokegroper, A600, A659 og A691, hvorav de to første var tidligere 

registrert av fylkeskommunen, som henholdsvis F3, F4 og F1. Det var også registret 

ytterligere to kokegroper innenfor undersøkelsesområdet, men disse lot seg ikke 

gjenfinne. Den ene (F5) lå helt i sør og befinner seg muligens utenfor planområdet. Den 

andre (F2) lå i en sjakt som ikke var gjenfylt og hvor det så ut til å ha blitt gravd 

ytterligere etter registreringen, og denne var borte.  

Det ble også påvist 8 kullflekker spredt utover feltet, hvorav de fleste fremsto som 

rødbrente strukturer med innslag av kull i fyllmassene. Disse er tolket som siste rest av 

bunn på kokegroper, men kan selvsagt også være bunn av slaggroper eller spor etter 

annen varmekrevende aktivitet. Kun en av disse ble prioritert snittet, A677 som lå i 

sammenheng med kokegrop A600 og A659. 

 

Kokegrop A600 og A659, kullflekk A677 

Stor rund kokegrop, 205x180 cm. Tydelig avgrenset, men med noe ujevn avgrensning i 

øst. Kullrand spesielt tydelig i nord. Enkelte skjørbrente stein synlig på overflaten. 

Gråbrun sand med kullspetter. Kokegropen var 36 cm dyp og i profil er kullaget svært 

tydelig og sanden under er rødbrent. 25 liter skjørbrent stein ble fjernet ved snitting.  

Det ble også gjort funn av 7 skår av keramikk av en middels grov mørk grå/svart type. 

Ved registeringen ble det kommentert at det kunne dreie seg om en ovn fra 

jernfremstilling, men det ble ikke gjort funn av slagg eller andre funn ved utgravningen 

som støtter denne tolkningen. Det ble ikke prioritert å datere kokegropen da denne ble 

datert ved registeringen, til ca. 400-200 f.Kr., det vil si førromersk jernalder.  

Kokegrop A659 lå rett sør for A600, tett inntil, men det ble ikke påvist 

sammenheng mellom disse. Denne var mindre enn A600, rund og ca. 80 cm i diameter. 

Fyllet er mørk gråbrun sand med fragmenter av kull. Flere skjørbrente stein synlig på 

overflaten. Kokegropen var 9 cm dyp og i profil er et kullag svært tydelig.  

Sammen med de to kokegropene lå også en kullflekk med sterkt rødbrent sand rundt. 

Denne ble umiddelbart tolket som siste rest av bunn av en kokegrop, men ved snitting 

viste den seg å være dypere og mer solid enn antatt og kan derfor representere noe annet 

enn rest av kokegrop, men det er usikkert hva. En mulig tolkning er stolpehull eller en 

annen type nedgravning. Den kraftig rødbrente sanden indikerer at sterk varme har vært 

involvert.  
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Figur 5: Kokegrop A600 (t.v.), A659 (øverst t.h.) og kullflekk A677 (nederst t.h.) i plan. Bildet er tatt mot 

øst (foto Cf53300_3485). 

 

 
Figur 6: Kokegrop A600 (t.h.) og A659 (t.v.) i profil. Bildet er tatt mot vest (foto Cf53300_3519). 

  
Figur 9: Rødbrent kullflekk A677 i plan (t.v.) og profil (t.h.). Bildene er tatt mot øst (foto Cf53300_3533 og 

_3534). 
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Kokegrop A691 

Den tredje kokegropen som ble påvist lå lengre vest på området og var ikke tidligere 

registrert. Den var rund i formen og målte 120x130 cm, inneholdt gråbrun sand med mye 

kull og skjørbrent stein. I profil var den 15 cm dyp med tydelig kullrand i bunn. Stedvis 

litt rødbrent sand. Det ble tatt ut kullprøve for datering av kullaget i profil, og dette ble 

datert til førromersk jernalder, 375-175 f.Kr.  

 

 
Figur 10: Kokegrop A691 i plan. Bildet er tatt mot nord (foto Cf53300_3488). 

 
Figur 11: Kokegrop A691 i profil. Bildet er tatt mot nord (foto Cf53300_3525). 

 

5.1.2 SMIE/SLAGGROP 

Slaggropen lå også i vestre del av feltet, ca. 4 meter nord for kokegropen i samme 

område. Den var rund i formen, ca. 60 cm i diameter og tydelig avgrenset med en rand av 

rødbrent sand rundt kullholdig gråbrun grus med mye slagg. Helt i vest var den noe 

skadet av parkeringsplassen som var anlagt helt inntil. I profil var gropa 10 cm dyp og 

fyllet var ensartet adskilt mot undergrunn av rødbrent sand. Ut fra bunnen og sidekantene 

på gropa som var svakt buet er det rimelig å anta at det som var bevart kun var en bunn 

av en større slaggrop.  

Fyllet ble tørrsåldet i 2 mm såld og det ble brukt magnet for å samle opp avfall av 

mindre størrelse som glødeskall, slaggperler og jernslagg. Slagget var av typen smieslagg 

og derfor har gropa blitt tolket som en smiegrop eller esse. Det ble tatt ut prøve for 



Gnr 127/82., Eidsvoll kommune  Saksnr. 2012/678 

 

  

 16 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

datering av kullet i profilet, men i og med at gropa var datert i forbindelse med 

registreringen ble det ikke prioritert å datere ytterligere. Dateringen var ca. 400-200 f.Kr., 

altså førromersk jernalder.  

 

  
Figur 12: T.v. smie/slaggrop A714 i plan. T.h. A714 i profil. Bildene er tatt mot nord (foto Cf53300_3507 

og _3521). 

 

5.2 FUNNMATERIALE 

Keramikk 

Det ble gjort funn av 7 keramikkskår, trolig fra et leirkar i kokegrop A600. Godset var 

middelgrovt, lysere grå utside, mørkere grå/svart innside og kjernegods. Skårene var små 

og fragmenterte, største mål var 2,5 cm og en tykkelse på ca. 1,0 cm. Under 

registreringen ble det også funnet 2 biter med keramikk. Det ble da kommentert at det 

kunne være ovnsforing, og at kokegropen kunne være rester av en jernvinne/ovn 

(Andersson 2011). Det var ingenting som tydet på dette under utgravningen og det ble 

ikke gjort funn av slagg i gropa.  

 

Slagg 

Fra smie/slaggropa ble det samlet inn 5500 gram med slagg. Slagget var typisk for 

smieslagg og det ble også funnet slaggperler. Det har ikke blitt foretatt noen analyse av 

slagget.  
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Figur 7: T.v. keramikkskår funnet i kokegrop A600. T.h. slagg fra smie/slaggrop A714. Foto: 

Cf53300_3537-38.  

 

6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

To av strukturene, smie/slaggrop A714 og kokegrop A600 ble datert i forbindelse med 

registeringen. Det ble derfor besluttet kun å vedartsbestemme og datere kull fra kokegrop 

A691. Det ble ikke prioritert å analysere slagget fra smie/slaggropen. 

 

6.1 VEDARTSANALYSE 

Kullprøve fra kokegrop A691 ble sendt inn til vedartsanalyse ved avdeling for 

konservering og naturvitenskap ved Moesgaard Museum i Danmark. Det ble kun påvist 

bjørk i prøven. Se vedlegg 10.6.1 for fullstendig rapport fra analysen.  

 
Prøvenr. Strukturid.  Kontekst Betula, bjørk, 

antall 

Art tatt ut til 

C14 datering 

Bemerkninger til 

C14-prøven 

Kp.4 A691 Kokegrop 10 Betula, bjørk Grein, 2 årringer, bark 

bevart.  

Tabell 2: Resultat fra vedartsanalysen. 

6.2 DATERING 

Dateringen av kullprøven fra kokegrop A691 ble foretatt ved Laboratoriet for C14-

datering ved Lunds Universitet i Sverige. Resultatet ble 375-175 f.Kr., det vil si midten 

av førromersk jernalder. Dette samsvarer med dateringene fra slaggropen A714 og 

kokegrop A600 som begge var datert til ca. 400-200 f.Kr. Se vedlegg 10.6.2 for 

fullstendig dateringsrapport.  

 
Lab.nr. Prøve-nr. Kontekst C14-alder 

BP 

Avvik 

± 

Cal 2Σ Datert materiale 

LuS-13522 Kp.4 Kokegrop 
A691 
 

2200 35 Cal BC  

375-175 (95,4 

%) 

Kull, betula, 

grein, 2 årringer, 

bark bevart 

Tabell 3: Resultat fra datering.  
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7 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Undersøkelsen av lokaliteten Grinda id 141464 ga ikke så mye mer utfyllende 

informasjon enn det som allerede var kjent fra registreringen. Av de 4 kokegropene som 

var registrert på området, ble kun to gjenfunnet. I tillegg ble det påvist ytterligere en 

kokegrop. Slaggropen som var registrert ble også gjenfunnet, men det var ikke mulig å 

frembringe ytterligere informasjon om denne utover at det dreier seg om smieslagg og at 

det ser ut til at det kun er bunn av gropen som er bevart. Flere kull- og rødbrente flekker 

ble påvist spredt utover området, disse er tolket som siste rest av kokegroper, men kan 

selvfølgelig representere annen form for varmekrevende aktivitet i forbindelse med 

jernfremstilling eller bearbeiding av jern. Det ble kun prioritert å datere den ikke tidligere 

registrerte kokegropen og denne ga en datering til førromersk jernalder, 375-175 f.Kr, 

som samsvarer godt med dateringene fra kokegropen og slaggropen til ca. 400-200 f.Kr.  

Det er naturlig å se funnene fra Grindatunet i sammenheng med det som ble påvist 

på naboeiendommen Berger, 96/15, og lokaliteten med sammen navn (id 71703). Der har 

dateringer av kokegroper og ildsted gitt førromersk jernalder-folkevandringstid, 410 f. 

Kr.-535 e.Kr. Det ble også avdekket og undersøkt et kulturlag med mye slagg av ulik 

karakter i tillegg til ovnsforing av brent leire, som er datert til førromersk jernalder og 

folkevandringstid (Løken og Simonsen 2005).  

Det var altså ikke mulig å frembringe spesielt mer utfyllende informasjon om 

lokaliteten, utover at kokegropene og smie/slaggropen er samtidige og føyer seg inn i 

rekken av spor etter aktivitet i området som kan knyttes til jernfremstilling og bearbeiding 

i førromersk jernalder. 

 

8 SAMMENDRAG 

I forbindelse med reguleringsplanen for Grindatunet på Råholt i Eidsvoll kommune 

gjennomførte KHM i juni 2017 en arkeologisk utgravning av deler av lokalitet id 141464. 

Hele den berørte delen av lokaliteten ble gravd ut og det ble påvist 13 strukturer, hvorav 3 

kokegroper, 1 smie/slaggrop og 9 kullflekker som trolig er bunn av/siste rest av 

kokegroper eller slaggroper. De tre kokegropene, slaggropen og en av kullflekkene ble 

undersøkt. Det ble ikke prioritert å undersøke de resterende strukturene. To av 

strukturene, en kokegrop og smie/slaggropen var datert av fylkeskommunen til ca. 400-

200 f.Kr., og ytterligere en kokegrop ble datert i forbindelse med utgravningen, til 375-

175 f.Kr. Det vil si at alle de undersøkte strukturene kan knyttes til aktivitet i førromersk 

jernalder og det er naturlig å se funnene fra Grindatunet i sammenheng med det som ble 

påvist på naboeiendommen Berger og lokaliteten med sammen navn (id 71703). Også der 

ble kokegroper og et kulturlag med mye slagg av ulik karakter i tillegg til ovnsforing av 

brent leire datert til samme periode.  
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10 VEDLEGG 

10.1 STRUKTURLISTE 

Id  Struktur Form i 

plan 

Bredde Lengde Dybde Bunn i 

profil 

Beskrivelse 

600 Kokegrop Rund 205 205 36 Avrundet Se beskrivelse i 

kap.5.1.1. Regnr.F3 

659 Kokegrop Rund 78 82 9 Flat Se beskrivelse i 

kap.5.1.1 Regnr.F4 

677 Kullflekk Rund 45 45 20 Avundet Se beskrivelse i 

kap.5.1.1 

691 Kokegrop Rund 130 120 15 Ujevn Se beskrivelse i 

kap.5.1.1 

714 Smie/slaggrop Rund 60 60 10 Avrundet Se beskrivelse i 

kap.5.1.2 Regnr.F5 

725 Kullflekk Rund 80 80 - - Ikke undersøkt 

738 Kullflekk Rund 50 60 - - Ikke undersøkt 

748 Kullflekk Rund 50 50 - - Ikke undersøkt 

758 Kullflekk Rund 60 70 - - Ikke undersøkt 

769 Kullflekk Ujevn 50 100 - - Ikke undersøkt 

780 Kullflekk Ujevn 80 150 - - Ikke undersøkt 

793 Kullflekk Avlang 50 150 - - Ikke undersøkt 

8807 Kullflekk Avlang 60 80 - - Ikke undersøkt 

- Kokegrop      Regnr. F2. Ikke 

gjenfunnet. 

- Kokegrop      Regnr. F5. Ikke 

gjenfunnet. Kan 

ligge rett sør for 

planområdet.  
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10.2 TILVEKSTTEKST, C60847 

 

C60847/1-3 

Kokegropslokalitet fra førromersk jernalder fra GRINDATUNET, av GRINDEN (127/82), 

EIDSVOLL K., AKERSHUS. 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning I forbindelse med reguleringsplanen for Grindatunet 

på Råholt i Eidsvoll kommune gjennomførte KHM i juni 2017 en arkeologisk utgravning av deler 

av lokalitet id 141464. Hele den berørte delen av lokaliteten ble gravd ut og det ble påvist 13 

strukturer, hvorav 3 kokegroper, 1 smie/slaggrop og 9 kullflekker som trolig er bunn av/siste rest 

av kokegroper eller slaggroper. De tre kokegropene, slaggropen og en av kullflekkene ble 

undersøkt. Det ble ikke prioritert å undersøke de resterende strukturene. To av strukturene, en 

kokegrop og smie/slaggropen var datert av fylkeskommunen til ca. 400-200 f.Kr., og ytterligere 

en kokegrop ble datert i forbindelse med utgravningen, til 375-175 f.Kr. Det vil si at alle de 

undersøkte strukturene kan knyttes til aktivitet i førromersk jernalder. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6684776,167, Ø: 619760,435. 

LokalitetsID: 141464. 

Litteratur: Andersson, L. 2011: Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i 

forbindelse med regulering av del av gbnr. 96/445, 126/14, 127/1, m.fl. nord for Tærudveien på 

Råholt i Eidsvoll kommune, Akershus fylke.  

Friis, E.K. 2018: Rapport fra arkeologisk utgravning. Kokegroper og slaggrop. Grinden 

(127/82), Eidsvoll kommune, Akershus. KHM’s arkiv. 
 

1)7 fragmetner, trolig fra et leirkar. Godset er middelgrovt, lysere grå utside, mørkere grå/svart 

innside og kjernegods. Stl: 2,5 cm. Stb: 2,2 cm. Stt: 1,0 cm. Funnet i kokegrop A600. Datering: 

400-200 f.Kr  

2) Slagg fra smie funnet i en grop. Trolig kun bunn av gropen bevart. Vekt: 5500 gram. 

Smie/slaggrop. Datering: 400-200 f.Kr. 

3) Prøve, kull. 5 kullprøver (Kp.1-5) fra Grindatunet, 4 fra kokegroper, 1 fra smie/slaggrop. Kp.4 

fra kokegrop A691 ble datert til Cal BC 375-175 (95,4 %). 

Vekt: 2-7,5 gram. Datering: 375-175 f.Kr. 
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10.3 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Strukturnr Tatt mot Fotograf Dato 

Cf53300_3435.jpg Oversikt ved oppstart  sørvest Ellen Kathrine Friis 12.06.2017 

Cf53300_3436.jpg Oversikt ved oppstart  nord Ellen Kathrine Friis 12.06.2017 

Cf53300_3437.jpg Oversikt ved oppstart  nordvest Ellen Kathrine Friis 12.06.2017 

Cf53300_3438.jpg Oversikt ved oppstart  sørvest Ellen Kathrine Friis 12.06.2017 

Cf53300_3439.jpg Oversikt over feltet ved oppstart  sørvest Ellen Kathrine Friis 12.06.2017 

Cf53300_3440.jpg Oversikt over feltet ved oppstart  sør Ellen Kathrine Friis 12.06.2017 

Cf53300_3441.jpg Området nord for feltet   nord Ellen Kathrine Friis 12.06.2017 

Cf53300_3442.jpg Deler av p-plassen vest for feltet  sørøst Ellen Kathrine Friis 12.06.2017 

Cf53300_3442.jpg 
 

 sørøst Ellen Kathrine Friis 12.06.2017 

Cf53300_3443.jpg Kokegrop 659 (601) og 677 (602) i plan 659 nordøst Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3444.jpg Samme som forrige 659 nordøst Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3445.jpg Samme som forrige 659 nordøst Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3447.jpg Kokegrop 659 (600) i plan 659 sør Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3449.jpg Samme som forrige 659 sør Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3451.jpg Samme som forrige 659 sør Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3452.jpg Ellen krafser søppel rett ved slaggrop 714  nord Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3453.jpg Ellen krafser søppel rett ved slaggrop 714  nordøst Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3454.jpg Slaggrop 714 under avdekking 714 nordøst Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3455.jpg Ellen krafser søppel ved slaggrop  øst Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3457.jpg Kokegrop 600 i plan 600 sør Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3460.jpg Kokegrop 659 (601) i plan 659 vest Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3461.jpg Kokegrop 659 (601) i plan 659 vest Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3466.jpg Kokegrop 600, 659 og 677 i plan 600 nord Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3467.jpg Kokegrop 659 i plan 659 nord Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3468.jpg Kokegrop 600, 659 og 677 i plan  600 nord Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3469.jpg Kokegrop 600, 659 og 677 i plan  600 nord Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3472.jpg Oversikt kokegrop 600, 659 og 677 600 sør Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3473.jpg Oversikt vestre del av felt, kokegrop 691 
og slaggrop 714, Eva sjakter  

vest Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3474.jpg Oversikt vestre del av felt, kokegrop 691 
og slaggrop 714, Eva sjakter  

vest Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3475.jpg Oversikt kokegrop 600, 659 og 677 600 sør Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3476.jpg Oversikt kokegrop 600, 659 og 677 600 sør Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3477.jpg Oversikt midtre del av feltet  sørvest Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3478.jpg Oversikt midtre del av feltet  sørvest Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3479.jpg Oversikt kokegrop 600, 659 og 677 600 sør Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3480.jpg Kokegrop 600, 659 og 677 600 sør Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3481.jpg Kokegrop 600, 659 og 677 600 sør Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3482.jpg Oversikt midtre del av feltet  sørvest Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3483.jpg Kokegrop 600, 659 og 677 i plan 600 øst Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3484.jpg Kokegrop 600, 659 og 677 i plan 600 øst Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3485.jpg  600 øst Ingunn Beyer Hansen 14.06.2017 

Cf53300_3486.jpg Kokegrop 691 i plan 691 nord Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3487.jpg Kokegrop 691 i plan 691 nord Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3488.jpg Kokegrop 691 i plan 691 nord Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3489.jpg Kokegrop 691 i plan 691 sør Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3490.jpg Kokegrop 691 i plan 691 sør Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3491.jpg Kokegrop 691 i plan 691 sør Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3492.jpg Oversikt kokegrop 691 og slaggrop 714, 
Ingunn og Ellen 

691 vest Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3493.jpg Oversikt kokegrop 691 og slaggrop 714, 
Ingunn og Ellen 

691 vest Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3495.jpg Oversikt kokegrop 691 og slaggrop 714, 
Ingunn og Ellen 

691 vest Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 
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Cf53300_3496.jpg Oversikt kokegrop 691 og slaggrop 714, 
Ingunn og Ellen 

691 vest Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3497.jpg Oversikt kokegrop 691 og slaggrop 714, 
Ingunn og Ellen 

691 vest Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3498.jpg Slaggrop 714 og kokegrop 691 714 sør Eva-Johanna M.L. Nilsson 14.06.2017 

Cf53300_3499.jpg Oversikt hele feltet  sør Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3500.jpg Oversikt hele feltet  sør Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3501.jpg Oversikt hele feltet  sør Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3502.jpg Oversikt hele feltet  vest Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3503.jpg Oversikt hele feltet  vest Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3504.jpg Oversikt hele feltet  sørvest Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3505.jpg Oversikt hele feltet  sør Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3506.jpg Oversikt hele feltet  sør Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3507.jpg Slaggrop 714 i plan 714 nord Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3508.jpg Slaggrop 714 i plan 714 nord Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3509.jpg Slaggrop 714 i plan 714 nord Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3510.jpg Slaggrop 714. Formgravd søndre halvdel 714 nord Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3511.jpg Slaggrop 714, profil 714 nord Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3512.jpg Kokegrop 600 profil 600 vest Ingunn Beyer Hansen 15.06.2017 

Cf53300_3513.jpg Kokegrop 600 profil 600 vest Ingunn Beyer Hansen 15.06.2017 

Cf53300_3514.jpg Kokegrop 600 profil 600 vest Ingunn Beyer Hansen 15.06.2017 

Cf53300_3515.jpg Kokegrop 600 profil 600 vest Ingunn Beyer Hansen 15.06.2017 

Cf53300_3516.jpg Kokegrop 659 profil 659 vest Ingunn Beyer Hansen 15.06.2017 

Cf53300_3518.jpg Kokegrop 600 og 659 profil 600 vest Ingunn Beyer Hansen 15.06.2017 

Cf53300_3519.jpg Kokegrop 600 og 659 profil 600 vest Ingunn Beyer Hansen 15.06.2017 

Cf53300_3520.jpg Kokegrop 600 og 659 profil 600 vest Ingunn Beyer Hansen 15.06.2017 

Cf53300_3521.jpg Slaggrop 714 profil 714 nord Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3522.jpg Slaggrop 714 profil 714 nord Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3523.jpg Kullflekk 780, trolig siste rest av kokegrop 780 nord Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3524.jpg Kokegrop 691 i profil 691 nord Eva-Johanna M.L. Nilsson 15.06.2017 

Cf53300_3525.jpg Kokegrop 691 i profil 691 nord Eva-Johanna M.L. Nilsson 15.06.2017 

Cf53300_3526.jpg Kokegrop 691 i profil 691 nord Eva-Johanna M.L. Nilsson 15.06.2017 

Cf53300_3527.jpg Kokegrop 691 i profil 691 nord Eva-Johanna M.L. Nilsson 15.06.2017 

Cf53300_3528.jpg Samme sett ovenfra  691 nord Eva-Johanna M.L. Nilsson 15.06.2017 

Cf53300_3529.jpg Rød brent flekk 738, trolig siste rest av 
kokegrop 

738 vest Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3531.jpg Kull og rødbrent flekk, trolig siste rest av 
kokegrop 

725 vest Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3532.jpg Rødbrent flekk, trolig siste rest av en 
kokegrop 

738 vest Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3533.jpg Rødbrent og Kullflekk, trolig siste rest av 
en kokegrop, plan 

677 øst Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3534.jpg 677 med snittet til 600 og 659 i bakgrunn 677 øst Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3535.jpg 677 i profil 677 øst Ellen Kathrine Friis 15.06.2017 

Cf53300_3536.jpg Keramikk funnet i kokegrop A600 600  Ellen Kathrine Friis 28.11.2018 

Cf53300_3537.jpg Keramikk funnet i kokegrop A600 600  Ellen Kathrine Friis 28.11.2018 

Cf53300_3538.jpg Utvalg av slagg fra smie/slaggrop A714 714  Ellen Kathrine Friis 28.11.2018 
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10.5 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

- Felttegninger 

- Feltdagbok 


