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SAMMENDRAG 
 

Utgravingen ble gjennomført i forbindelse med realisering av reguleringsplan som legger til rette for 

etablering av dagligvarebutikk (Rema1000) med parkeringsplasser på Penningrud Søndre. Det ble 

avdekket 1400 m² og funnet spor etter 26 forhistoriske strukturer, hvorav 22 er kokegroper og 4 trolig 

er bunn av kokegroper. Kokegropene ligger noe spredt, men de fleste er konsentrert rundt området 

der det ble avdekket flisberg, sentralt på den flaten, og spesielt mange i den nordvestre delen av dette 

området.  1/3 av strukturene ble snittet og dokumentert i profil. 

 

Det ble tatt kullprøver fra sju av de snittede strukturene. De radiologiske dateringene spenner fra 240-

595AD. Dette tilsvarer yngre romertid og folkevandringstid i eldre jernalder og merovingertid i yngre 

jernalder. Dateringene peker mot størst aktivitet i folkevandringstid. Det ble ikke funnet andre typer 

kulturminner. Det er sannsynlig at kokegropenes topografiske plassering, med relativ nærhet til en 

bekk og et tjern kan ha betydning for å forstå feltets funksjon. Selv om kokegropene ligger i et kultur-

miljø med graver og boplasspor, er det ingen arkeologiske funn med tilsvarende datering i nærheten.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

PENNINGRUD SØNDRE, 627/1, RINGSAKER KOMMUNE, HEDMARK 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Reguleringsplanen legger til rette for etablering av dagligvarebutikk (Rema 1000) med tilhørende 

parkering. Hedmark fylkeskommune foretok maskinell sjakting i november 2013, og det ble påvist 

15 spredte kokegroper innenfor id 173910. Lokaliteten vil bli direkte berørt av tiltaket, og den ble 

dispensasjonsbehandlet vinteren 2017. Hedmark fylkeskommune og Kulturhistorisk museum var 

samstemte i sin vurdering og anbefalte Riksantikvaren å gi dispensasjon i hht. kml. § 8, 4. ledd for 

kokegropene med vilkår om utgravning. Riksantikvaren ga i brev av 6. februar 2017 tillatelse til 

inngrep i fornminnene med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. Reguleringsplanen ble vedtatt i 

Ringsaker kommunestyre den 31. mai 2017. Hedmark fylkeskommune oversendte deretter planen i 

brev av 21. august 2017 til Riksantikvaren for fastsettelse av omfang og kostnader, jf. kml. §10. 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Utgravningen ble gjennomført av Kulturhistorisk museum i perioden 9.-20. oktober 2017. Totalt 

27 dagsverk ble brukt i felt. Digital innmåling ble utført av feltleder. Ted Skansen stilte som 

gravemaskinfører. 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Solveig Synnøve Lyby Feltleder 09.10.17-20.10.17 10 

Kristine Søyland Assistent 09.10.17-20.10.17 10 

Sum    

Steinar Kristensen GIS 09.10.17-10.10.17 2 

Ted Skansen Gravemaskinfører 09.10.17-13.10.17 5 

Tabell 1: Utgravningens deltakere 

3 BESØK OG FORMIDLING 

Det var ingen planlagt organisert formidling i felt, men flere interesserte fra området kom innom og 

fikk informasjon om utgravningen. Det var i snitt 1-2 personer innom hver dag. Den siste dagen i felt 

fikk en skoleklasse fra den lokale barneskolen en omvisning av feltassistent Kristine Søyland som har 

jobbet mye med formidling til barn på Bergen museum. Lærere og elever ga uttrykk for at de syntes 

det var veldig spennende presentert. 
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Figur 1:  Oversiktskart. Kartgrunnlag Statens kartverk. Tillatelse nr.: NE12000-150408SAS. Kart 

produsert av Jakob Kile-Vesik/KHM 
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet befinner seg i randsonen av kulturlandskapet som omkranser Stavsjø, som er et lite 

tettsted beliggende sentralt på Neshalvøya. Landskapet rundt Stavsjø er åpent og relativt flatt, med 

vidt utsyn i alle himmelretninger. Det 6 dekar store planområdet ligger i dyrket mark langs østsiden 

av Tingnesvegen og grenser til Stavsjø kirkegård i nord. Nordøst i planområdet er en liten høyderygg, 

ellers faller terrenget mot vest, sørøst og øst. På Stavsjø er det tykk morene med god drenering, og 

berggrunnen under planområdet er Hovinholmsskifer. En bekk løper på andre siden av høyderyggen i 

nordøst, ca. 185 m fra utgravningsområdet. Den er forbundet med Bruvolltjennet som ligger drøye 

400 m østsørøst for kokegropene. Dette vannet er delvis omgitt av våtmark i dag. 

 

Det er kjent enkelte gravminner, gravfelt og rydningsrøyser i nærområdet. Det er også registrert to 

lokaliteter (id 151642 og 151643) i dyrket mark 700 m ØSØ for den dispenserte lokaliteten. Her er 

det påvist fire stolpehull og ni kokegroper, hvorav et stolpehull og to kokegroper er datert til 

førromersk jernalder. Det har vært gjennomført få utgravninger på Neshalvøya, de nærmeste 

undersøkelsene de siste 15 årene har funnet sted om lag 1 mil lenger nord (bl.a. Gaupen, Seberg, 

Rudshøgda, Fangberget). Vår kunnskap om utnyttelsen av området lenger sør på halvøya i 

forhistorisk tid er således begrenset. 

 

Mange gårdsnavn på Neshalvøya og Helgøya utenfor antyder en lang historie tilbake til førkristen tid, 

flere av dem inneholder ordet «hov». Det opprinnelige navnet på Nes prestegård sør på halvøya er 

Ullinshov. Stavsjø kirke ved utgravningsområdet er av nyere dato, men bygden Stavsjø der den står, 

sentralt på Neshalvøya er eldre.  

 

ID Sted/navn Type Innhold Datering Avstand 

29512 Gammelgard Gravminne Rundhaug  Jernalder  Ca. 850m 

39531 Huse Gravminne Rester av en rundhaug  Jernalder  Ca. 1000m 

151643 Skjerven Kokegroper En kokegrop, ca. 1,2 m. C14-datert til 

førromersk 

jernalder 

 Ca. 770m 

151642 Huse Bosetning- 

aktivitets-

område 

4 stolpehull, 8 kokegroper, 

1 uspesifisert bosetnings-

struktur. 

1 kokegrop og 1 

stolpehull C14-

datert til FRJA 

 Ca. 740m 

10144 Skjerven Gravminne 

(fjernet) 

Rundhaug  Jernalder  Ca. 770m 

127675 Tveter Rydningsrøys-

lokalitet 

97 førreformatoriske 

rydningsrøyser, flere 

strukturer fra nyere tid. 

Jernalder - 

middelalder 

Ca. 1300m 

Tabell 2: Oversikt over kulturminner i området. 
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Figur 2: Oversikt over kulturminner i nærområdet. Kart hentet fra https://askeladden.ra.no. 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

Kulturhistorisk museums prosjektplan (Lønaas 2017) legger føringer for undersøkelsen. 

Prosjektplanen er utarbeidet med grunnlag i Hedmark fylkeskommunes registrering i 2013 (Smiseth 

Udatert (2014)). Kokegroper utgjør et massemateriale, hvilket innebærer at det i mange tilfeller er 

knyttet størst vitenskapelig verdi til statistiske data. Det legges derfor vekt på å samle inn så enhetlig 

informasjon som mulig gjennom utgravning. Ut fra registreringen ble kokegropene antatt å være 

dårlig bevart, og dette begrenset hvilke problemstillinger man tok sikte på å belyse. Formålet med 

https://askeladden.ra.no/
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utgravningen var først og fremst å tidfeste kokegropene, påvise evt. andre kulturminner og å bringe 

på det rene om strukturene representerer et kokegropfelt. Resultatene kan også sette andre 

kulturminner i området inn i en større kulturhistorisk sammenheng. 

5.2 METODE OG DOKUMENTASJON 

Lokaliteten ble undersøkt ved maskinell flateavdekking  (Løken, Pilø et al. 1996). Det ble anvendt 

gravemaskin med flatt skjær for å fjerne matjorden. Undergrunnen og kokegropene ble deretter grov-

renset ved bruk av krafse. Etter avdekkingen ble de finrenset med graveskje før de ble dokumentert i 

plan med foto og digital innmåling. Et utvalg kokegroper ble i snittet og dokumentert i profil. Det ble 

tatt inn syv kullprøver som er vedartsanalysert og radiologisk datert.  Det ble brukt digitalt speilløst 

systemkamera, og bildene er lagt inn i museets fotobase under Cf35253. 

 

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

 

I felt ble beskrivelser av strukturene lagret i programmet MUSIT registreringsskjema på iPad. 

Strukturlister ble eksportert fra iPad til bærbar pc før import til Intrasis-prosjektbasen hvor de enkelte 

beskrivelsene ble koblet opp mot de innmålte strukturene. 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Første dag gikk mye av tiden med til pakking av utstyr, anskaffelser av arbeidsklær og kjøring til felt. 

I felt diskuterte vi videre progresjon med tiltakshavers maskinfører og forberedte oppstart. Museets 

GIS-ansvarlig var til stede de to første dagene. Han ga en innføring i bruk av innmålingsutstyret, og 

foretok dronefoto av lokaliteten. Tirsdag til fredag den første uken ble brukt til avdekking og grov-

rensing av lokaliteten. Den siste uken ble brukt til finrensing, innmåling, dokumentasjon og 

utgravning av kokegropene. Siste dag ble satt av til noen siste innmålinger og dokumentasjon, vask 

og pakking av utstyr og hjemreise. Det ble også tid til formidling til en skoleklasse. 
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Figur 3: Avdekkingen av den nordlige delen er godt i gang 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Utgravningen ble ikke berørt av særlige kildekritiske problemer. Det er gravd ned kabler i området, 

men det avdekte arealet strakk seg ikke forbi disse. Påvist kabel er markert på kartet over felt med en 

blå strek. Lokaliteten hadde et tynt matjordslag, med berg bestående av skifer til dels helt opp til 

pløyelaget. Enkelte av strukturene som ble registrert av fylkeskommunen ble ikke gjenfunnet under 

utgravningen. De kan ha blitt forstyrret av pløying i de fire årene siden registreringen, eller de kan ha 

vært såpass grunne at restene ble fjernet under avdekkingen. Det ser ut til at strukturene på stedet har 

hatt forskjellige dybder, på nivået under avdekkingen der enkelte bare har rester igjen begynner andre 

så vidt å skimtes. Resultatet er at enkelte av fylkeskommunens registrerte strukturer ikke ble 

gjenfunnet. 

 

Dyrkingen på stedet i kombinasjon med et relativt tynt lag med jord og løsmasser over berggrunnen, 

kan ha ført til at kokegroper som har ligget grunt har forsvunnet over tid, og at det opprinnelig har 

vært flere kokegroper her enn det som ble avdekket. 

 

Morenemassene på stedet gjorde det vanskeligere å se avgrensing og mindre tydelige strukturer 

umiddelbart, spesielt i kombinasjon med en lav høstsol. Det gjorde det også noe mer tidkrevende å 

rense og definere kokegropenes avgrensing for innmåling og dokumentasjon. 
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Lokaliteten ble ved registreringen anslått til 2700 m², og i prosjektplanen var det lagt opp til 

avdekking av om lag 1500 m². Det ble avdekket et område på 1400 m². Det ble påvist 27 strukturer 

som ble målt inn, hvorav 22 ble tolket som kokegroper, 4 som kullflekk/ bunn av kokegrop og 1 ble 

snittet og deretter avskrevet. Strukturene ligger til dels spredt, men konsentrerer seg mot den sentrale 

delen av det avdekte området, der flisberget gikk helt opp til pløyelaget. Spesielt finnes det mange 

kokegroper i den nordvestre delen av dette området. Undergrunnen domineres av Hovinsholmskifer 

som er en leirskifer, og massene over er tynn morene av silt, sand og leire med en god del spredt 

stein. En del av kokegropene er helt eller delvis gravd ned i skiferen. 

 

Av de 15 strukturene som ble registrert av fylkeskommunen lå fire utenfor det avdekte området og tre 

ble ikke funnet igjen. Av de åtte som ble gjenfunnet ble en avskrevet, en ble tolket som kullflekk/ 

bunn av kokegrop, mens fylkets kokegrop 11 som ble snittet av fylkeskommunen var svært ødelagt. 

 

Ut fra resultatene av utgravningen og fylkeskommunens registreringsrapport synes området med 

kokegroper å være godt avgrenset mot sør, øst og til dels vest. I nord grenser utgravningsområdet mot 

kirkegården. Her er det en høyere tetthet av kokegroper, noe som kan antyde at det kan ha vært anlagt 

flere kokegroper utenfor feltavgrensningen i denne retningen. 

 

Når kokegropene først var nøye renset fram var de fleste klart avgrenset mot undergrunnen. 

Kokegropene var av varierende form og størrelse, alt fra sirkulær over oval til rektangulær og ujevn 

form, og størrelser fra under halvmeteren til over to meter på det meste. 

 

8 av 27 strukturer ble snittet, hvorav en ble avskrevet. Alle kokegropene hadde kull i bunnen av 

profilen. Avhengig av hvor mye som var bevart av kokegropa var det deretter et lag med skjørbrent 

stein, mens de best bevarte hadde et lag med kullblandet silt, sand og grus over dette. Mengden 

skjørbrent stein varierte fra 1-185 liter og dybden var mellom 2 og 55 cm. Det at området er dyrket 

har hatt innvirkning på den bevarte dybden av flere av kokegropene. En del kokegroper har også blitt 

avdekket i flere omganger, noe som har påvirket dybden og mengden med skjørbrent stein. 

Kokegropene som er gravd ned i flisberget har vært mer beskyttet mot pløying og er derfor bedre 

bevart. 
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Anr 
Struktur-

type 
Snittet Form i flate 

Mål i 
flate 
(cm) 

Dybde 
(cm) 

Bunn i 
profil 

Skjørbrent 
stein (liter) 

Kommentarer 

286 Kokegrop Nei oval 105x115     

301 Kokegrop Nei ujevn 50x62    Fylkeskommunens kokegrop 2 

313 Bunn av 
kokegrop 

Nei ujevn 50x60     

363 Kokegrop Nei oval 100x135     

388 Kokegrop Ja rund 66x70 2 flat Ja (1) Fylkeskommunens kokegrop 4.  
Ligger rett på flisberget. 

603 Kokegrop Nei ujevn 126x132    Har en mørk rund flekk i SV som ser 
ut til å tilsvare fylkets kokegrop 3. 

893 Kokegrop Nei oval 73x76     

907 Kokegrop Nei ujevn 60x80     

921 Kokegrop Ja rektangulær 116x146 40 avrundet Ja (120) Gravd ned i flisberget. 

940 Kokegrop Ja oval 106x130 55 avrundet Ja (98) Gravd godt ned i flisberget. 

964 Kokegrop Nei oval 100x130    Overlapper nesten AK985. Gravd 
ned i flisberget. 

985 Kokegrop Nei oval 110x160    Overlapper nesten AK964. 

1007 Kokegrop Ja oval 77x100 10 ujevn Ja (6) Flisberget er rett under strukturen. 

1046 Kokegrop Ja avlang 55x105 11 flat Ja (10) Åttetallsformet. Ligger godt over 
flisberget. 

1194 Kokegrop Nei rektangulær 83x110     

1274 Kokegrop Ja rektangulær 100x140 41 flat Ja (97) Gravd ned i flisberget. 

1297 Kokegrop Nei oval 110x190     

1326 Kokegrop Ja rektangulær 119x212 55 flat Ja (185) Fylkeskommunens kokegrop 6. 
Gravd ned i flisberget. 

1353 Kokegrop Ja rund 88x116 22 rund Ja (25) Fylkeskommunens kokegrop 12. 
Gravd ned i flisberget. 

1371 Kokegrop Nei rektangulær 93x103    Fylkeskommunens kokegrop 10. 

1391 Bunn av 
kokegrop 

Nei ujevn 45x57     

1413 Kokegrop Nei ujevn 51x72     

1429 Kokegrop Nei ujevn 52x63     

1442 Bunn av 
kokegrop 

Nei oval 35x40     

1454 Kokegrop Nei avlang 110x175     

1474 Bunn av 
kokegrop 

Nei ujevn 37x42    Fylkeskommunens kokegrop 11. 

Tabell 3: Tabell over forhistoriske strukturer på lokaliteten. 

 

A388 er en av de mindre strukturene på feltet. Den var tydelig svart og svært grunn. Ved snitting 

støtte vi på berget like under bunnen av strukturen. Disse mindre strukturene tolkes som rester etter 

kokegroper som har ligget noe grunnere enn de andre, og blitt mer ødelagt av pløying. Disse restene 

av kokegroper er tydelige og svarte med mye kull. 
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Figur 4: Kokegrop A388  i plan og profil. 

 

A1274 var en av de best bevarte kokegropene. På overflaten var det bare en rødbrun kant og masser 

en nyanse mørkere enn grunnen rundt som skilte seg ut. Nesten ingen stein var synlig, og de som 

stakk opp var ikke vesentlig flere enn de som ellers fantes i grunnen. Etter snitting kan man se at det 

er et tykt lag med relativt store stein, og mye kull under disse. 

 

 

Figur 5: Kokegrop A1274 i plan og profil. 
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Figur 6: Kart over lokaliteten. Produsert av Jakob Kile-Vesik/KHM. 
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A1326 var den største strukturen som ble avdekket, og den viste seg å være over en halv meter dyp. 

Likevel var det aller meste av den gravd ned i flisberget, hvilket innebar at den i praksis ble form-

gravet ved snittingen. Den avlange «badekarformen» synes derfor ekstra godt. Også her var det lite 

kull og stein i overflaten, men ved iherdig rensing ble deler av en rødbrent rand synlig i tillegg til noe 

mørkere masser enn grunnen rundt. 

 

   
 

 

Figur 7: Kokegrop A1326 i plan, profil, og fra siden. 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det ble tatt ut sju kullprøver fra sju av kokegropene. De ble vasket, tørket og sendt til Moesgaard 

museumfor vedartsanalyse (jf. vedlegg). Det ble analysert 10 biter fra hver prøve. Det er gjort funn 

av minst seks forskjellige tresorter, alle løvtre. Dette tyder på at det ikke har vært foretrukket et 

bestemt treslag som brensel i kokegropene, og at det er de tilgjengelige treslagene i området som er 

brukt. Vegetasjonen i området synes å ha bestått av løvskog med innslag av bjørk, lønn, osp, or, hegg 

og frukttre. 19 stykker kull fra de til sammen 70 analyserte bitene kunne ikke artsbestemmes 

nærmere, men alt prøvemateriale stammet fra løvtrær. 

 

På bakgrunn av analysen ble et utvalg materiale videresendt til Laboratoriet för C14-datering ved 

universitetet i Lund for datering (jf. vedlegg). To av prøvene, fra A1274 med datering fra 255-

535CalAD og A1046 med datering fra 240-415 CalAD, kan trekkes tilbake til yngre romertid. De 
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andre fem dateringene ligger innenfor tidsspennet 335-595CalAD, hvilket tilsier en brukstid 

hovedsakelig i folkevandringstid. Disse dateringene skiller seg altså noe fra fylkeskommunens 

datering av kokegrop 11 (tilsvarer A1474) som fikk C14-alder 1420±30 og ble kalibrert til 600-

660AD, merovingertid. 

 

Samlet sett har de kalibrerte dateringene fra registrering og utgravning et mulig spenn på drøye 400 

år, og indikerer at feltet har vært i bruk fra slutten av yngre romertid til første del av merovingertid, 

med klart flest kokegroper fra folkevandringstid. 

 

Pnr. Anr. 
Vekt 

(gram) 
Tresort 

1408 1274 0,9 Acer (lønn), Betula (bjørk), Pomoideae (frukttre) 

1409 921 0,5 Acer (lønn), Betula (bjørk) 

1410 1046 3,7 Populus (osp), cf. Acer (sannsynligvis lønn) 

1503 1326 16,3 Betula (bjørk) 

1504 1007 0,4 Alnus (or), Betula (bjørk), Pomoideae (frukttre), cf. Populus (sannsynligvis osp) 

1507 940 2,6 Betula (bjørk), Prunus (hegg) 

1510 1353 2,2 Pomoideae (frukttre), Populus (osp), Salix/Populus (selje/vier/osp), cf. Pomoideae 
(sannsynligvis frukttre) 

Tabell 4: Resultat av vedartsanalyse 

 

Labnr. 
(LuS) 

Anr. Pnr Kontekst Vedart 
C14-alder 

(BP) 
Kalibrert alder 

(2σ; 95,4% sannsynlighet) 

13203 1274 1408 kokegrop Betula, bjørk 1660±40 255-300 CalAD,  
315-435 CalAD (75.9% sannsynlig) 
445-475 CalAD,  
485AD-535 CalAD 

13204 921 1409 kokegrop Betula, bjørk 1555±40 415-595 CalAD 

13205 1046 1410 kokegrop Populus, osp 1705±40 240-415 CalAD 

13206 1326 1503 kokegrop Betula, bjørk 1560±40 405-585 CalAD 

13207 1007 1504 kokegrop Betula, bjørk 1575±40 395-570 CalAD 

13208 940 1507 kokegrop Betula, bjørk 1630±40 335-540 CalAD 

13209 1353 1510 kokegrop Populus, osp 1590±40 390-560 CalAD 

Tabell 5: Resultat av C14-dateringer 

 

8 VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Prosjektplanen anslo at omtrent 25 kokegroper ville bli avdekket i løpet av utgravningen, hvilket 

stemte ganske godt. Kokegropene var i stor grad større, dypere og bedre bevart enn forventet og flere 

var gravd ned i flisberget, derfor ble antallet snittede strukturer færre enn beregnet i prosjektplanen. 
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Kokegropene lå relativt spredt, men med en viss konsentrasjon i nordvest. Ingen overlappet, men 

A964 og A985 lå svært tett, og avgrensningen mellom dem var til dels vanskelig å skjelne. Det kan 

ha vært flere kokegroper som er pløyd bort, og feltet synes å ha en noe større utstrekning enn det som 

ble avdekket. 

 

Det ble ikke funnet andre kulturminnetyper, og feltet har dermed likhetstrekk med et spesialisert 

kokegropfelt (jf. Gjerpe 2008:47-48, Martens 2005:37), men anleggene vurderes som for spredt til å 

oppfylle kriteriene. Det er likevel ikke utelukket at kokegropene kan ha vært tilknyttet et tun som for 

eksempel kan ha ligget der landskapet hever seg i øst, eller nordvest i området der kirken ligger i dag. 

 

Kokegroper knyttes oftest til matlaging, men deres funksjon har vært gjenstand for diskusjon. 

Foreslåtte bruksområder inkluderer oppvarming av bolig, tørr- eller våtkoking av mat, tørking av 

kjøtt/fisk og badstue (Gustafson 2005:106). Det er mest vanlig å knytte kokegroper til matlaging, 

men de er for få og ressurskrevende til å kunne representere hverdagens matlaging. Det er foreslått at 

de kan knyttes til kultisk eller politisk aktivitet, der større grupper av mennesker kommer sammen for 

å dele et måltid (Gustafson et.al 2005, Gjerpe 2008). Kokegroper kan bl.a. knyttes til gårdsanlegg, 

gravplasser og myrområder/tjern. 

 

Utgravningsområdet ligger i svakt hellende terreng, ned mot en elv ca. 360 meter sørvest. Noe 

nærmere, ca. 185m unna, ligger bekken som finnes på andre siden av høydedraget i øst, og som er 

forbundet med Bruvolltjennet lenger østsørøst. Dette vannet er i dag delvis omgitt av myr og det kan 

tenkes at dette var mer fremtredende da kokegropene var i bruk. 

 

Kokegropene ligger for langt unna gravminnene i området til å være direkte knyttet til disse. Det er 

heller ingen gode dateringer av gravene som kan fortelle om de er samtidig med kokegropene. 

Bosetningssporene i området er for langt unna til at det kan være del av samme gårdstun, dessuten er 

dateringene forskjellige. 

 

På lokaliteten er mange av kokegropene gravd ned i flisberget. Selv om hovinsholmskiferen er 

mykere og lettere å bearbeide enn annet berg, representerer kokegropene en stor arbeidsinnsats, 

spesielt med tanke på at de er til dels ekstra store kokegroper. Motivasjonen for å gjøre dette er uviss, 

men det kan for eksempel tenkes at disse kokegropene kunne holde ekstra lenge på varmen, og at 

arbeidsinnsatsen på den måten lønte seg. 
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Figur 8: Tett samling av kokegropene A940, A964 og A985. Flisberget sees som grå grus til høyre i 

bildet. 

 

9 SAMMENDRAG 

Utgravingen ble gjennomført i forbindelse med realisering av reguleringsplan som legger til rette for 

etablering av dagligvarebutikk (Rema1000) med parkeringsplasser på Penningrud Søndre. Det ble 

avdekket 1400 m² og funnet spor etter 26 forhistoriske strukturer, hvorav 22 er kokegroper og 4 trolig 

er bunn av kokegroper. Kokegropene ligger noe spredt, men de fleste er konsentrert rundt området 

der det ble avdekket flisberg, sentralt på flaten, og spesielt mange i den nordvestre delen av området. 

1/3 av strukturene ble snittet og dokumentert i profil. 

 

Det ble tatt kullprøver fra sju av de snittede strukturene, og C14-dateringene spenner fra 240-595AD. 

Dette tilsvarer yngre romertid og folkevandringstid i eldre jernalder og merovingertid i yngre 

jernalder. Dateringene peker mot størst aktivitet i folkevandringstid. Det ble ikke funnet andre typer 

kulturminner. Det er sannsynlig at kokegropenes topografiske plassering, med relativ nærhet til en 

bekk og et tjern kan ha betydning for å forstå feltets funksjon. Selv om kokegropene ligger i et 

kulturmiljø med graver og boplasspor, er det ingen arkeologiske funn med tilsvarende datering i 

nærheten. 
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

Anr 
Struktur-

type 
Snittet 

Form i 
flate 

Mål i 
flate 
(cm) 

Dybde 
(cm) 

Bunn i 
profil 

Skjørbrent 
stein (liter) 

Kommentarer 

286 Kokegrop Nei oval 105x115     

301 Kokegrop Nei ujevn 50x62    Fylkeskommunens 
kokegrop 2 

313 Bunn av 
kokegrop 

Nei ujevn 50x60     

363 Kokegrop Nei oval 100x135     

388 Kokegrop Ja rund 66x70 2 flat Ja (1) Fylkeskommunens 
kokegrop 4.  Ligger rett på 

flisberget. 

603 Kokegrop Nei ujevn 126x132    Har en mørkere rund flekk 
i SV som ser ut til å tilsvare 

fylkets kokegrop 3. 

893 Kokegrop Nei oval 73x76     

907 Kokegrop Nei ujevn 60x80     

921 Kokegrop Ja rektangulær 116x146 40 avrundet Ja (120) Gravd ned i flisberget. 

940 Kokegrop Ja oval 106x130 55 avrundet Ja (98) Kokegropen er gravd godt 
ned i flisberget. 

964 Kokegrop Nei oval 100x130    Overlapper nesten AK985. 
Gravd ned i flisberget. 

985 Kokegrop Nei oval 110x160    Overlapper nesten AK964. 

1007 Kokegrop Ja oval 77x100 10 ujevn Ja (6) Flisberget er rett under 
strukturen. 

1046 Kokegrop Ja avlang 55x105 11 flat Ja (10) Åttetallsformet. Ligger 
godt over flisberget. 

1194 Kokegrop Nei rektangulær 83x110     

1274 Kokegrop Ja rektangulær 100x140 41 flat Ja (97) Gravd ned i flisberget. 

1297 Kokegrop Nei oval 110x190     

1326 Kokegrop Ja rektangulær 119x212 55 flat Ja (185) Fylkeskommunens 
kokegrop 6. Gravd ned i 

flisberget. 

1353 Kokegrop Ja rund 88x116 22 rund Ja (25) Fylkeskommunens 
kokegrop 12. Gravd ned i 

flisberget. 

1371 Kokegrop Nei rektangulær 93x103    Fylkeskommunens 
kokegrop 10. 

1391 Bunn av 
kokegrop 

Nei ujevn 45x57     

1413 Kokegrop Nei ujevn 51x72     

1429 Kokegrop Nei ujevn 52x63     

1442 Bunn av 
kokegrop 

Nei oval 35x40     

1454 Kokegrop Nei avlang 110x175     

1474 Bunn av 
kokegrop 

Nei ujevn 37x42    Fylkeskommunens 
kokegrop 11. 
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11.2 TILVEKSTTEKST, C61001 
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11.3 ANALYSER, RAPPORTER 
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11.4 FOTOLISTE 

 

Filnavn Motiv Sett mot Fotograf Dato 

Cf35253_128.JPG Oversiktsbilde før oppstart avdekking nordøst Solveig Lyby 09.10.2017 

Cf35253_129.JPG Oversiktsbilde før oppstart avdekking sørøst Solveig Lyby 09.10.2017 

Cf35253_130.JPG Oversiktsbilde før oppstart avdekking sørøst Solveig Lyby 09.10.2017 

Cf35253_131.JPG Oversiktsbilde før oppstart avdekking sørøst Solveig Lyby 09.10.2017 

Cf35253_132.JPG Arbeidsbilde underveis i avdekkingen sørvest Solveig Lyby 10.10.2017 

Cf35253_133.JPG Kokegrop AK286 øst Kristine Søyland 12.10.2017 

Cf35253_134.JPG Kokegrop AK301 i plan øst Solveig Lyby 12.10.2017 

Cf35253_137.JPG Kokegrop AK313 i plan øst Solveig Lyby 12.10.2017 

Cf35253_138.JPG Kokegrop AK363 i plan nordøst Solveig Lyby 16.10.2017 

Cf35253_139.JPG Kokegrop AK388 i plan nordvest Solveig Lyby 16.10.2017 

Cf35253_140.JPG Arbeidsbilde, oversikt over felt etter 
avdekking. Tydelig leirholdige masser 
til venstre. Flisberget synes som en 
mørk og slett flate midt på feltet. 

nordøst Solveig Lyby 16.10.2017 

Cf35253_141.JPG Kokegrop AK603 i plan. Den mørkere 
runde flekken i SV tilsvarer 
sannsynligvis fylkets kokegrop 3. 
Uklart om det egentlig er snakk om 
to strukturer. 

vest Solveig Lyby 16.10.2017 

Cf35253_142.JPG Kokegrop AK893 i plan vest Solveig Lyby 16.10.2017 

Cf35253_143.JPG Kokegrop AK907 i plan. nordvest Solveig Lyby 16.10.2017 

Cf35253_144.JPG Kokegrop AK921 i plan. nord Solveig Lyby 16.10.2017 

Cf35253_145.JPG Kokegrop AK363 i plan. nord Solveig Lyby 16.10.2017 

Cf35253_146.JPG Kokegrop AK921 i plan. nord Solveig Lyby 16.10.2017 

Cf35253_147.JPG Kokegrop AK388 i profil. Flisberget 
synes tydelig i bunnen av snittet. 

nordøst Kristine Søyland 17.10.2017 

Cf35253_148.JPG Kokegrop AK921 i profil nord Solveig Lyby 17.10.2017 

Cf35253_149.JPG Kokegrop AK940 i plan. sør Solveig Lyby 17.10.2017 

Cf35253_150.JPG Kokegrop AK964 i plan. sør Solveig Lyby 17.10.2017 

Cf35253_151.JPG Oversikt over kokegropene AK940, 
AK964 og AK985 i plan. AK940 i 
bakgrunnen, AK964 til venstre. 

sørøst Solveig Lyby 17.10.2017 

Cf35253_152.JPG Kokegrop AK985 i plan. øst Solveig Lyby 17.10.2017 

Cf35253_153.JPG Kokegrop AK1007 i plan øst Solveig Lyby 17.10.2017 

Cf35253_154.JPG Kokegrop AK1046 i plan. nord Solveig Lyby 17.10.2017 

Cf35253_155.JPG Kokegrop AK1194 i plan. sør Solveig Lyby 17.10.2017 

Cf35253_156.JPG Kokegrop AK1274 i plan sørvest Solveig Lyby 17.10.2017 

Cf35253_157.JPG Kokegrop AK1274 i profil. nordøst Kristine Søyland 18.10.2017 

Cf35253_158.JPG Kokegrop AK1297 i plan. sørøst Solveig Lyby 18.10.2017 

Cf35253_159.JPG Kokegrop AK1326 i plan. sørvest Solveig Lyby 18.10.2017 

Cf35253_160.JPG Kokegrop AK1353 i plan. nordvest Solveig Lyby 18.10.2017 
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Cf35253_161.JPG Kokegrop AK1371 i plan. sørvest Solveig Lyby 18.10.2017 

Cf35253_162.JPG Mulig rest av kokegrop A 1391 i plan. vest Solveig Lyby 18.10.2017 

Cf35253_165.JPG Kokegrop AK1046 i profil. vest Kristine Søyland 18.10.2017 

Cf35253_166.JPG AK1413 i plan. vest Solveig Lyby 18.10.2017 

Cf35253_167.JPG A1429 i plan. vest Solveig Lyby 18.10.2017 

Cf35253_168.JPG A1442 i plan. vest Solveig Lyby 18.10.2017 

Cf35253_169.JPG Arbeidsbilde, frost torsdag morgen. 
Kokegrop AK1454 sees til høyre i 
bildet. 

nordøst Solveig Lyby 19.10.2017 

Cf35253_170.JPG Rødbrent flekk, mulig kokegrop. 
A1485 i plan. Avskrevet. 

vest Solveig Lyby 19.10.2017 

Cf35253_173.JPG Kokegrop AK1007 i profil. Flisberget 
er rett under strukturen. 

nordøst Solveig Lyby 19.10.2017 

Cf35253_174.JPG Kokegrop AK1454 i plan. øst Solveig Lyby 19.10.2017 

Cf35253_175.JPG Kokegrop AK1353 i profil. Gravd ned i 
flisberget. 

nord Kristine Søyland 19.10.2017 

Cf35253_176.JPG Kokegrop AK940 i profil. nord Solveig Lyby 19.10.2017 

Cf35253_177.JPG Kokegrop AK940 i profil. nord Solveig Lyby 19.10.2017 

Cf35253_178.JPG Kokegrop AK940 sett ovenfra etter 
snitting. Kokegropen blir i realiteten 
formgravet siden flisberget danner 
avgrensningen av den. Kokegropen 
er gravd godt ned i flisberget. 

vest Solveig Lyby 19.10.2017 

Cf35253_179.JPG Kokegrop AK940 i profil. nord Solveig Lyby 19.10.2017 

Cf35253_180.JPG Kokegrop AK940 i profil. nord Solveig Lyby 20.10.2017 

Cf35253_181.JPG Kokegrop AK1326 i profil. øst Solveig Lyby 20.10.2017 

Cf35253_182.JPG Kokegrop AK1326 sett ovenfra. Det 
at den er gravd ned i flisberget gjør 
at den i realiteten er formgravet. 

sør Solveig Lyby 20.10.2017 

 

11.5 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

-Feltdagbok 


