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SAMmNDRAG
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1 . Innledning

1 tidsrommet 8.-11. oktober 2001 foretok Universitetets kulturhistoriske museer (UKM),

0ldsaksamlingen, en undersøkelse og utgraving av kokegroper og bosetningsspor på Haug

(81/1) i Østre-Toten kommune i Oppland.

2. B akgrunnen for utgravingen

1 forbindelse med forslag til reguleringsplan for fylkesvei 92 Bilitt -Kapp, foretok Oppland

fylkeskommune registrering på gården Haug (81/1) 18. mai og utvidet registreringen i fom

av maskinell sjakting i planområdet i tidsrommet 28. -29. september 1999. Det ble i alt

gravet 16 sjakter med varierende lengde og en bredde på ca. 2,5 m. Seks sjakter var

funnførende, og det ble funnet totalt åtte strukturer. De ble tolket som kokegroper og spredte

spor med kull og brent stein. Det var tidligere registrert en koksteinslokalitet på jordet i NV.

I brev av 30. november 1999 søkte kultuminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune på

vegne av Statens vegvesen, Oppland vegkontor, om dispensasjon fra lov om kulturminner av

9. juni 1978, § 8, 4. ledd. Utbyggingen av fylkesvei 92 Bilitt -Kapp ville komme i konflikt

med bosetningssporene under markoverflaten og ble derfor søkt om frigitt. iKokegroper er

automatisk fredet i medhold til 1ov om kultuminner  av 9. juni 1978, § 4, litra b, samt en

sikringssone på 5 meter fra kultuminnets synlige ytterkant, jf. Kultuminnelovens § 6.

På grunn av uklarheter med hensyn til reguleringsbestemmelsene avventet Universitetets

kulturhistoriske museer (UKM), 01dsaksamlingen, behandling av saken til møte i

Fomminnekomiteen 12. februar 2001. UKM, 01dsaksamlingen, tilrådde i brev av 16. februar

2001 til Riksantikvaren at det ble gitt dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 1978, §

8, 4. 1edd, med vilkår om arkeologiske undersøkelser.

Riksantikvaren ga dispensasjon for de berørte kultuminnene i brev av 15. mars 2001, med

vilkår om at UKM, Oldsaksamlingen foretok en arkeologisk undersøkelse av

bosetningssporene og at tiltakshaver (Statens vegvesen, Oppland vegkontor) bekostet

utgiftene til undersøkelsen samt stilte gravemaskin i nødvendig utstrekning til disposisjon.
\
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3 . Tidsrom og deltagere

Den arkeologiske undersøkelsen ble foretatt mandag 8. oktober til torsdag 11. oktober 2001.

Deltagere på undersøkelsen var Anne E. Skullerud (feltleder) og Vibeke Sorø (feltassistent).

Gravemaskin m/fører Oddleif Jutulrud fra Br. Gulbrandsen var til rådighet i 2 dager

(8.-9. oktober). Jan Henning Larsen som besøkte utgravingen 10. oktober, er

prosjektansvarlig.

4. Værforhold

Mye regn de to første dagene i felt gjorde arbeidet vanskelig, dajordmassene ble tunge å

arbeide med. På onsdag og torsdag var det klarvær og kaldt (+ 4-5 °C), men vi fikk utført

gravingen. Det begynte å bli vel sent på høsten til å foreta arkeologiske utgravinger, både med

tanke på temperaturen og lysforholdene.

5. Beskrivelse av lokaliteten

Undersøkelsesområdetbeståravq./rketmarkogharenstørrelsepåca.8dekar.Jordetheller

:å;:e:t:iøgr::;::fnih:yod::r=t::este;vavd;:;::s:e:f:åTs,gNgøffod:Vveiot:1hA:set:dveiåguet:iikT.\
over Mjøsa i Nø.

PIøyelaget er 0,3-0,5 m tykt. Under ses en mørk humusjord med sand og steiner, etterfulgt av

lysere morenemasser. Det er mye spredte kullfragmenter i undergrunnen og et

gjennomgående trekk er svært mye oppsprukket fjell (skiferbergart) rett under pløyelaget.

Mye av dette kan til forveksling være svært lik kokstein, slik at mange av steinene i

undergrunnen kan være av naturlig karakter.

6. Problemstilling og metode

6.1 Generelt om kokegroper

Kokegroper er groper med kullag dekket av skjørbrent stein. De er av de vanligste

kulturminnetypene som blir funnet ved maskinell sjakting. De fleste er datert til romertid/

folkevandringstid (Kr.f.-600 e.Kr.); hoen er eldre.

Kokegroper kan ha hatt flere funksjoner. Hovedpoenget med å legge steiner i et bål i en grop,

er å magasinere vame. Det ble gravet en grop i bakken som man fylte med trevirke og
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steiner. Når veden var brent opp kunne man legge kjøtt og fisk innpakket i blader eller never

på de gjennomvarme steinene. Torv og gress ble lagt over for å kontrollerte lufttilgangen, og

etter noen timer hadde man ferdig stekt mat. Derfor kan kokegropene kalles for fortidens

stekeovner. Av en slik matlagingsprosess blir det store mengder med kokstein (skjørbrent

stein), og mange registrerte koksteinslokaliteter kan vise seg å komme fra kokegroper.

Kokegropene som tidligere er funnet har stor variasjon i fom og dimensjon, noe som

muligens kan reflektere ulik bruk. Størrelsene på gropene kan rimeligvis tilsi at flere hushold

har gått sammen om matlagingen eller at det er blitt avholdt rituelle fester. Kokegropene kan

ha hatt flere funksjoner enn til matlaging. De kan ligge enkeltvis eller i felt. Uansett er de

bosetningsspor og bevis på menneskelig bosetning i rimelig nærheten til gropene.

6.2 Problemstillinger

Det foregår en debatt om kokegropenes betydning og funksjon (bl.a. Narmo og Gustafson),

dessuten pågår det et forskningsprosjekt på temaet kokegroper ved UKM, 01dsaksamlingen.

Det er derfor viktig å kunne samle inn så mye infomasjon om gropene som mulig. Fomålet

med utgravingen var å få kunnskap om gropenes støirelse, fom i flaten, anslå mengden med

skjørbrent stein samt ta ut kullprøver til datering av gropene.

6.3 Undersøkelsesmetode

De registrerte strukturene ble forsøkt lokalisert ved maskinell sjåkti'ng. PIøyelaget ble fjemet

med gravemaskin, og strukturene ble merket S 1-S2 osv etter hvert som de ble funnet. Derfor

har strukturene en annen benevnelse her enn de har i registreringsrapporten.

Strukturene ble deretter renset fram for å få et overblikk over hvilken type fomminne det

dreide seg om og for å se de klare avgrensingene på strukturene. Kokegropene ble tegnet og

avfotografert i plan og snittet med spade for å få fram profilen. Under gravingen ble de

skjørbrente steinene samlet i bøtter (å 121iter) for å anslå mengdene med kokstein.

Profilene ble tegnet og fotografert, og det ble tatt ut kullprøver til datering.
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7. Beskrivelse av strukturene

Dataene om strukturene er sammenfattet i tabell 1.

Tabell 1: Sammenfatning av data om strukturene

Struktur(bokstaviregistrerings- Type Før utgraving Etter utgraving Kullag

Form i Mål i flaten Bøtter Dybde Bredd Form Bunn Tykkels Bredde
rapport) flaten m/kokstein e e

S1   (H) Kokegrop Oval 1,5 x 2,25 m 12 (å  121) 36cm 1,5m Buet Flat 18-33Cm 1'45 m

S2  (G) Kokegrop Oval 1,45 x 2,05 m 11  (å  121) 30cm 1,47 m Buet Flat 3-7 cm 1,45 m

S3  (F) Koke8rop?

S4  (A) ¥,O\åes# Uregel-mess18 1,2 x 0,9 m i/2 (å 12 1) 12cm 0'5m Buet Flat 3-4 cm 0'5m

S5  (E) Spredt kull

S6  (-) Spredt kull

S7  (c) Ildsted Uregel-mess18 0,6 x 0'5 m Ikke funn 5-8 cm 0'5m Skrå Spiss 1-6 cm 0'25 m

Struktu (S) 1

Før ut gravin g:

Strukturen var registrert som mulig bunn av kokegrop og lag med kull og kokstein ¢|). Det

var også slik den så ut da S 1 ble lokålisert under utgravingen. Etter opprensing viste det seg at

strukturen var en stor, velbevart kokegrop, der kun det helt Øverste laget er pløyd bort. Den

hadde oval fom i plan med målene 1,5 m x 2,25 m. Om lag halvparten av gropa var dekket av

kull @iter og ffagmenter), og det var også kokstein og store steiner synlige i overflaten. Gropa

var tydelig markert med kull i yterkantene. En 10 cm bred "sti" gikk gjennom ø-del av gropa

og fortsatte 0,4- 0,5 m nordover fra strukturen ¢.f. plantegning 1). Dette kan være kull som er

dratt utover ved pløying, ellers uviss funksjon.

Etter utgravin g:

Kokegropa ble snittet med spade for å få ffam profilen. Under utgravingen ble det fjemet over

12 bøtter (å 12 liter) med små og store (10- 15 cm) skjørbrente stein. Gropa inneholdt også
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store mengder kull under utgravingen, noe som gjenspeilte seg i profilen. Her var det kun små

mengder med mørk humusjord @1andet med kullfragmenter) som kom fram mellom

kullagene. En del store (10-15 cm) skjørbrente stein lå profilen.

Kullaget var 18-33 cm tykt, og hadde en sirkulær (buet) form og var relativ flat i bunn av

gropa. Det ble tatt ut en kullprøve (K1) fra profilen.

Struktur (S) 2

Før utgraving:

Strukturen var registrert som mulig bunn av kokegrop og lag med kull og kokstein (G). Det

var også slik den så ut når S2 ble lokalisert under utgravingen. Etter opprensing viste det seg

at strukturen var en stor, velbevart kokegrop, der kun det helt Øverste laget er pløyd bort. Den

hadde en oval fom i flaten med målene 145 cm x 205 cm. % av gropas overflate var dekket

med stein, mesteparten skjørbrente. Kun små flekker med kullbiter var synlig i flaten

Of. plantegning 2).

Etter utffavin g:

Kokegropa ble snittet med spade for å få ffam profilen. Under gravingen ble det fjemet over

11 bøtter (å 121iter) med kokstein; mesteparten relativt store (15-20 cm). Massene bestod for

det meste av mørk humusjord med noe småstein og leire, kun spredte kullffagmenter.

Kullaget ligger som en 3-7 cm tykt, flat stripe konsentrert i bunn av gropa. Det ble tatt ut en

kullprøve (S2) fra profilen.

Struktur (S) 3

Strukturen var registrert som mulig bunn av kokegrop og lag med kull og kokstein (F). Under

utgravingen ble det funnet skjørbrent stein og kull i overflaten, men det ble ikke tid til å rense

opp å undersøke denne strukturen næmere. På overflaten så S3 ut til å være av sai]me

karakter som Sl og S2 (mulig noe mindre), kanskje dette også var en fin kokegrop.
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Struktu (S) 4

Før utgraving:

Strukturen var registrert som bunn av en kokegrop og et område med spredte kullflekker med

noe kokstein (A). Slik så den også ut da den ble lokalisert under utgravingen. Gropa ble renset

fiam, men den hadde en uregelmessig fom i flaten og var ikke lett å avgrense. Strukturen

hadde en stor kullkonsentrasjon i Sø-hjømet og mye steiner (ikke skjøri)rente) i SV

¢f. plantegning 3).

Etter utgravin g:

Strukturen ble snittet med spade for å få fram profilen og for å få et klarere bilde av hva

strukturen representerte. I Sø kom det fram et 34 cm tykt kullag, som hadde en buet form i

profilen og var flatt i bunnen. Både over og under kullaget var det mørk humusjord, og det ble

ildce funnet noe rødbrent sand/jord. Det kom ffam kun noen få, små skjøri)rente stein under

utgravingen. Strukturen kan toHces som en 0,5 m bred kokegrop eller trolig bare et ildsted.

Struktur (S) 5

Strukturen var registrert som et område med spredte kullflekker, men kokstein var fraværende

a]). Strukturen ble lokalisert under utgravingen ved funn av spredt kull. Det ble ikke funnet

skjørbrente steiner eller kullag som kunne avgrense denne. S5 er mulig rester etter ildsted,

men det ble ikke funnet en klart avgrenset struktur å ta ut kullprøve fra.

Struktur (S) 6

S6 var ikke registrert tidligere, men under utgravingen ble det funnet spredt kull bare 3-4

meter N for S5. Under opprensing ble det bare funnet enkeltliggende kullbiter og ingen

skjørbrente steiner. S6 utgår på grum av manglende struktur og ble ikke undersøkt næmere.

Struktu (S) 7

Før utgraving:

S7 var registrert som bunn av kokegrop med kull og brent stein(C). Under utgravingen ble

den funnet som et kullag i overflaten uten kokstein. Strukturen hadde en ujevn fasong i flaten

med et 60 cm bredt kullag.
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Etter utgravin g:

Strukturen ble snittet med spade for å få ffam profilen og demed få et klarere bilde av

jordmassenes sammensetning. Kullaget var 1-6 cm tykt og går spisst ned mot et lyst

humuslag. Det ble ikke funnet skjørbrent stein under utgravingen. Det ble tatt ut en kullprøve

0€4).

8. Vedartsbestemmelse

Resultat6ne ei ikke klare. Svarene på prøvene vil bli ettersendt når de forligger fra Helge 1.

Høe8.

9. Datering

Resultatene fra dateringene av kokegropene vil bli ettersendt, da de ennå ikke foreligger fra

NTH i Trondheim.

10. Oppsu-ering
10.1 Konklusjon

1 henhold til registreringsrapporten ble det forventet å finne ødelagt? kokegroper og kull- og

koksteinforekomster, men noen av funnene viste seg å være større og mer velbevart enn først

antatt. S 1 og S2 var godt bevarte og store kokegroper, der kun det aller øverste laget er pløyd

vekk. Disse strukturene ble dokumentert, fotografert, og det ble tatt ut kullprøver til C14-

datering. Begge kokegropene har en oval fomi i flaten, mens mengdene med kull var ulike

både i plan og profil.

S4 kan være en liten kokegrop, men mangelen på kokstein tiør at strukturen heller kan tolkes

som et bevart ildsted. S4 har derimot en klarere struktur enn S7, og et markert kullag med

fom som en liten kokegrop.

S7 har en ujevn struktur og er ikke helt klart avgrenset. Det ble ikke funnet kokstein i eller

rundt strukturen, så S7 tolkes som (del av) et ildsted.
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10.2 Bemerkning

Lokaliseringen av de ulike strukturene skulle vise seg å være litt vanskelig. I

registreringsrapporten tok Oppland fylkeskommune i 1999 utgangspunkt i oppsatte trepeler

for oppmåling av de ulike strukturene. Disse trepelene er i ettertid blitt fjemet

(traktorkjøring m.m.) og gjorde det derfor særdeles vankelig å gjenfinne fomminne utfra en

slik innmåling. Dette kunne vært unngått ved å ta utgangspunkt i fastmerker på stedet til

oppmåling, f.eks. lyktestolper, fylkesveien, hus e.1.

10.3 Avsluttende kommentar

Det var ikke tid til å undersøke alle strukturene næmere, men S 1 og S2 ble veldokumenterte.

S3 er nok også en kokegrop, men den ble av tidsmessige årsaker ikke gravet. To klare og en

mulig (S4) kokegrop har uansett bidratt til å danne et klarere bilde på bosetningshistorien på

Haug i østre-Toten kommune.

Oslo, 29. oktober 2001

OJ.Å¢.jM
Anne Skullerud
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11.1 FOTOLISTE

FILM 1 -DIAS                                                                               Negativnummer: 25 734

Nr. Motiv Retning Merknader

1-2 Kokegrop S2 i plan (før utgraving) M/markør (rød mot N)

34 Kokegrop S2 i plan u/markør Tatt mot Ø

5 Vibeke rensker fram S 1 Tatt mot NØ Mjøsa i bakgrunnen

6 Feilbilde

7-8 Kokegrop S l i plan (før utgraving) Tatt mot N Mmarkør (rød mot V)

9 Kokegrop Sl i plan (før utgraving) Tatt mot V-NV Wmarkør (rød mot V)

10 Kokegrop S 1 i plan (før utgraving) Tatt mot V-NV U/markør

11 Kokegrop S 1 i plan (før utgraving) Tatt mot N U/markør

12 Oversikt over utgravingsområdet Tatt mot NNØ Merkepinne står i S 1. Vibeke graver i S4.
Mjøsa ses i bakgrunnen.

13 Oversikt over utgravingsområdet Tatt mot NØ Merkepinne står i S1. Vibeke graver i S4

14-15 Struktur S4 i plan (før utgraving) Tatt mot Ø Wmarkør (rød mot N)

16 Struktur S4 i plan (før utgraving) M/markør (rød mot N)

17 Struktur S4 i plan (før utgraving) Tatt mot Ø U/markør

18 Struktu S4 i plan (før utgraving) Tatt mot N U/markør

19 Oversikt over profil i S 1 Tatt mot N M/markør

20-21 Nærbilder av profil i S 1 m/markør Tatt mot NØ Fra høyre mot venstre

22 Oversikt over profil i S 1 Tatt mot N U/markør

23-24 Nærbilder av profil i S 1 u/markør Tatt mot NØ Fra høyre mot venstre

25 Oversikt over profil i S2 Tatt mot Ø-Nø M/markør (rød mot N)

26 Oversikt over profil i S2 Tatt mot Ø-NØ U/markør

27-28 Nærbilder av profil i S2 m/markør Tatt mot ø Fra høyre mot venstre

29-30 Nærbilder av profil i S2 u/markør Tatt mot Ø Fra høyre mot venstre

31-32 Oversikt over profil i S4 m/markør M/markør (rød mot ø)

33 Oversikt over profil i S4 u/markør Tatt mot N

34 Struktur S7 i plan (før utgraving) Wmarkør (rød mot N)

35 Struktur S7 i plan (før utgiaving) Tatt mot Ø U/markør

36 Nærbilde av profil i S7 Tatt mot SSV M/markør
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FILM 2 -SVART-HVITT                                                   Negativnummer:25 735

Nr. Motiv Retning Merknader

1 Kokegrop S2 i plan (før utgraving) Tatt mot Ø M/markør (rød mot N)

2 Kokegrop S2 i plan (før utgraving) Tatt mot Ø U/markør

3 Kokegrop Sl i plan (før utgraving) Tatt mot N M/markør (rød mot V)

4 Kokegrop Sl i plan (før utgraving) Tatt mot V-W M/markør (rød mot V)

5 Kokegrop Sl i plan (før utgraving) Tatt mot V-W U/markør

6 Kokegrop S 1 i plan (før utgraving) Tatt mot N U/markør

7 Oversikt over utgravingsområdet Tatt mot NNØ Merkepinne. står i S 1. Vibeke graver i S4.
Mjøsa ses i bakgrunnen.

8 Struktur S4 i plan (før utgraving) Tatt mot Ø M/markør (rød mot N)

9 Struktur S4 i plan (før utgraving) Tatt mot N M/markør (rød mot N)

10 Struktur S4 i plan (før utgraving) Tatt mot Ø U/markør

11 Struktu S4 i plan (før utgraving) Tatt mot N U/markør

12 Oversikt over profil i S 1 Tatt mot N M/markør

13-14 Nærbilder av profil i S 1 m/markør Tatt mot NØ Fra høyre mot venstre

15 Oversikt over profil i S 1 Tatt mot N U/markør

16-17 Nærbilder av profil i S 1 u/markør Tatt mot NØ Fra høyre mot venstre

18 Oversikt over profil i S2 M/markør (rød mot N)

19 Oversikt over profil i S2 Tatt mot Ø-NØ U/markør

20-21 Nærbilder av profil i S2 m/markør Tatt mot Ø Fra høyre mot venstre

22-23 Nærbilder av profil i S2 u/markør Tatt mot Ø Fra høyre mot venstre

24-25 Oversikt over profil i S4 M/markør (rød mot Ø)

26 Oversikt over profil i S4 Tatt mot N U/markør

27 Struktur S7 i plan (før utgraving) Tatt mot Ø M/markør (rød mot N)

28 Struktur S7 i plan (før utgraving) Tatt mot Ø U/markør

29 Nærbilde av profil i S7 Tatt mot SSV Wmarkør

30 Nærbilde av profil i S7 Tatt mot SSV U/markør

31-32 Oversikt over Sl og S2 u/markør Tatt mot Ø S 1 til venstre og S2 til høyre. Motlys.
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1 1.2 KULLPRØVELISTE

Kull-Prøvenr. Struktur Hva Merknader

K1 S1 Profil Tatt ut av profilen.

K2 S2 Profil Tatt ut av tynt kullag nederst i profilen.

K3 S4 Profil Tatt ut i profilen.

K4 S7 Profil/ Usikker struktur; delvis tatt ut i profil og
overflate overflate.
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LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING
Adr.: UNIT/NTH -Fakultet for fysikk og matematikk

Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondheim. Telefon 73 59 3310. Telefax 73 59 33 83.

DATERINGSRAPPORT

Oppdragsgiver:   Haukal id,    Snorre
UKM/Ol dsaksaml i ngen
Postboks   6762   St.   0lavs   plass,   0130   0slo

DF-3514

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert i4C alder Kalibreh bl3C
ref. del før nåtid alder %o

T-15875 K3,   profil   S4 Trekul 1 1.79 1580   ±   95 AD400-605 -26 .1*

Haug,   Østre   Toten Bjøy`k,    selje
Oppl and v,`er/Osp

Dato:    20   SEP   2002 Laboratoriet for F]adiologisk Datering



LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING
Adr.: UNIT/NTH - Fakultet for fysikl( og matematikk

Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondheim. Telefon 73 59 3310. Telefax 73 59 33 83.

DATERINGSRAPPOF}T

Oppdragsgiver:   Haukal id,   Snorre
UKM/01 dsaksaml i ngen
Postboks   6762   St.   0lavs   plass,   0130   0slo

DF-3514

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert t4C alder Kalibrert 013C

ref. del før nåtid alder O/oo

T-15873T-15874 Kl,   profil    kokegy`op   Sl Trekul 1 5.795.79 1545   ±   751595±50, AD430-610AD420-545 -26 .1*-26.1*

Haug,   Østy`e   TotenOpplandK2,profilkokegrop   S2 Hegg/y.ognTrekul1

Haug,   Østre  TotenOppland BjøY.k

Dato:    21   JUN   2002

Ø'    ,,.:(  .  -:.«j.

Laboratoriet for Fladiologisk Datering



LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING
Adr.: NTNU -Gløshaugen,  Sem Sælandsv. 5, 7491  Trondhejm

Telefon 73 59 3310, Telefax 73 59 33 83

Dato:   21.06.02

Førstekonsulent Snorre Haukalid
tJ"Oldsaksamlingen
Postboks 6762 St. 01avs plass
0130 0SLO

BETALTE OPPDRAG

Vedlagt oversendes rapport for t4C datering av fi¥1gende prøver:

DF 3513 -Tiltåkskode 760012:  8 prøver fi.a Sør-Audal, Oppland
DF 3514 -Tiltakskode 760007:  2 prøver fi.a Østre Toten, Oppland

st3C-verdier merket med * er ikke målt, men antatte verdier.

Rapport for de siste prøvene vil bli oversendt etter sommerferien.

Faktura er oversendt tidligere.

Restmateriale retumeres separat.

Vemlig hilsen

Rapporter



LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING
Adr.: NTNU -Gløshaugen,   Sem Sælandsv. 5, 7491  Trondheim

Telefon 73 59 3310, Telefax 73 59 33 83

Dato:   20.09.02

Karl Kallhovd
UKM/Oldsaksamlingen
Postboks 6762 St. 0lavs plass
0130   0SLO

BETALTE OPPDRAG

Vedlagt oversendes rapport for `4C datering av følgende prøver, innsendt av SnoiTe Haukalid:

DF 3513 -Tiltåkskode 760012:  3 prøver ffa Sør-Aurdal, Oppland
DF 3514 -Tiltakskode 760007:   1 prøve ffa Østre Toten, Oppland
DF 3534 -Tiltakskode 763013:   10 prøver ffa Søgne, Vest-Agder

sL3C-verdier merket med * er ikke målt, men antatte verdier.

AMS-prøvene ffa Søgne vil bli sendt til Uppsala en av de første dagene.

Restmateriale for prøve T-15934 retumeres separat.  For de andre prøvene er alt materiale
benyttet.

Faktua er oversendt tidligere.

Vemlig hilsen

Rapporter



Høeg   -Pollen.,    876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  1o,
3261   LARVIK

Til  Snorre  Haukalid.

Oslo,    28/1-02.

Analyse    av   4    kullprøver   fra   Haug,     81/1,    Østre   Toten   komm.
ODD1and.

K   1   fra   kokecrroTD   S   1.
Det    ble    bestemt     40    biter.         Alle    var    Prunus/Sorbus

(hegg/rogn)  .

K  2   fra  kokecrroD   S   2.
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  Betula   (bjerk) .

K  3   fra  ildsted  S  4.
Det   ble   bestemt   40   biter.      Av   disse   var   s   Salix/PoDulus

(selje,   vier/osp)    og  32   Betula   (bjerk)  .      Det  var  meget   sot   og
j ord .

K  4   fra  ildsted  S   7.
Det  ble  bestemt  32  biter.    Alle  var  Betula   (bjerk)  .    Resten

var  sot,   sten  og  jord.
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Haug 81/1, Østre Toten, Oppland

•        Kokegrop sl i plan
før utgraming

•        Kokegrop sl i

profil etter
utgravning
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Haug 81/1, Østre Toten, Oppland

Kokegrop S2 i plan
fbr utgravning

Kokegrop S2 i
profil etter
utgravning
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Haug 81/1, Østre Toten, Oppland

•        Kokegrop s4 i plan
fi3r utgravning

•        Kokegrop s4 i

profil etter
utgramin8
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Haug 81/1, Østre Toten, Oppland

•        Kullag s7 i plan

Oversikt over feltet.
S4 i forkant  under
utgravning.
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