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Arkeologisk utgravning av groper
Nannestad prestegård, 27/1, Nannestad kommune, Akershus
10 august  1999.
Rapport ved Lil Gustafson

BakLmnn

1 forbindelse med anleggsarbeid i tras6en for en gang- og sykkelveg i Nannestad sentrum
oppdaget oppmerksomme naboer kull og kokstein. Kommunen ble varslet og ga beskjed til
Akershus fylkeskommune 15. juli 1999. Derffa ble det umiddelbart foretatt en befåring.
Matjordlaget var avdekket i tras6en og det var klart at det dreiet seg om skjørbrent stein og
kull, sannsynligvis såkalte "kokegroper". Det ble gitt beskjed til tiltakshaver om at det dreiet
seg om. automatisk ffedete kultuminner og at anleggsarbeidet måtte stanse midlertidig i
henhold til kulturminnelovens §  8, 2. ledd.

Da det var klart at kulturminnene konsentrerte seg i den søndre del av traseen kunne
anleggsabeidet fortsette i den nordre delen

Uhiversitetets Oldsaksamling fikk beskjed om fiJmene i brev av 23. juli 1999 (ov.er telefåks).
Brev ble sendt tiltakshaver, Statens vegvesen Akershus, 5. August (også telefks) som i
svarbrev 6. august (over telefåks) aksepterte budsjettet.

Trisdag 10. august 1999 ble undersøkelsen foretatt med leder Lil Gustafson og assistent Atle
Omland.

LandskaD og værforhold

qang-og sykkelveg-tras6en går langs østsiden av Rv 120 forbi ungdomsskole, rådhus,
prestegård mot kirken. Gropene ble oppdaget i den del av traseen som ligger SØ for
prestegården, ca. 300 m NØ for kirken.

Vegen går her NØ/SV over en flate med komåkre som går over i en skråning  mot sør ved
kirken og avgrenses av ravinedaler i vest. Umiddelbart peker flaten seg ut som et mulig
boplassområde.

7 groper spredte seg over en lengde på ca 100 m 5 lå mellom pel 1000 og 1030 og 2 lengre
nord ved pel 940. Matjordlaget var fiemet, undergrunnen besto av fin gul sand uten stein.

Været var upåklagelig, passe temperatur, sol og litt skyer.

Utgravningen.

Ved en befåring uken før var det oppdaget at det var rotet om i alle gropene. Det ble oppklart i
løpet av dagen at det var naboer som litt misforstått skulle "redde" noe kull og skjørbrent
stein.  Ved opprensing viste det seg at noen av gropene var i relativt bra stand, mens andre var
svært Ødelagt, noen trolig også av maskinarbeidet.

Gropene ble renset opp og snittet, dokumentert ved tegning og foto, og kullprøve for datering
ble samlet im. Noen av gropene var så Ødelagte at det ikke var  mulig å dokumentere profil,
de ble bare tømt og kull ble såldet ut.



Gropene

Gropene mellom pel 1000 og 1030 er nummerert  1-5 ffa nord mot sør, de to gropene ved pel
940 lengre nord har nummer 6 og 7.

A 99/138                       diam., dybde        kullprøve                    kokstein                  komm.
Grop nr.                      cm                         (etter datering)            volum
Grop 1, rund Ca. 50 dy 20

•Kull, brukt til dat.
% bøtte i 1/2 grop Ødelagt

Grop 2, oval 120x90, dy. 20 Kull,  1,8 g 1 bøtte i 1/2  grop
Grop 3, rund Ca.  100, dy. 20 Kull. 35 g 2 never
Grop 4,rektangulær 180xl20, dy 30 Stokk i langsiden,24gStokkibunnen,13gkull,308 1 bøtte i 1/6 grop

Grop 5, rund Ca. 50, dy. 5 Kull, 5g 1 neve Ødelagt
Grop 6, rund Ca.  100 Kull,   11g noen biter Ødelagt
Grop 7, ? ?. ingen prøve - Ødelagt

Med unntak av grop 4 som var rektangulær, var de Øvrige gropenes form omtrent rund med
diameter 0,5-1 m og nåværende dybde 0,20 m. De inneholdt kullblandet sand og varierende
mengde skjørbrent stein, jff. skjema og skisser. Grop 4 var beste bevart og beskrives særskilt.

Grop 4.  Rektangulær,   1,80 x 1,20 m, flat bunn, N-S-orientert. I flaten var den avgrenset av
rødbrent sand i ytterkanten, noen få stein synlige, også i ytterkanten. Det ble lagt et snitt på
langs av gropen. I nordvestre hjøme ble det gravet til bunns, mens resten av halvdelen ble
gravet ned til laget med skjørbrent stein. Dette for å illustrere gropens innhold.
Under ca.  10 cm kullspettet sand var det var et tett lag stein, som var svært oppsprukne. Disse
lå over et meget kullholdig lag. Her kunne det observeres brente stokker med diameter 7-8
cm som var krysslagte. Særlig i ytterkanten var sammenhengende trestykker bevart.
Det ble tatt kullprøver av et trestykke i kanten av gropa som lå langs langsiden, og ett som lå
på tvers under steinene i tverrsnittet, dessuten ble det samlet en del ekstra kullstykker.
Slike rektangulære groper er også flinnet ved undersøkelse på Hol/Åmol lengre nord i
Nannestad, i forbindelse med planer for omlegging av Rv 120 her. Denne type groper og
Øvrige "kokegroper" er her datert innenfor tidsrommet 0-600 e.Kr. Undersøkelsen ble foretatt
i regi av Gardermoprosjektet (Ilelliksen 1997, s. 90 ff.).

"KokegroDer".

Det er antatt at groper med kull og kokstein er benyttet til matlaging. Det er foregått på
følgende vis: en grop er gravet, den er ftlt med ved, bålet temes, deretter blir det lagt på stein.
Når bålet er brent ned er steinene godt oppvamet. Innpakket kjøtt eller fisk legges på steinene
og alt dekkes av torv. Gropen fimgerer derved som en stekeovn. Hovedsåken er at steinene
fungerer som et varmemagasin. Det er derfor tenkelig at slike groper også kan ha hatt andre
funksjoner.
Sannsynligvis representerer denne måten å lage mat på spesielle anledninger knyttet til fester
og  ritualer (Namo 1996).  Vi finner kokegroper knyttet til boplasser, men også felt med bare
kokegroper, som er tolket som spesielle kultplasser. Ikke sjelden er slike flimet i nærheten av
middelalderkirker (Narmo 1996).
Kanskje har vi her del av et slikt "kokegropfelt", eller en indikasjson på en boplass i
nærheten.



Analyse[

Trekull ffa gropene er analysert, og  kull.ffa 5 av gropene C14-datert. I tabellen er gropene
ordnet etter alder. (BC = før Kr., AD = etter Kr.)

Grol) nr. C14-alder BP kalibrert alder (f. og e.Kr.) Lab.ref. treslag
Grop 1 2130+-45 BC195-65 T-14453 bjørk, alm, selje/vier
Grop 5 2025+-50 BC55-AD55 T-14449 ask, osp, hassel
Grop 2 1930+-55 AD20-135 T-14452 bjørk, 1ind, fiiru
Grop 4 1790+-80 AD135-375 T-14450 furu
Grop 3 1745+-65 AD235-400 T-14451 bjørk, hegg/rogn

Som det ffemgår av tabellen er det benyttet mange forskjellige treslag, men hovedsåkelig
Jø]£±£ær: bjørk, alm, ask, 1ind, osp, hassel, hegg/rogn og selje/vier. I tillegg er det innslag av litt
furu. Det er verdt å merke seg at i den store rektangulære grop 4 er !a±§ benyttet fimved.
Dateringene faller innenfor eldre jemalder,  som er vanlig for "kokegroper". Det forbausende
er at disse 5 gropene sprer seg så jevnt innenfor 600 år av eldre jemalder, ffa århundrene rett
før Kr.f. til ca. 3/400 e.Kr., dvs. førromersk jemalder og romertid. Vi må imidlertid regne med
at det er et stort antall "kokegroper" i det nærliggende åkerområde.

FOTOLISTE (fargedias) Foto: Lil Gustafson
13. Oversikt over -tras5en mot SV, grop 1 i forgrumen
14. Grop 1, før undersøkelsen, viser omroting, mot SV
15. Grop 2, samme
16. Grop 3, sarme
17. Grop 4, sarme
18. Grop 5, samme
19. Oversikt over tras6en mot NØ, grop 5 i forgrumen
20. Grop 3 og 4 mot Nø
21. Grop 1 overflate, ytterkanten renset fiam, mot SV
22. Grop 2, delvis ffamrenset
23. Grop 2, overflate, ytterkanten renset ffam, mot NØ
24. Grop 3, overflate, ytterkanten renset ftam, mot SV
25. Grop 4, rektangulær, mot Ø
26. Grop 5, helt omrotet, mot SV.
27. Grop 4 mot ø. Søndre halvdel renset opp, c. 5 cm ned, viser rødbrent sand i ytterkant.
28. Grop 4 mot ø. Søndre halvdel renset ned ca.  10 cm avdekker laget med skjørbrent stein, i
NV-hjømet gravet til bunns, viser brent stokk i ytterkanten.
29. Grop 4 mot Ø, NV-hjømet gravet til bunns, brent stokk i forgrunnen.
30. Grop 4 mot Ø. NV-hjømet. Profil mot Ø og tverrprofil mot S.
31. Grop 2, profil mot Sø
32. Grop 3, profil mot NØ
33. Grop 2, profil mot SØ, kokstein lagt tilbake i den utgravde halvdelen
34. Grop 6, kokegropbunn, mot NØ med Atle Omland.
35. Grop 4, kokstein lagt tilbake i den utgravde del.

Litteratu:
Helliksen, Wenche: Gård og utmark på Romerike. Varia 45. Oslo  1997.
Narmo, Lars Erik: "Kokekameratene" på Leikvin. Viking 1996, s. 79-100
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Høeg  -   Pollen,   876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Til  Lil  Gustafson.

I.arvik,   22/8-99.

Apalvse    av    9    Imllprøver    fra    Nannestad    kommune,     Akershus.
Prosiekt   19994010.

Grop   1.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse  var  31  Betula  (bjerk),

1  Ulmus   (alm)   og  s  Salix   (selje/vier).

GroD   2.
Det  ble  bestemt  80  biter.    Av  disse  var  38  Betula  (bjerk),

35  Pinus   (furu)   og  7  Tilia   (lind).

Groo   3.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  7  Betula  (bjerk),

25  Pinus   (furu)   og  s  Prunus/Sorbus   (hegg/rogn).

GroD   4.
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  Pinus  (furu).

GroT)   4,2.
Det  ble  bestemt  20  biter.     Begge  var  Pinus   (furu).

Groo   4,3.
Det  ble  bestemt  20  biter.     Begge  var  Pinus  (furu).

Grop  4'4.
Det  ble  bestemt  20  biter.     Begge  var  Pinus  (furu).

Grop   5.
Det ble bestemt  40  biter.    Av disse var  2  Coirvlus  (hassel),

1  Fraxinus   (ask),   2  Pinus   (furu)   og  35  PoDulus   (osp).

GroD   6.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  39  Betula   (bjerk)

og  1  Prunus/Sorbus   (hegg/rogn).

3W+ J,q-.Wc-t



LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING

Adr.:  NTNU -Gløshaugen, Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondheim
Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATERINGSRAPPOF}T

Oppdragsgiver:' Gustafson,    Lil
Universitetets   oldsakssamling
Universitetet   i.   Oslo

DF-3201

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert 14c aider Kalibrert 613C
ref. del før nåtid alder •..

T-14449T-14450T-14451T-14452T-14453 Nannestad,   grop   5 Trekul 1 4.594.692.995.395.09 2025   ±   501790±801745±651930±552130±451 BC55-AD55AD135-375AD235-400AD20-135BC195-65 -26 .1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*

Nannestad  prestegåy`d Ask'    Osp
AkeT`shus hassel

Nannestad,   grop  4 Trekul 1
Nannestad  prestegårdAkershusNannestad,gy`op3 FuruTrekul l

Nannestad  py`estegård Bjørk
Akershus hegg/rogn

Nannestad,   grop   2 Trekul 1
Nannestad  prestegård Bjørk,   lind
Akershus furu

Nannestad,   grop   1 Trekril l
Nannestad  prestegård Bjørk'   alm
Akershus selje/vier

Dato:   |7   FEB   2000

-=:-=----:-=::-=--
Laboratoriet for F]adiologisk Datering
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UNIVERSITETET
I  OSLO

Statens vegvesen Akershus
Anleggskontoret S and
2050 Jessheim

Deres ref:
Vår ref: 99/4020Æ.GU
Saksbehandler: Lil Gustafson
Oslo  14. mars 2000

UNIVERSITETETS KULTURHISTORISKE MUSEER
O[dsaksaiiiliitgeit, Vikingskipsluiset, Myntkabinettet,

Etnog i.af iisk museum
Postboks 6762  St. 0lavs plass

0130 0slo

Bes¢ksadresse
St. 0lavs gate 29

Telefon: 22 85  19 36
Tele£dks: 22 85  19 38

E-mail : lillian.gustafson @ukm.uio.no

Rapport om arkeologisk utgraving av groper
Reguleringsplan for Nannestad sentrum. Ny gang- og sykkelveg
Nannestad prestegård, 27/1, Nannestad kommune, Akershus

Her oversendes rapport om utgravning av kokegropene i gang- og sykkelvegen ved Nannestad prestegård.
Dateringsresultatene var interessante, ved at de sprer seg ffa ca. 200 f.Kr. til ca. 400 e.kr.
Disse kokegropene kan være en indikasjon på at det er en boplass i nærheten, men de kan også være del
av et "kokegropfelt", en kultplass fi.a jemalderen, som vi har flere eksempler på nær middelalderkirker.

I vårt brev av 1. februar 2000 var vedlagt regnskapsoversikt.

Med hilsen

førsteamanu

Vedlegg: rapport

Kopi med vedlagg: Akershus fylkeskommune

University Museum of Cultual Heritage
Untwersity of Oslo



UNIVERSITETET
I  OSLO

Vivi Lindholm
203 0 Nannestad

Deres ref:
Vår ref: 99/4020Æ,GU
Saksbehandler: Lil Gustafson
Oslo 20. mars 2000

uNlvERSITETETS Kul/ruRHSTORISIÆ MuSEER
Oldsaksamlingen , Viikingskipshuset, Myntkabinettet,

Etnogrdiskrrmseum
Postboks 6762  St. 01avs plass

0130 0slo

Besøksadresse
St,. 01avs gate 29

Telefon: 22 85 19 36
Teleftks: 22 85 19 38

E-mafl : 1illian gustafson@ukm. uio.no

Rapport om arkeologisk utgraving av groper
Reguleringsplan for Nannestad sentrum. Ny gang- og syldielveg
Nannestad prestegård, 27/1, Nannestad kommune, Akershus

Her oversendes rapport om utgravning av kokegropene i gang- og sykkelvegen ved Namestad prestegård.
Dateringsresultatene var interessante, ved at de sprer seg fia ca. 200 f.Kr` til ca. 400 e.kr.
Disse kokegropene kan være en indikasjon på at det er en boplass i nærheten, men de kan også være del
av et "kokegropfelt", en kultplass ffa jernalderen, som vi har flere eksempler på nær middelalderkirker.

Vennlig hilsen

Lil Gustafson
førsteamanuensis

Vedlegg: rapport
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