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SAMMENDRAG 
 

Utgravingen ble gjennomført i forbindelse med realisering av reguleringsplan som legger 

til rette for etablering av et stalltun og en vannledningstrasé ved Steinsgård 

Hestesportsenter. Det ble avdekket 450 m² og funnet spor etter 22 strukturer; hvorav ti 

kokegroper, åtte kullflekker (sannsynlige rester av kokegroper) en steinsamling, to 

nedgravninger og en mulig kullgrop. Alle strukturer ble snittet.  

 

Kokegropene og kullflekkene ligger konsentrert på en lavtliggende flate i den østlige delen 

av lokaliteten, mens de øvrige strukturtypene befant seg på en høyd i vest. Det ble tatt 

kullprøver fra seks av de snittede strukturene, og alle er radiologisk datert innenfor 

førromersk jernalder (500-1 fvt.).  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

HERBERG, 144/40, NANNESTAD, VIKEN 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med Det norske travselskaps søknad om 

dispensasjon for å iverksette tiltak i konflikt med det automatisk freda kulturminnet id 

66243, ved Hestesportsenteret Steinsgård i Nannestad kommune, Viken/tidligere Akershus 

fylke (Figur 1). Daværende Akershus fylkeskommune (AFK) gjennomførte arkeologiske 

registreringer i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen i 2000 (Andersson 

2000). Registreringene ble gjort over et lengre tidsrom og et større område på grunn av 

usikkerhet omkring tiltakets omfang og utforming. Det ble registrert tre områder med 

automatisk fredete kulturminner; id 45309, 66236 og 66243, så vel som fire områder med 

nyere tids kulturminner; id 5833, 5834, 45310, 45311. Lil Gustafson fra Kulturhistorisk 

museum (KHM) befarte området i forbindelse med registreringen.  

 

Reguleringsplanen ble vedtatt i Nannestad kommunestyre 11. desember 2000, mens 

disposisjonsplan, som legger opp til en omfattende utbygging i området, ble vedtatt av 

Nannestad kommune 20. mars 2001. Dispensasjonssøknaden gjelder derimot bare id 

66243, hvor det ble registrert fire kokegroper ved maskinell sjakting i skogsmark. 

Riksantikvaren (RA) har to ganger tidligere, i 2003 og 2011, gitt dispensasjon etter 

kulturminneloven § 8 første ledd for etablering av stall i konflikt med id 66243. 

Dispensasjonene har imidlertid vært tidsavgrenset, og har utløpt før byggetiltakene kunne 

iverksettes. Tiltakshaver, Det norske travselskap, ønsker nå å videreutvikle travsenteret. Et 

stalltun og en vannledningstrasé vil komme i konflikt med de registrerte kokegropene. Da 

den tidligere dispensasjonen bare var gyldig i tre år sendte AFK saken inn til ny 

dispensasjonsbehandling. Området ble befart av Christian L. Rødsrud (KHM) og Bjarne 

Gaut (AFK) 6. juni 2019, og KHM har revidert prosjektplan og budsjett i henhold til 

prisendringer og forskningsmessige omprioriteringer, men tiltaket ble gjennomført 

innenfor gjeldende reguleringsplan for Hestesportsenteret Steinsgård (G-54) fra 2000. 

Arkeologer fra Kulturhistorisk museum (KHM) gjennomførte utgravningen i tidsrommet 

9.-13. september 2019. 
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Figur 1: Oversiktskart over Steinsgård Hestesporsenter, id 66243.                                                             

Kartdata fra norgeskart (Av: Anette Sand-Eriksen). 
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 DELTAGERE, TIDSROM 

Kulturhistorisk museum gjennomførte den arkeologiske utgravninga i perioden 9. til 13. 

september 2019. Grunnet få funn av strukturer, ble det to dager mindre i felt enn prosjektert.  
 

Tabell 1: Dagsverk i felt inkludert opp- og nedrigging. 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Anette Sand-Eriksen Utgravningsleder 9.-13.9.2019 5 

Nora Nymo Øynebråten Assistent 9.-13.9.2019 5 

Sum   10 

Knut Flattum Maskinfører 9.-11.9.2019 2 

 BESØK OG FORMIDLING  

I prosjektplanen for undersøkelsen (Ystgaard, Gaut, Rødsrud 2019) var det ikke lagt noen 

formidlingsplan. Det var ingen tilfeldige forbipasserende i felt, sannsynligvis grunnet 

lokalitetens noe bortgjemte plassering, men siden vi fikk tildelt spisebrakke i de 

nærliggende lokalene til Norsk Travsportsenter, møtte vi på mange der og i nærområdet.  

KHM anerkjenner at formidling og tilbakeføring av kunnskap til lokalmiljøet er en viktig 

oppgave, så selv på små prosjekter som Steinsgård Hestesportsenter, tok vi oss tid til 

forløpende formidling og informering så langt det lot seg gjøre. 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Steinsgård hestesportsenter ligger i Nannestad kommune, på nordsida av Rv. 120 mellom 

Nordmokorset og Maura (Figur 1). I vest grenser planområdet mot elva Hæra, og like i 

nordvest ligger gravfeltet id 12787, med tre gravhauger fra jernalderen. Selv lokaliteten 

ligger i lett kupert skogsterreng med blandingsskog som dels ligger på selvdrenerende 

rygger, og dels i myrlendt terreng med vass-sjuk skog (Figur 2). 

Figur 2: Lokaliteten sett fra høyde i vest. Nora og Knut flateavdekker helt i øst. Midt i bildet, gående nord-

sør, ligger en av de ikke gjenfylte registeringssjaktene. Sett mot øst (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53762_03). 
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Lokaliteten omfatter ca. 3 400 m2 (inkl. sikringssone). Under registeringa i 2000 

(Andersson 2000) ble det lagt tre om lag én meter brede sjakter på tvers av lokaliteten 

(Figur 3). Det ble påvist til sammen fire kokegroper; tre stykker i den lille utstikkeren i 

sjakta lengst mot øst, og ei er beskrevet å være lokalisert i sjakta helt i vest. Sistnevnte sjakt 

ligger på en høyde 6-8 meter over de to andre sjaktene, med en forholdvis bratt skråning 

ned mot flaten i øst. Den midterste og den vestligste sjakta målte vi kun inn til litt utenfor 

lokalitetsgrensa, men begge fortsetter videre sørover og langt utenfor lokalitetsgrensa 

(Figur 4). Det fantes ingen innmålingsdata fra fylkeskommunen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:           

Lokaliteten med innmålte 

registeringssjakter under 

utgravninga i 2019. Den 

midterste fortsetter noe 

sørover, mens den 

vestligste fortsetter 

forholdvis langt sørover 

(Av: Anette Sand-Eriksen) 

Figur 4: Den gjengrodde vestlige sjakta midt i bildet, som fortsetter videre sørover, 

mellom den lille klarninga i trærne (Foto: Anette Sand-Eriksen Cf53762_06). 
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Området ligger i utkanten av Gardermoplatået, ca. 180 – 200 moh., og i randområdet for 

jernalderbebyggelsen slik vi per i dag kjenner den. På Romerike er det blant annet 

undersøkt jernalderbebyggelse i forbindelse med Gardermoprosjektet (Helliksen 1997), og 

ellers er det Nannestad funnet flere gårdsanlegg fra eldre jernalder på Hol og Åmol, rett 

sør for Maura (Helliksen 1997:67-93). Bosetningen er hovedsakelig fra romertid og 

folkevandringstid (1 evt. - 600 evt.), men pollenanalyse viser at det har vært drevet jordbruk 

i området så langt tilbake som i bronsealderen (1700-500 fvt.). Ved undersøkelsene ble det 

avdekket spor etter minst åtte langhus, to grophus med funn av vevlodd, samt særdeles 

store og velbevarte kokegroper m.m. Noen km lengre sør, ved Nannestad kirke, ble det 

funnet sju kokegroper i forbindelse med anleggelse av gang- og sykkelveg. Disse er C14-

datert til eldre jernalder, innenfor tidsrommet 200 fvt. - 400 evt., altså førromersk jernalder 

og romertid (Gustafson 1999b). I 2008 og 2010 ble det undersøkt kokegroper og andre 

bosetningsspor ved Åslia skisenter (Wenn og Rundberget 2008; Skogstrand 2011), om lag 

2,5 km vest Steinsgård Hestesportsenter. Kokegropene der var i bruk fra yngre bronsealder 

til merovingertid, men med et dateringsmessig tyngdepunkt i yngre romertid 

/folkevandringstid. I forbindelse med anleggelse av ny hovedvannledning mellom 

Hurdalsjøen og Garder i Ullensaker kommune har det også blitt undersøkt tre lokaliteter 

på Garder og Kneppe, hvor det ble funnet fotgrøfter, kremasjonsgraver og bosetningsspor, 

hovedsakelig med dateringer til yngre romertid og folkevandringstid (Orvik 2018b, 2018a). 

Bosetningsspor og kokegroper er også undersøkt på Børke søndre og Kneppe med 

dateringer til yngre romertid og folkevandringstid/merovingertid (Sæther 2014). I 2018 og 

2019 har KHM foretatt ytterligere utgravninger på Børke nordre (id 222846, 222847, 

222849, 221786), hvor det ble funnet kokegroper, bosetningsspor og en grav, og Vigstein 

(id 243792), hvor det var registret og påvist bosetningsspor, så vel som mulige graver. Det 

foreligger ingen dateringer eller er ferdigstilte rapporter fra utgravningene ennå. I samme 

området er det også kjent gravhauger og gravrøyser (bl.a. id 32462 og 12776). Lenger vest 

ligger det en bygdeborg på Bårhaugkampen på Vålaug lille (id 32883). 

 

I skogsområdene utenfor gårdsbebyggelsen, i nordre del av kommunen, er det registrert et 

stort antall utmarksminner; jernframstillingsplasser, kullgroper og fangstgroper for elg 

(Gustafson 1992:53-54). Gardermoprosjektet undersøkte en del kullgroper i gårdsnære 

utmarksområder, hvor C14-dateringene hovedsakelig ligger innenfor middelalder 

(Helliksen 1997:123-136). Det er registrert større kullfremstillingsanlegg på Nordmoen (1 

km øst-nordøst for id 66243), Holkeby (2 km vest for id 66243) og Lybæk (1 km sør for 

id 66243). Både ved Holkeby og Lybæk finnes det også flere fangstgroper. Utmarksminner 

som kullgroper og tjæremiler ble også undersøkt i forbindelse med reguleringsplan for 

Gardermoen næringspark for få år siden (Gundersen 2012; Derrick 2013).  I området sør 

for de omsøkte kulturminnene er det registrert flere enkeltliggende kokegroper og andre 

nedgravninger; bl.a. på Steinset (id 72685) og Kopperudmoen (id 35253, 45014, 72421), 

men ingen av disse lokalitetene er nærmere undersøkt eller datert. 

 

 



144/40, Nannestad  2011/12924 

 

  

 9 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

De påviste kokegropene ligger i det som i dag er utmark. Det er viktig å avklare om området 

opprinnelig har vært dyrket, eller om gropene har vært anlagt uten direkte forbindelse til 

bosetning og dyrka mark. I nærområdet til Herberg er det påvist en rekke fangst- og 

kullfremstillingsanlegg. Disse regnes vanligvis som mye yngre enn hovedmengden av 

kokegroper. 

 

 En vesentlig oppgave er å belyse om kokegropene på Herberg har tilknytning til 

utmarksbruk i yngre jernalder/middelalder eller et (eldre) bosetningsområde. 

 Eventuelt andre kulturminner som avdekkes ved flateavdekking må 

funksjonsbestemmes og dateres. 

 Representerer kokegropene ett kokegropfelt med kort brukstid, eller 

enkelthendelser spredt over tid? 

 Innsamling av statistiske data med hensyn til vedart og alder til bruk i 

sammenstillinger: Er det sammenheng mellom størrelse, form og datering? 

 Belyse hvilke aktiviteter som har foregått i forbindelse med bruken av kokegropene. 

Er det spor etter deponering av gjenstander eller ubrente bein i kokegropene som 

kan settes i sammenheng med rituell aktivitet? 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Det ble benyttet gravemaskin for å flateavdekke og sjakte på lokaliteten. Så fort strukturene 

dukket opp ble de grovrenset. Etter avdekkinga ble områder med strukturer og strukturene 

finrenset, med fortløpende dokumentasjon i plan. I tillegg til digital innmåling besto 

plandokumentasjonen av tegning på millimeterark, foto og skriftlig beskrivelse. Samtlige 

strukturer ble snittet og deretter fotografert. De best bevarte strukturene ble også tegnet på 

millimeterark i profil. Tegningene har blitt digitalt rentegnet i Adobe Illustrator i rapportens 

etterarbeidsfase.  

 

Ved fotodokumentasjon ble det anvendt et kamera av typen Olympus Tough TG-5 med 

tilhørende fotostang. Bildene er digitalt sikret gjennom Universitetsmuseenes Fotoportal 

ved KHM under Cf53762. Utgravningen ble ført inn i KHMs Aksesjonsprotokoll under 

2019/1979 og lokaliteten tildelt museumsnummer C62272 for katalogisering. Alle lister 

(f.eks. fotolister, strukturbeskrivelser), notater og dagbok ble digitalt ført på iPad i felt eller 

direkte i utgravningens Intrasis-prosjekt. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 

lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.1.2) 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 
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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. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP OG KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Flateavdekkingen startet allerede første dag i felt. Siden lokaliteten lå i utmark, i kupert 

terreng med noe kratt, stubber og småskog, bestemte vi å starte opp helt i øst. Her var det 

synlige spor etter registeringssjakta (jfr. del 4), og siden hverken lokaliteten eller påviste 

strukturer ble målt inn under registeringa, var det beskrivelser av terrenget og 

beliggenheten i rapporten og de synlige sporene etter registeringssjaktene vi måtte gå etter. 

Det medførte noe vanskeligheter at sjaktmassene fra registeringa var lagt rundt sjaktene 

eller delvis spredt utover i mindre hauger. Siden registeringa i 2000 hadde disse grodd helt 

til og skapte et enda mer kupert terreng, enn det opprinnelige landskapet. Det var vanskelig 

å skille denne kunstig kuperinga fra natur, og dette medførte at vi bruke mye tid i 

begynnelsen på finne rett nivå. Når riktig nivå var funnet, var den finkorna siltholdige 

sandundergrunn enkel å arbeide med. Småkratt og stubber virket å ikke få skikkelig feste 

her, og lot seg lett fjerne uten å etterlate sår i terrenget. Også karplanter, som alle de ulike 

ville gressvekstene, virket å sitte lett i den lyse finkorna sandundergrunnen. Undergrunnen 

hadde imidlertid et veldig heterogent utseende, med mange ulike fargenyanser. 

Maskinfører Knut Flattum sier at hele Øvre Romeriket er slik, med lommer av ulik sand 

om hverandre.  

 

Etter vi hadde åpnet 170 m2 av lokaliteten i øst, med utgangspunkt i de registrerte 

kokegropene, flyttet vi oss til høyden i vest, hvor den fjerde kokegropa befant seg ifølge 

registeringsrapporten (Andersson 2000). Også her fulgte vi sporene etter sjakta, men uten 

å gjenfinne strukturen. Etter å ha totalt åpnet 75 m2 i vest, flyttet vi maskinen til nordvest 

på høyden, hvor det var en oval forsenkning i terrenget, tilsynelatende lik ei kullgrop. Ved 

prøvestikk fremkom det kull i bunnen, men siden denne ikke sto nevnt i 

registeringsrapporten eller prosjektplanen, valgte vi å dokumentere og maskinelt snittet den 

før vi flyttet maskina tilbake til flata. Her åpnet vi totalt 450 m2 fra østre del av feltet og 

mot den midterste sjakta, slik at kokegropfeltet ble avgrenset mot øst.  

 

Siden det var en noe lav strukturtetthet, anla vi to sjakter i østlige del for å sjekke om vi var 

på rett nivå også i ytterkantene av det avdekka området, samt en sjakt på høyden i vest. 

Sjaktene målte 3-6 m2 og var alle funntomme ned til en dybde på ca. 40 cm.  Det er også 

kildekritiske problemer knyttet til radiokarbondatering og egenalderen på det organiske 

materialet. Tresorter som furu kan bli svært gamle og selv om dateringen vil være riktig, 
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så er den ikke nødvendigvis det i forhold til hendelsen man ønsker å datere på grunn av 

trærnes egenalder (jf. Loftsgarden et al. 2013). 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 

I løpet av undersøkelsen på Steinsgård Hestesportsenter ble det påvist totalt 22 strukturer; 

ti kokegroper, åtte kullflekker, to nedgravninger, en mulig kullgrop og en steinsamling. 

Kokegropene og kullflekkene ble kun påvist i den østlige delen av lokaliteten, mens de 

øvrige strukturtypene ble påvist på høyden i vest (Figur 5). 
 

 

Figur 5: Strukturenes fordeling på lokaliteten; kokegropene og kullflekken i øst, mens de øvrige strukturene 

befant seg på høyden i vest (Av: Anette Sand-Eriksen). 

 

6.1 KOKEGROPER 

De ti kokegropene lå svakt spredd innenfor østlig del (Figur 6), og varierer noe i størrelse 

og form (Tabell 2). Selv om bevaringsgraden varierte, og ingen kan klassifiseres som 

velbevarte, hadde alle en tydelig avgrensing mot den lyse undergrunnen.  

 

De tre best bevarte kokegropene, A248, A255 og A285 (Figur 7, 8 og 9), er de tre som ble 

registrert i 2000. Alle tre besto av feit kullblandet siltig sand, med enkelte større kullbiter. 

Disse var også de eneste med varmepåvirket stein i fyllmassene. Steinmengden varierte 

mellom 1,3 og 6,5 kg i den snitta halvdelen. Med en lengde på > 1 meter kan disse tre, i 

tillegg A294, kategoriseres som store.  
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Tabell 2: Enkel oversikt over kokegropene på Steinsgård Hestesportsenter 

ID L B D Flate Side V Bunn Side H Tilstand 

248 150 135 14 Ujevn Buet Ujevn Buet Tydelig, kull og 6,5 kg stein  

255 100 88 8 Oval Ujevn Flat/ujevn Buet Tydelig, kull og 1,8 kg stein  

285 145 106 8 Oval Buet Buet/ujevn Ujevn Tydelig, kull og 1,3 kg stein  

294 127 83 7 Rund Buet Ujevn Rett Tydelig, rødbrent sand  

432 89 81 3 Ujevn Rett Ujevn Buet Tydelig, rødbrent sand 

440 98 67 10 Ujevn Skrå  Flat Skrå Utydelig, kullinse og rødbrent sand 

456 90 57 4 Ujevn Skrå Spiss Skrå Utydelig, svak rødbrent og litt kull 

468 62 37 10 Ujevn Ujevn Ujevn Ujevn Utydelig, linse rødbrent spetter kull 

482 54 30 9 Ujevn Ujevn Ujevn Ujevn Utydelig, noe rødbrent sand og kull 

489 59 53 16 Rund Buet Buet Buet Både og, tydelig kullinse i profil 

Figur 6: Oversiktskart over kokegropene og kullflekkene i den østlige delen av lokaliteten (Av: Anette Sand-Eriksen) 
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Figur 7: Planfoto av A248, A255 og A285. Sett mot sørøst (Foto: Anette Sand-Eriksen Cf53762_16). 

Figur 8:                                

En av de best bevarte 

kokegropene, A248 i plan og 

profil, reintegning av nr. 2 

(Av: Anette Sand-Eriksen). 
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Figur 9:                                      

De to andre best bevarte 

kokegropene i profil, 

reintegning av nr. 1b og 3 

(Av: Anette Sand-Eriksen). 

Figur 10: Et utvalg av de dårligere bevarte kokegropene. Planfotoene viser de ulike størrelsene, og selv om disse 

er de tydeligste av de utydelige, så visser profilene til A440 og A468 hvor utflytende avgrensningen var mot den 

finkorna lyse undergrunnen. Kokegropene på Steinsgård Hestesportsenter hadde i stor grad kun bunnen bevart 

(Foto: Nora Nymo Øynebråten og Anette Sand-Eriksen Cf53762_17, 23, 44, 52, 56, 63). 
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Kokegropene A432, A440 A456 og A468 kan kategoriseres som mellomstore, der alle er 

mellom 60 cm og 100cm. De fleste av disse var betydelig dårligere bevart og ganske 

utflytende mot den lyse sandundergrunnen. De fleste hadde et fyll bestående av et svært 

tynt lang rødbrent sand med enkelte små linser kull eller spedd med enkelte kullfragmenter 

(Figur 10), nok til at det kunne tas ut kullprøver fra de fleste, men ikke alle prioritert til 

vedartsbestemmelse og datering. Dette var også tilfelle for den fjerde av de store 

kokegropene, A294. Det er mulig at også A468 var en stor kokegrop, da den i plan fremsto 

som 150 cm lang, men svært diffus og utflytende. Ved snitting hadde den en utflytende 

skålformet nedgravning på 37 cm, og hvor det øvrige besto av en og annen enkel kullbit i 

undergrunn i en lengde på 150 cm. Det utflytende partiet representerer sannsynligvis 

forstyrrelser. 

 

De to siste kokegropene, A482 og A489, kan kategoriseres som små, begge under 60 cm. 

A482 var lik de mellomstore i plan og profil, mens A489 var mye tydeligere i profil (Figur 

10); med en tydelig skålformet nedgravning med en 10 cm kull- og askespettet linse, hvor 

de nederste 5 cm var betydelig feitere. Basert på formen i profil kan sistnevnte også være 

et ildsteder. 

 

 

6.2 KULLFLEKKER 

Alle de åtte kullflekkene var dårlig bevart, men A359, A357 og A366 (Figur 11) var 

forholdvis avgrenset i plan og profil. Disse hadde et fyll av kullspettet sandig silt, og i to 

av dem var det mulig å få ut nok kull til vedartbestemmelse og datering. A349 og A357 har 

sannsynligvis vært bunnen på kokegroper, mens A366 kan også være et ildsted.  

 

Kullflekkene A374, A385, A497 og A502 besto primært av enkelte kullspetter i 

undergrunnsmassene. Alle ble snittet, men de var så grunne at det fremkom noen avtegning 

i profil. De har ikke blitt avskrevet da de etter all sannsynligvis indikerer at det har vært en 

struktur på funnstedet. Flere av gropene er av en betydelig størrelse og kan kanskje være 

spettene av kull fra kokegroper som har blitt vasket ned i undergrunnen (jf. Figur 8 og 9).  

 

Tabell 3: Enkel oversikt over kullflekkene på Steinsgård Hestesportsenter 

ID L B D Flate Side V Bunn Side H Beskrivelse 

349 130 87 5 Oval Buet Flat Buet Kullspetter i gråbrun siltig sand 

357 117 48 12 Rektangulær Rett Ujevn Skrå Kullspetter i gråbrun siltig sand 

366 118 40 9 Oval Ujevn Ujevn Skrå Kullspetter i gråbrun siltig sand 

374 227 132 1 Ujevn Ujevn Ujevn Ujevn Samling spredt kull i undergrunn 

385 86 54 1 Oval Ujevn Ujevn Ujevn Samling spredt kull i undergrunn 

451 16 13 2 Rund Ujevn Ujevn Ujevn Rødlig brent sand 

497 49 31 1 Ujevn Ujevn Ujevn Ujevn Samling spredt kull i undergrunn 

502 150 74 1 Avlang Ujevn Ujevn Ujevn Samling spredt kull i undergrunn 
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6.3 NEDGRAVNINGER 

De to nedgravningene A574 og A582 befant seg begge på høyden i vest, beliggende 38 cm 

fra hverandre mot nordlig del av området som ble flateavdekket (Figur 5). Begge var 

utydelige i plan og profil (Figur 12); A574 hadde et lyst fyll med jevn spredning av 

kullfragmenter, mens A582 var noe mer guloransje med enkelte små kullkonsentrasjoner. 

Baser på formen er det vanskelig å avgjøre hva strukturene kan være, men i makroprøve til 

A574 ble det påvist ett byggkorn (Hordeum vulgare) og et lite beinfragment.  
 

Tabell 4: Enkel oversikt over nedgravningene på Steinsgård Hestesportsenter 

ID L B D Flate Side V Bunn Side H Beskrivelse 

574 44 40 9 Rund Ujevn Ujevn Ujevn Utydelig, lys rød siltig sand med kull 

582 45 41 10 Rund Ujevn Ujevn Ujevn  

 

6.4 STEINSAMLING 

Steinsamling A589 var 173 cm lang og 102 cm bred. Den er dråpeformet, men det virker 

å være mer tilfeldig enn tilsiktet. Siden det ikke var noe stein i undergrunnen ellers, og i 

det hele tatt lite naturlig med en slik samling stein, ble den ble snittet for å avklare om det 

kunne være snakk om en flatmarksgrav eller en annen struktur. Det fremkom ingen spor 

etter noe i eller under strukturen, og det er vanskelig å sikkert avgjøre om det er en natur- 

eller kulturkonstruksjon, men den kan kanskje være en liten rydningsrøys.  

Figur 11: De tre best bevarte kullflekkene (Foto: Foto: Nora Nymo Øynebråten og Anette Sand-Eriksen 

Cf53762_18, 21, 49 og 67). 



144/40, Nannestad  2011/12924 

 

  

 17 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 

Figur 12:                         

Begge nedgravningene 

var utflytende og noe 

vanskelig å definere, 

derfor markert inn med 

linje. A574 hadde et 

rødlig kullspettet fyll, 

mens A582 hadde noen 

større kullbiter. Stiplet 

linje marker slutt på 

utflytende del av 

strukturen (Foto: 

Anette Sand-Eriksen 

Cf53762_30 og 36). 

Figur 13: Steinsamling A589. Sett mot sørøst (Foto: Anette Sand-Eriksen Cf53762_24). 
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6.5 MULIG KULLGROP 

A320 var en ovalformet forsenking i grunnen på 207 x 93 cm. Den var ikke registrert, men 

var tilsynelatende lik en kullgrop, med plassering i fallende terreng og en mulig voll mot 

øst-nordøst. Med unntak av formen og en tynn linse med fete, humusholdige og 

kullblandede masser er det lite som ellers tyder på kullproduksjon. Det var ingen tegn til 

uttrekk av kull i noen av retningene (Figur 14). Det ble tatt ut kullprøve, men denne ble 

ikke prioritert for naturvitenskaplige analyser.  

 

 

Figur 14: Den mulige kullgropa A320. Sett mot vest (Foto: Anette Sand-Eriksen Cf53762_34). 

 

6.6 PROFILER 

I tillegg til de tre sjaktene som ble gravd for å sjekke nivået og anlegge dypere profiler, 

renset vi fortløpende også profilene i feltavgrensninga, både på høyden i vest og på flaten 

i øst og i midtsjaktene. Ingen profiler viste tegn til dyrking eller åkerjordshorisonter, og de 

ble derfor ikke prioritert til dokumentasjon i form av tegning. De besto primært av et tynt 

myrgressdekke med småbusker, påfulgt av et humusholdig lag over den lyse finkorna 

siltige sandundergrunnen.  
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det ble tatt ut 17 prøver fra strukturene, alle behandlet i prosjektets etterarbeidsfase. Seks 

prøver ble valgt ut for naturvitenskaplige analyser, mens fem stykker ble kassert grunnet 

dårlig kvalitet, og lite egnethet for bruk i ettertiden, mens de øvrige seks har blitt 

magasinert sammen med eventuelt restmateriale (del 11.1 og 11.4). 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Seks kullprøver ble sendt til detaljert vedartsanalyse ved Moesgård museum (se 11.6). 

 

Der er identifiserte tre forskjellige trearter, to løvtrær: or (Alnus) og bjørk (Betula), samt et 

nåletre: furu (Pinus). Det var også ett enkelt stykke trekull av bark som ikke lot seg 

bestemme (Indet). Trekullet fra de seks prøveene er generelt velbevart, men enkelte 

furufragmenter var dårlig bevart, noen virket også sintret med en nærmest sammensmeltet 

cellestruktur (PK687). Noen fragmenter var av tettvokst ved og/eller trykkved (PK635), 

noe som tyder på vanskelige vekstforhold. I flere av prøvene har trekullfragmentene nyere 

bruddflater, noe som sannsynligvis har skjedd ved prøvehåndtering og/eller transport. 

Noen av fragmentene i samme prøve stammer etter all sannsynlighet fra opprinnelige større 

trekullstykker.  

 

I de aller fleste tilfellene var trekullfragmentene for små til å vurdere hvilken del av treet 

de er fra.  

 

Tabell 5: Prøver vedartsbestemt hos Moesgård museum 

Prøve ID Type Vekt O
r 

B
jø

r
k

 

F
u

ru
 

In
d

e
t. 

B
y
g
g
 

Analyseresultater 

PK650 A248 Kokegrop 0,5 9   1  30 frag. (<1,5x1 cm), velbevarte 

PK693 A357 Kullflekk 0,2   10   30 frag. (<1,5x0,5 cm), velbevarte 
PK685 A366 Kullflekk 1,1   10   50 frag. (<1,5x0,5 cm), dårlig bevart 
PK648 A440 Kokegrop 4,7   10   60 frag. (<4x2 cm), varierende bevaring 
PK687 A489 Kokegrop 1,1   10   30 frag. (<2x1 cm), varierende bevaring 
PK635 A574 Nedgravning 0,2 4 5 1  1 15 frag. (<1x1 cm), varierende bevaring 

 

 

7.2 DATERING 

Prioritert materiale fra de seks vedartsbestemte prøvene (Tabell 6) ble sendt til Lunds 

Universitet for radiologisk datering (se 11.6). Alle prøvene er datert innenfor perioden 

førromersk jernalder (500-1 fvt.). Kokegropene A248 og A440 har svært like dateringer, 

hhv. cal 365-110 fvt. (LuS-15185) og cal 355-45 fvt. (LuS-15184). Dateringen av A248 

bør ses som mest representativ, da den er datert på or (Alnus). A440 er datert på furu(Pinus) 

som kan oppnå en høyere egenalder enn or, og kan dermed gi et mye eldre resultat enn 

tidspunktet da trevirket ble forkullet i kokegropa. Også kullflekk A366 har en tilnærmet lik 

datering som de to eldste kokegropene, cal 355-45 fvt. (LuS-15186). Kullflekk A357 er 

yngre, cal 185 fvt.-5 evt. (LuS-15188), og har en datering som sammenfaller med den tredje 
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kokegropa, A489, som er datert til cal 205-35 fvt. (LuS-15187). Disse to grupperingene 

kan indikere to bruksfaser på Steingård Hestesportsenter.   

 

Nedgravning A574 ble ikke datert på trekull, men et byggkorn (Hordeum vulgare). 

Dateringen til cal 370-170 fvt. (LuS-15183) sammenfaller med den eldste bruksfasen.  

 

Tabell 6: Prøver radiologisk datert hos Lunds Universitetet 

Prøve ID LuS  Datert materiale C14 BP Kalibrert alder (2σ) 

PK635 A574 15183 Hordeum vulgare, bygg  2195±35 370BC (95.4%) 170BC 

PK648 A440 15184 Pinus, furu 2130±35 355BC (13.5%) 295BC, 210BC (81.9%) 45BC 

PK650 A248 15185 Alnus, or 2175±35 365BC (92.6%) 150BC, 135BC ( 2.8%) 110BC 

PK685 A366 15186 Pinus, furu 2130±35 355BC (13.5%) 295BC, 210BC (81.9%) 45BC 

PK687 A489 15187 Pinus, furu 2095±35 205BC (95.4%) 35BC 

PK693 A357 15188 Pinus, furu 2070±35 185BC (95.4%) 5AD 

 

 

 VURDERING, TOLKNING OG DISKUSJON 

Prosjektplanen anslo at omtrent 20 kokegroper var realistisk å forvente i løpet av 

utgravningen. Det ble totalt påvist 22 strukturer på Steinsgård, hvilket stemte ganske godt 

overens med prosjektplanen. Det var derimot kun ti av disse som var sikre kokegroper, 

mens åtte var sannsynlige kokegroper i form av kullflekker. De øvrige fire var en 

steinsamling, to nedgravninger og en mulig kullgrop. Det er et tydelig funksjonsskille 

mellom kokegropene og kullflekkene på flaten i øst og de øvrige strukturene på høyden i 

vest.  

 

De påviste strukturene ligger i det som i dag er utmark, og det var viktig å avklare om 

området opprinnelig har vært dyrket, eller om de har blitt anlagt uten direkte forbindelse 

til bosetning og dyrka mark. Derfor ble profilene i feltavgrensningen og i de gravde 

sjaktene undersøkt, men ingen viste tegn til dyrking eller åkerjordshorisonter. Det fuktige 

og skrinne jordsmonnet i øst fremsto heller ikke spesielt egnet til dyrking. Det ble 

imidlertid funnet et byggkorn (Hordeum vulgare) i nedgravningen på høyden i vest, hvor 

det også ble funnet spor etter en mulig liten rydningsrøys. Siden det var lite funn her, åpnet 

vi kun et lite område, og det er er derfor mulig at eventuelle spor etter dyrking befinner seg 

lengre mot vest på samme høyde, eventuelt utenfor lokalitetsgrensa i vest eller sør. 

 

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

diskusjon. Foreslåtte bruksområder inkluderer oppvarming av bolig, tørr- eller våtkoking 

av mat, samt tørking av kjøtt/fisk (Gustafson et al. 2005:106). Selv om kokegroper generelt 

er mest vanlig å knytte til matlaging, er samlingen på Steinsgård liten, og det er ikke sikkert 

de representerer hverdagens matlaging. Det har også blitt foreslått at kokegroper 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), noe som kan virke mer sannsynlig 



144/40, Nannestad  2011/12924 

 

  

 21 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

for samlingen på Steinsgård. Kokegropene var derimot dårlig bevarte, og det ble ikke 

funnet noe spor etter deponering av gjenstander eller ubrente bein i kokegropene som kan 

settes i sammenheng med rituell aktivitet. Kokegroper kan også knyttes til gravplasser og 

myrområder/tjern, og med tanke på beliggenheten i det som fremstår som et våtområde og 

at gravfeltetet id 12787 ligger kun 400 meter unna, utpeker dette som en mulig overordnet 

kontekst. At dateringene av kokegropene og kullflekkene i tillegg viser til to bruksfaser, 

kan i så tilfelle indikere ulike opphold i området over tid.  

 

At vi fant spor etter en mulig kullgrop, er ikke overraskende med tanke på de mange 

kullfremstillingsanleggene (id 5833-1, 5834-1, 45309, 45311, 66236) liggende 190-430 

meter unna lokaliteten. Prøve fra strukturen ble derimot ikke prioritert til datering, og flere 

av kullfremstillingsanleggende er vurdert som nyere tids kulturminner. 

 

 SAMMENDRAG 

Utgravingen ble gjennomført i forbindelse med realisering av reguleringsplan som legger 

til rette for etablering av et stalltun og en vannledningstrasé ved Steinsgård 

Hestesportsenter. Det ble avdekket 450 m² og funnet spor etter 22 strukturer; hvorav ti 

kokegroper, åtte kullflekker (sannsynlige rester av kokegroper), en steinsamling, to 

nedgravninger og en mulig kullgrop. Alle strukturer ble snittet.  

 

Kokegropene og kullflekkene ligger konsentrert på en lavtliggende flate i den østlige delen 

av lokaliteten, mens de øvrige strukturtypene befant seg på høyden i vest. Det ble tatt 

kullprøver fra seks av de snittede strukturene, og alle er radiologisk datert innenfor 

førromersk jernalder (500-1 fvt.).  
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 VEDLEGG 

11.1 TILVEKSTTEKST 

Kokegropslokalitet fra førromersk jernalder fra STEINSGÅRD 

HESTESPORTSENTER, av HERBERG (144/40), NANNESTAD K., VIKEN.  

 

1-12) 12 prøver, kull. Seks prøver vedartsbestemt og datert: 

1) PK635, fra nedgravning A574. Vekt: 0,2 gram. Vedartsbestemt til bygg, or, furu og 

bjørk. Deler av prøven forbrukt ved datering på bygg (Hordeum vulgare): 2195±35 BP, 

370–170 calBC (2 sigma; LuS15183) 

2) PK650, fra kokegrop A248. Vekt: 0,5 gram. Vedartsbestemt til or. Deler av prøven 

forbrukt ved datering: 2175 ± 35 BP, 365–150 calBC (2 sigma; LuS15185)  

3) PK648, fra kokegrop A440. Vekt: 4,7 gram. Vedartsbestemt til furu. Deler av prøven 

forbrukt ved datering: 2130 ± 35 BP, 355–45 calBC (2 sigma; LuS15184)  

4) PK687, fra kokegrop A489. Vekt: 1,1 gram. Vedartsbestemt til furu. Deler av prøven 

forbrukt ved datering: 2095 ± 35 BP, 205–35 calBC (2 sigma; LuS15187)  

5) PK685, fra kullflekk A366. Vekt: 1,1 gram. Vedartsbestemt til furu. Deler av prøven 

forbrukt ved datering: 2130 ± 35 BP, 355–45 calBC (2 sigma; LuS15186)  

6) PK693, fra kullflekk A357. Vekt: 0,2 gram. Vedartsbestemt til furu. Deler av prøven 

forbrukt ved datering: 2070 ± 35 BP, 185–5 calBC (2 sigma; LuS15188)  

 

 

Funnomstendighet: Undersøkelsen ble utført av Kulturhistorisk museum i september 

2019 som følge av en omregulering av området for etablering av et stalltun og en 

vannledningstrasé ved Steinsgård hestesportsenter i Nannestad kommune. Lokaliteten (id 

66243) var registrert av Akershus fylkeskommune i 2000 (Andersson 2000). Selve 

lokaliteten lå i lett kupert skogsterreng med blandingsskog, dels beliggende på 

selvdrenerende rygger, og dels i myrlendt terreng med vass-sjuk skog. Undergrunnen 

besto av heterogen lys finkornet siltig sand. Lokaliteten ble undersøkt med maskinell 

flateavdekking i utmark, og omfattet ca. 450 m2, der det fremkom ti kokegroper, åtte 

kullflekker, to nedgravninger, en steinsamling og en mulig kullgrop fra jernalder, alle 

med noe spredd datering innenfor førromersk jernalder. Alle seks kullprøver er 

vedartsbestemt ved Moesgård Museum, og radiologisk datert ved Laboratoriet för C14-

datering, Lund. Analyseresultater og kopi av analyserapportene finnes i 

utgravningsrapporten (Sand-Eriksen 2020).  

Orienteringsoppgave: Planområdet ligger på nordsida av Rv. 120 mellom Nordmokorset 

og Maura, ca. 425 m nordover på Grindvegen og frem til krysset ved stalltunet til Norsk 

Travsportsenter. Lokaliteten ligger ca. 170 m sørsørøst for stalltunet og ca. 100 m øst for 

travbana.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6681854,05, Ø: 

615210,5. 

LokalitetsID: 66243.  

Innberetning/Litteratur: Sand-Eriksen, Anette 2020. Rapport. Arkeologisk utgravning av 

kokegroper i utmark. Herberg, 144/40, Nannestad kommune, Viken. KHMs arkiv, Oslo. 
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11.2 FOTOLISTE 

Cf53762 ID Motiv Fotograf Mot Dato 

01  Oppstartsbilde, registreringsjakt i fremkant ASE NV 09.09.19 

02  Oppstartsbilde Steinsgården ASE N 09.09.19 

03  Oversiktsbilde Steinsgården ASE N 09.09.19 

05  Arbeidsbilde, Nora og maskinfører Knut ASE N 09.09.19 

06  Oversiktsbilde oppe på høyden  NNØ S 10.09.19 

07  Oversiktsbilde oppe på høyden  NNØ S 10.09.19 

08  Oversiktsbilde oppe på høyden  NNØ N 10.09.19 

09 320 Forsenkning i terrenget, mulig kullgrop NNØ S 10.09.19 

10 320 Forsenkning i terrenget, mulig kullgrop NNØ V 10.09.19 

11 320 Forsenkning i terrenget, mulig kullgrop NNØ V 10.09.19 

13 248 Planfoto ASE Ø 10.09.19 

14 255 Planfoto ASE V 10.09.19 

15 285 Planfoto ASE V 10.09.19 

16 285, 248, 255 Planfoto ASE SØ 10.09.19 

17 294 Planfoto ASE S 10.09.19 

18 349 Planfoto ASE V 10.09.19 

21 357 Planfoto ASE N 10.09.19 

22 440 Planfoto NNØ N 12.09.19 

23 432 Planfoto NNØ NØ 12.09.19 

24 589 Planfoto av steinsamling på høyden ASE S 12.09.19 

27 589 Planfoto av steinsamling på høyden ASE N 12.09.19 

30 582 Profilfoto ASE V 12.09.19 

31  Oversiktsbilde høyden ASE N 12.09.19 

34 320 Profilbilde mulig kullgrop ASE V 12.09.19 

35 320 Detaljbilder profil mulig kullgrop ASE V 12.09.19 

36 574 Profil ASE N 12.09.19 

37 565 Profil ASE N 12.09.19 

38 565 Profil ASE N 12.09.19 

39 589 Profil gjennom steinsamling, 1/3 S mot N ASE V 12.09.19 

40 589 Profil gjennom steinsamling, 2/3 S mot N ASE V 12.09.19 

41 589 Profil gjennom steinsamling, 3/3 S mot N ASE V 12.09.19 

43 456 Planfoto NNØ N 12.09.19 

44 489 Planfoto NNØ V 12.09.19 

45 482 Planfoto NNØ V 12.09.19 

46 468 Planfoto NNØ S 12.09.19 

47 497 Planfoto NNØ N 12.09.19 

48 432 Profilfoto NNØ NØ 12.09.19 

49 349 Profil ASE V 12.09.19 

50 248 Profilfoto ASE S 12.09.19 

51 255 Profilfoto ASE V 12.09.19 

52 440 Profilfoto ASE NV 12.09.19 

53 468, 482, 489 Oversiktsfoto ASE S 12.09.19 

55 285 Profilfoto NNØ V 13.09.19 

56 489 Profilfoto ASE Ø 13.09.19 

58 482 Profil ASE Ø 13.09.19 

60 456 Sørlig del, rotbrann? ASE SV 13.09.19 

61 456 Nordlig del, rotbrann? ASE SV 13.09.19 

62 468 Hele profil ASE SØ 13.09.19 

63 468 Østlig side, detaljfoto 1/2 ASE SØ 13.09.19 

64 468 Vestlig side, detaljfoto 2/2 ASE SØ 13.09.19 

65 294 Profil NNØ N 13.09.19 

67 366 Profil ASE V 13.09.19 
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70 502 Profil ASE V 13.09.19 

71   Tom midtsjakt ASE N 13.09.19 

73  Tom midtsjakte, mot østlig del ASE NØ 13.09.19 

75  Oversiktsfoto avslutning, fra høyden ASE NØ 13.09.19 

77  Oversiktsfoto avslutning ASE Ø 13.09.19 

78  Oversiktsfoto avslutning ASE SV 13.09.19 

80  Oversiktsfoto avslutning ASE NV 13.09.19 

81  Tredelt oversiktskart over lokaliteten    

82  Kart med innmålte registeringsjakter    

83  

Kart over flateavdekket område med 

strukturer    

84  

Flateavdekket område i øst med kokegroper 

og kullflekker    

85 248 Reintegning plan og profil    

86 255, 285 Reintegning profil    

 

 

11.3 STRUKTURLISTE 

ID Type L 
cm 

B 
cm 

D 
cm 

Flateform Side 
Venstre 

Bunn Side 
Høyre 

Beskrivelse 

248 Kokegrop 150 135 14 Ujevn Buet Ujevn Buet kull og 6,5 kg stein  

255 Kokegrop 100 88 8 Oval Ujevn Flat/ujevn Buet kull og 1,8 kg stein  

285 Kokegrop 145 106 8 Oval Buet Buet/ujevn Ujevn kull og 1,3 kg stein  

294 Kokegrop 127 83 7 Rund Buet Ujevn Rett rødbrent sand  

432 Kokegrop 89 81 3 Ujevn Rett Ujevn Buet rødbrent sand 

440 Kokegrop 98 67 10 Ujevn Skrå  Flat Skrå kullinse og rødbrent sand 

456 Kokegrop 90 57 4 Ujevn Skrå Spiss Skrå svak rødbrent og litt kull 

468 Kokegrop 62 37 10 Ujevn Ujevn Ujevn Ujevn linse rødbrent spetter kull 

482 Kokegrop 54 30 9 Ujevn Ujevn Ujevn Ujevn noe rødbrent sand og kull 

489 Kokegrop 59 53 16 Rund Buet Buet Buet Tydelig kullinse i profil 

349 Kullflekker 130 87 5 Oval Buet Flat Buet Kullspetter  

357 Kullflekker 117 48 12 Rektang. Rett Ujevn Skrå Kullspetter  

366 Kullflekker 118 40 9 Oval Ujevn Ujevn Skrå Kullspetter  

374 Kullflekker 227 132 1 Ujevn Ujevn Ujevn Ujevn Spredt kull i undergrunn 

385 Kullflekker 86 54 1 Oval Ujevn Ujevn Ujevn Spredt kull i undergrunn 

451 Kullflekker 16 13 2 Rund Ujevn Ujevn Ujevn Rødlig brent sand 

497 Kullflekker 49 31 1 Ujevn Ujevn Ujevn Ujevn Spredt kull i undergrunn 

502 Kullflekker 150 74 1 Avlang Ujevn Ujevn Ujevn Spredt kull i undergrunn 

574 Nedgrav. 44 40 9 Rund Ujevn Ujevn Ujevn Utydelig, lys rød med kull 

582 Nedgrav. 45 41 10 Rund Ujevn Ujevn Ujevn Utydelig, kullflekker  

589 Steinsam. 173 102  Dråpeform    Mulig rydningsrøys 

320 Kullgrop? 207 93  Oval  Buet  Forsenkning, litt kull i bunn 
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11.4 PRØVELISTE 

Prøve Kontekst Gram Status Kommentar 

PK635 A574 0,2 Analysert 15 fragmenter trekull, ett makrofossil 

PK636 A320 1,3 Ubenyttet Noen mellomstore fragmenter 

PK648 AK440 4,7 Analysert 60 fragmenter varierende trekull 

PK649 A349 0,5 Ubenyttet Noen små fragmenter trekull 

PK650 AK248 0,5 Analysert 30 fragmenter velbevart trekull 

PK652 AK255 0,3 Ubenyttet Flere små fragmenter 

PK685 A366 1,1 Analysert 50 fragmenter dårlig bevart trekull 

PK686 AK285 0,2 Ubenyttet Flere små fragmenter 

PK687 AK489 1,1 Analysert 30 fragmenter varierende trekull 

PK688 A468 0,3 Ubenyttet Flere små fragmenter 

PK693 A357 0,2 Analysert 30 fragmenter velbevart trekull 

PK694 A294 0,4 Ubenyttet Flere små fragmenter 

 

 

 

11.5 TEGNINGER 

Nr. Motiv Av Referanse 

1a Kokegrop 248, plan og profil ASE Figur 8 

1b Kokegrop 255, plan og profil ASE Figur 9 

2 Kokegrop 440. profil ASE - 

3 Kokegrop 285, profil NNØ Figur 9 

4 Kokegrop 294, plan NNØ - 

5 Kokegrop 489, profil ASE - 
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11.5.1 1A OG 1B 
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11.5.2  2 OG 5 
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11.5.3 3 OG 4 
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11.6 ANALYSERESULTATER 

11.6.1 VEDARTSANALYSE 
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11.6.2 RADIOLOGISK DATERING 
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