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9.1 INNLEDNING

Kokegroper utgjør et sjeldent homogent massemateriale for jernalderforskningen, noe som relativt enkelt
muliggjør komparative analyser av store datasett fra
ulike regioner og landskap. På Østlandet alene er det
gravd ut et stort antall kokegroper i forbindelse med
de mange forvaltningsprosjektene de siste tiårene,
og de foreliggende resultatene må kunne sies å være
representative. I denne artikkelen søker vi å sette kokegropene fra rv. 3/25 inn i en større kontekst, ved å
sammenstille dem med større regionale datasett. I tidligere forskning er det fremhevet et sammenfall i tid i
bruken mellom kyst og innland (Gustafson 2005a:213;
Loftsgarden 2017:145), men en sammenstilling av
store datasett har frem til nå ikke vært gjennomført.
Artikkelens formål er å undersøke om det er mulig
å spore vesentlige regionale forskjeller i kokegropenes hovedbrukstid, og på det grunnlaget diskutere
utviklingen i de ulike regionene. Vi vil sammenlikne
dateringene fra det indre Østlandet med kystområdet
representert ved tidligere Vestfold fylke. Datasettet
indikerer en betydelig variasjon og dermed forskjellige utviklingstrekk, både mellom kyst og innland og
mellom ulike områder i innlandet.
Vi er også av den oppfatning at kokegropene som
massemateriale kan bidra til å nyansere den pågående
debatten knyttet til klimakrisen på 500-tallet, som i
en rekke publikasjoner har blitt tilskrevet avgjørende
betydning for grunnleggende samfunnsomveltninger
ved overgangen mellom eldre og yngre jernalder (f.eks.
Löwenborg 2012; Price & Gräslund 2015; Iversen
2016). Datasettet som presenteres her, indikerer isolert
sett et tidsmessig sammenfall mellom klimaendringene
og en forsterket nedgang i bruken av kokegroper i
innlandet, men vi argumenterer for at utviklingen
har sin klare opprinnelse i sosiale prosesser forut for
500-tallet. Vi ønsker også å poengtere at nedgangen i
bruken av kokegroper ikke er en uniform prosess, men
reflekterer betydelige lokale og regionale forskjeller.
1 Kulturhistorisk museum, Universitet i Oslo.

Klimakrisen kan derfor ikke benyttes som en total
forklaringsmodell, men kan ha forsterket en pågående
utvikling.
9.2 OM KOKEGROPER

Den mest utbredte formen for kokegroper er kjenne
tegnet av en stratigrafisk oppbygging i form av en
nedgravning med et kullag dekket av skjørbrent stein,
og gjerne et overliggende lag med fyllmasse. De norske
kokegropene inneholder sjelden funnmateriale, med
unntak av sporadiske funn av dyrebein og et fåtall
gjenstander.
I selve benevnelsen «kokegrop» ligger en implisitt tolkning av funksjon, som henspiller på koking
og matlaging. Kokegropene kan imidlertid ha blitt
benyttet til flere formål, og av alternative tolkninger
kan nevnes tørkeovner/røykovner, dampbad, mat
offer, produksjonsgroper og gravritualer (Narmo 1996;
Østigård 2000; Gjerpe 2001; Bergstøl 2005; Gustafson
2005e, 2005c, 2005b; Heibreen 2005). Det er to hovedtyper: rektangulære med flat bunn, og runde med
buet bunn (Gustafson 2005d), begge med markert
kullrand ytterst og tidvis store mengder av skjørbrent
stein i selve gropa. Kokegropene avviker dermed fra
de hellekledde spekk-kokegropene av hovedsakelig
nordlig distribusjon, som ble benyttet til produksjon
av olje fra havpattedyr (Solberg 2014).
Kokegropene er vanlige fra Nord-Tyskland i sør
til Nordland i nord, og gjenfinnes i vidt forskjellige
landskapstyper og i ulike arkeologiske kontekster, som
på setervoller, gårdsanlegg, spesialiserte kokegropsfelt, gravfelt og i utmarka. Det er ingen vesentlige
morfologiske forskjeller på gropene i utmarka og i
jordbrukslandskapet, men dateringene fra fangstmiljøene kan være langt eldre (Gustafson 2005d, 2005a).
Kokegropene er også gjennomgående noe eldre i SørSkandinavia enn i Norge, med et langt større innslag
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Figur 9.1. I denne artikkelen er det sammenstilt et stort antall kokegropdateringer fra Vestfold og deler av det indre Østlandet
(Mjøsregionen, Gudbrandsdalen og Østerdalen). Analysene kan vise til betydelig regional variasjon og langvarige utviklingstrekk, noe
som indikerer en differensiert årsaksforklaring bak nedgangen i kokegropenes brukstid. Kart: Ingvild Tinglum Bøckman, KHM.
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i yngre bronsealder enn hva tilfellet er i det norske
materialet (Gustafson 2005d; Martens 2005).
Vanligvis tolkes også gropene som nettopp spor
etter matlaging, men ikke nødvendigvis i en profan
forstand. Spesielt de store og spesialiserte kokegropsfeltene knyttes gjerne til store forsamlinger av mennesker
i ideologisk, politisk og kultisk henseende (Narmo
1996; Gjerpe 2001; Bukkemoen 2016), kan hende i
forbindelse med tingmøter (Ødegaard 2019). Spesielt
kokegroper på eller nær kjente gravfelt tolkes gjerne
som spor etter rituelle måltid og matoffer, men det
har også vært foreslått at noen av de største gropene
kan ha vært benyttet til å koke avdøde som et ledd i
dødekulten (Østigård 2000; Henriksen 2005:95). Det
er som regel en nær tilknytning mellom gårdsanleggene og kokegropene i eldre jernalder (for eksempel
Gustafson 2005b). Det har likevel vært hevdet at
antallet groper kan være relativt lavt sammenlignet
med tunets levetid, og at det slik sett ikke representerer
et karakteristisk innslag i den hverdagslige sfæren på
gården (Narmo 1996). Når det gjelder Vestfold, er det
ofte en nær relasjon mellom bebyggelse og mindre og
mellomstore kokegropsfelt gjennom hele eldre jern
alder (Gjerpe 2008a; Baar-Dahl 2012). Det er en nær
relasjon mellom kokegroper og samtidige gårdstun
fra eldre jernalder på en rekke lokaliteter på det indre
Østlandet, som Åker, Valum, Vidarshov og Totenvika
i Mjøsregionen (Pilø 2005; Loktu & Hovd 2014) og
Grytting og Breivegen i Gudbrandsdalen (Loktu &
Gundersen 2016; Villumsen 2016). Pollenanalyser fra
skogsområdene i Østerdalen viser imidlertid at det har
vært liten sporbar aktivitet her før på 600-tallet e.Kr.
(Myhre 2002:175–176). Den store endringen i bruken
av kokegroper synes å falle sammen med overgangen
til yngre jernalder (Pilø 2005; Bukkemoen 2016:93–
131). På dette tidspunktet legges en rekke gårder og
åkersystemer øde (Welinder 1975; Rønneseth 1981;
Pedersen 1999:50; Myhre 2002:171–172; Herschend
2009; Widgren 2012) i flere deler av Skandinavia.
Ødeleggingen er også satt i forbindelse med en omlegging av jordbruket og endring i eiendomsstrukturen
der jord etter hvert samles under store jordegods (Skre
1998; Iversen 1999; Myhre 2002:187–191; Ljungkvist
2006). Det ser ut til at mindre gårder forlates og store
eiendommer etableres av en elite på den beste jorden
rundt maktsentre, kjennetegnet bl.a. av monumentale
gravhauger (Myhre 1987, 2002).
Ifølge Marie Ødegaard (2019) har de store kokegropsfeltene sin hovedbrukstid i perioden 200–400
e.Kr., men går deretter ut av bruk rundt 600 e.Kr., noe
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som i stor grad er gjeldende også for kategorien som
helhet. Opphøret i bruken av kokegroper sees gjerne
i sammenheng med matteknologiske endringer og
introduksjonen av nye måter å tilberede måltidet på.
Dette er imidlertid en endring som reflekterer overordnede ideologiske og kulturelle endringsprosesser
i samfunnet ved overgangen til yngre jernalder, og
endringene bør dermed ikke tolkes i en rent funksjonell
forstand (Narmo 1996; Bukkemoen 2016).
9.3 DATAMATERIALET

Vi har i vårt materiale ikke differensiert i forhold til
funnkontekst, men inkludert alle strukturer tolket som
kokegroper i forbindelse med arkeologiske undersøkelser. Dette skyldes to forhold. Det ene er at det ikke er
noen vesentlige forskjeller i gropenes utforming, og at
det slik sett er lite som rettferdiggjør en oppdeling av
materialet i henhold til funksjon. Vi er av den oppfatning at gropene kan reflektere ulike bruksområder og
meningsinnhold, men at dette per dags dato ikke lar seg
utlede i vesentlig grad av det foreliggende materialet.
Det andre skyldes de begrensninger som ofte ligger
i omfanget på de gjeldende undersøkelsene, og de
feltmetodiske prioriteringene som foretas. Hvorvidt
en ansamling kokegroper forstås i sammenheng med
bosetning, kult, ting eller gravritualer, er definert ut fra
en fysisk nærhet til – eller fravær av – kjente anlegg
av disse typene. Med mindre hele omgivelsene til en
lokalitet er totalundersøkt, kan en slik kategorisering
være uhensiktsmessig. Det er også et åpent spørsmål i
seg selv om så definerte skillelinjer reflekterer de faktiske forhold i jernalderen. I vårt materiale opptrer ofte
kokegropene i relasjon til andre kulturminnetyper, og
rene kokegropsfelter er sjeldne. I noen tilfeller inngår
gropene i et ganske variert kulturmiljø, som ikke uten
videre lar seg definere innenfor slike rammer. Dette
kan enkelt illustreres med materialet fra Vuludalen
i Rondane på grensen mellom Gudbrandsdalen og
Østerdalen (Skjølsvold 1983), hvor kokegroper er
funnet i et karakteristisk fangstmiljø på snaufjellet,
men i relasjon til samtidige kulturlag og gravminner.
Ettersom vi i første omgang ønsker å belyse kokegropenes potensial som massemateriale, ved å studere
gropenes brukshorisont over tid i ulike regioner, har vi i
denne omgang valgt å inkludere materialet som helhet.
Våre data består av rundt ett tusen C14-dateringer
fra utgravde kokegroper i Vestfold (346 dateringer)2
og på det indre Østlandet (645 dateringer), herunder
de foreliggende resultatene fra rv. 3/25. Dataene fra

2 Vi vil rette en stor takk til Steinar Solheim, som i hovedsak har sammenstilt datasettet fra tidligere Vestfold fylke og latt oss bruke
disse dataene til en komparativ undersøkelse.
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det indre Østlandet er analysert etter landskapsområdene Mjøsregionen, Gudbrandsdalen og Østerdalen.
Mjøsregionen består av kommunene som grenser til
Mjøsas bredd i tillegg til Løten og Hurdal. Lillehammer
er medregnet i Gudbrandsdalen, selv om kommunen
ligger på grensen mellom de to regionene. De aller fleste
dateringene fra Lillehammer kommer fra Gudbrandsdalssiden av kommunen. For Østerdalen er det tatt med dateringer fra kommunene Elverum til Os. Deler av Tynset
er utenfor Østerdalens dalføre, men vi har inkludert hele
kommunen av praktiske årsaker. Datasettet er et resultat
av arkivstudier og en gjennomgang av samtlige utgravde
bosetningslokaliteter fra jernalder i studieområdet frem
til 2016, herunder lokaliteter gravd ut av fylkeskommunene ved såkalt delegert myndighet i 2012–20163. Det
bør bemerkes at dateringene fra Vestfold ikke er like
uttømmende. Resultatene fra alle de store samferdselsundersøkelsene er tatt med og supplert med flere mindre
forvaltningsundersøkelser. Forvaltningsundersøkelsene
er imidlertid ikke gjennomgått i sin helhet, så enkelte
lokaliteter kan være utelatt. Datasettet er likevel av et
slikt omfang at det kan regnes som representativt for
Vestfold og sammenlignbart med de her presenterte
resultatene fra innlandet.
9.4 METODE

C14-dateringene er sammenstilt som et sumdiagram
i OxCal 4.3.2 (Ramsey 2009) ved bruk av kalibreringskurven IntCal 13. Dataene for Vestfold og det
indre Østlandet er videre kombinert med en «Kernel
Density Estimation» (KDE)-modell (Ramsey 2017).
Dette er gjort for å filtrere vekk anomalier i datasettene,
som kan være forårsaket av særskilt godt undersøkte
lokaliteter, feltmetodiske prioriteringer eller forstyrrelser i kalibreringskurven og kan slik sett skape forhøyede
eller forminskede verdier i diagrammene. Vi har også
sett det som hensiktsmessig å utelate dateringer yngre
enn 500 BP og eldre enn 3500 BP, ettersom disse forårsaket markante forskyvninger i KDE-kurvene. Som
en følge av dette er tre etterreformatoriske dateringer
fra Mjøsregionen, og en tidligneolittisk datering fra
Gudbrandsdalen, filtrert ut av analysene. I Vestfold
og Mjøsregionen ligger alle dateringer innenfor 500
og 3500 BP, og filtreringen hadde dermed ingen konsekvenser for sammensetningen av disse datasettene.
Under arbeidet med datasettet har vi kjørt en rekke
modelleringer av både enkeltliggende kokegropsfelt
og sammenslåtte områder for å avspeile regionale
trender. Det lar seg ikke gjøre å fremstille alle sumdiagrammene i denne artikkelen, og vi har kun valgt
ut de modellene som viser store endringer.

9.5 RESULTATER

9.5.1 Redegjørelse for resultatene
De to regionene Vestfold og det indre Østlandet representerer til en viss grad to ulike landskapsformasjoner, selv
om brorparten av dataene fra begge regioner stammer
fra sentrale jordbruksbygder. Vestfold er lavereliggende
og kystnært, mens Mjøsregionen, Gudbrandsdalen og
Østerdalen er knyttet opp mot de langstrakte og fjellnære vassdragene i innlandet. Det var derfor forventet
at de to regionene ville kunne fremvise noe forskjellige
utviklingstrekk. Vi har i tillegg skilt ut Østerdalen/
Gudbrandsdalen og Mjøsregionen i egne diagrammer, ettersom det også her kan spores en viss variasjon.
Som det fremgår av kapittel 2.2, plasserer flesteparten av kokegropene fra Løten seg i yngre romertid
og folkevandringstid. Totalt på rv. 3/25-prosjektet er
det 28 dateringer av kokegroper. 11 dateringer danner en hovedgruppe i folkevandringstid, hvilket er
et ganske sent tyngdepunkt som står i kontrast med
eldre forskningsarbeider basert på mindre datasett fra
utvalgte regioner på Østlandet (Gjerpe 2008a:Tabell
4.2; Baar-Dahl 2012; Bukkemoen 2016:119–120;
Gustafson 2016:114). I figur 9.2 (øverst) har vi sammenstilt de 661 dateringene fra det indre Østlandet.
Her fremgår det at hovedtyngdepunktet ligger i sen
yngre romertid og folkevandringstid (ca. 300–550
e.Kr.). Kokegropene forekommer sporadisk allerede
fra sen bronsealder og får et marginalt oppsving i
førromersk jernalder, men det er først i romertid (ca.

Figur 9.2. Diagrammene viser utviklingen i bruk av kokegroper over tid i henholdsvis det indre Østlandet (øverst) og
Vestfold (nederst). Illustrasjon: Ingvild Tinglum Bøckman/
Ingar M. Gundersen, KHM.

3 Hovedrapporten fra utgravningene på Åker i 2016 var ikke ferdigstilt da artikkelen ble skrevet. Resultatene er derfor ikke innarbeidet
i analysene eller diskusjonsdelen.
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100 e.Kr.) at et synlig oppsving i bruken av kokegroper
er statistisk merkbar i sumdiagrammet.
For Vestfold (figur 9.2, nederst), som representerer
kyststrøkene på det sentrale Østlandet, viser materialet
helt andre trender. Kokegropene gjør seg gjeldende
fra slutten av eldre bronsealder (ca. 1400 f.Kr.), før et
merkbart oppsving blir synlig i førromersk jernalder.
Den markerte toppen i diagrammet rundt 400 f.Kr.
skyldes blant annet et markant innslag av kokegroper
fra Marum i Sandefjord, der hele 30 dateringer fra et
felt på 110 kokegroper ga meget ensartede dateringer
i perioden mellom 850 og 350 f.Kr. Toppen blir også
markert fordi perioden 420–380 f.Kr. lar seg separere
ut i dateringskurvene, men resten av dateringene fra
førromersk jernalder faller inn i det flate Hallstattplatået. Toppen bør derfor ikke tas hensyn til som en
markant endring (Rahbek & Rasmussen 1997; Gjerpe
2008c:93). Videre ser vi en ny oppgang i Vestfoldmaterialet mellom 200 f.Kr. og Kristi fødsel. I peri
oden mellom Kristi fødsel og 250 e.Kr. når bruken av
kokegroper sitt høydepunkt i Vestfold. Deretter daler
kurven jevnt frem mot folkevandringstid og videre

Figur 9.3. Diagrammene viser utviklingen i bruken av
kokegroper over tid i henholdsvis Mjøsregionen (øverst),
Gudbrandsdalen og Østerdalen (midten) og på de spesialiserte kokegropfeltene Guåker og Hoffsvangen i Mjøsregionen
(nederst). Illustrasjon: Ingvild Tinglum Bøckman/Ingar M.
Gundersen, KHM.
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frem til ca. 600 e.Kr. Dateringene i diagrammet fra
vikingtid og middelalder stammer hovedsakelig fra
aktiviteter på Gulli (Gjerpe 2008b).
Diagrammet for Mjøsregionen (figur 9.3, øverst) viser
nær sagt identiske trekk med det overordnete diagrammet for det indre Østlandet. Tyngdepunktet i datasettet
ligger i de tradisjonelle jordbruksbygdene, som Østre
Toten, Stange og Hamar, men det er også lite lokal
variasjon rundt Mjøsa. Eidsvoll og Hurdal har f.eks. en
noe hyppigere forekomst av dateringer til førromersk
jernalder, men følger i hovedsak den samme kurven.
Landnåmet i Østerdalen har tradisjonelt blitt tolket
å være senere enn Mjøsregionen og Gudbrandsdalen
(Bergstøl 2008), men kokegropsdateringene fra
Østerdalen gir isolert sett ikke noen direkte støtte
for denne hypotesen. Det er få undersøkte kokegroper
i Østerdalen i dyrket mark (Bullmuseet, Rendalen
og Storhov, Elverum), flesteparten ligger i utmarka
langt fra gårdsbosetningen, som ved seterområder
eller i tilknytning til fangstanlegg. Østerdalen og
Gudbrandsdalen ble først modellert hver for seg, men
viste relativt sammenfallende kurver. De er derfor vist
samlet i figur 9.3 (midten). Et fåtall dateringer ligger
i overgangen mellom bronsealder og jernalder, men
det er først i førromersk jernalder at det foreligger et
signifikant antall dateringer. Mjøsregionen har likeledes et fåtall dateringer fra sen bronsealder, og får
et tydeligere oppsving først i førromersk jernalder.
Østerdalen/Gudbrandsdalen og Mjøsregionen har
flere fellestrekk, som et markert høydepunkt rundt 400
e.Kr., men det er også noen forskjeller. De to store
dalførene har en slakt stigende kurve gjennom eldre
jernalder, men viser ikke til noen markant økning i
antall dateringer før ved overgangen til folkevandringstid. Mjøsregionen kan derimot vise til en voldsom
vekst i kurven allerede tidlig i romertid, men også en
langt brattere nedgangskurve på tidlig 500-tall. I de
to dalførene er nedgangen ved overgangen til yngre
jernalder langt mer gradvis.
9.5.2 Tolkning av resultatene
Hovedinntrykket fra modellene er at det er store
forskjeller mellom de kystnære strøk og det indre
Østlandet. Ved å trekke inn et mindre materiale fra
Hardangervidda blir det enda tydeligere at det indre
Østlandet bør forstås som et eget område. Dateringer
fra Hallingskeid i Ulvik kommune i Hordaland faller i
hovedsak til eldre jernalder med noen avstikkere til både
bronsealder og vikingtid (Loftsgarden 2017:143–145).
Ved å utvide perspektivet til Skandinavia blir bildet et
annet. I Danmark tolkes de store kokegropsfeltene som
samlingsplasser beliggende utenfor bebyggelsesområdene, og tidsmessig plasseres de i yngre bronsealder
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og førromersk jernalder. Her knyttes bortfallet av
fenomenet til en forflytning av offentlige seremonier
til bebyggelsen, hvor det finnes kokegroper i romertid
og i noen grad i folkevandringstid (Henriksen 2005).
Overordnet gir det god menig å behandle de store
kokegropsfeltene separat fra de øvrige kokegropsfunnene. Generelt fremstilles de store kokegropsfeltene
med en hovedbruksfase i yngre romertid, 200–400 e.Kr.
(Ødegaard 2019). For det indre Østlandet er det flere
kokegropsfelt som størrelsesmessig peker seg ut, men
det er ikke så lett å avgjøre hvilke som skal defineres
som spesialiserte. Det er åtte utgravde kokegropsfelter
fra det indre Østlandet som må kunne vurderes som
store samlingsplasser: Venjar, Eidsvoll (77), Hurdal
Prestegård, Hurdal (126), Alvstad, Østre Toten (46),
Hoffsvangen, Østre Toten (260), Guåker, Stange (108),
Ljøstad, Stange (161), Lille Børke, Ringsaker (100)
og Vold, Ringsaker (80).
Marie Ødegaard har nylig brukt en enkel definisjon
der hun fremholder at det må være over 100 groper på
et felt og at de ikke kan ligge tilknyttet bosetningsspor
fra samme periode (Ødegaard 2015:302; 2019). En slik
definisjon er problematisk så lenge åkermarken de ligger
i ikke er totalundersøkt (utvalget kan som regel knyttes
til plangrenser og undersøkelsesgrad), men for å holde et
enkelt overblikk har vi valgt å følge den samme definisjonen. Dermed er det kun Guåker og Hoffsvangen som
oppfyller kravet til spesialiserte kokegropsfelt. Ljøstad
og Lille Børke ligger i tilknytning til et samtidig tun,
mens Venjar og Vold har for få groper. På Vold ligger
også gropene i tilknytning til dyrking, og på Venjar
ligger de inntil graver. Hurdal Prestegård har en noe
uklar karakter, ettersom slagg fra jernutvinning/jernbearbeiding ble funnet i 22 av kokegropene, hvorav noen
i ettertid er omdefinert som smieesser. I tillegg er det
funnet en rekke andre strukturer av forskjellig karakter
(Bergstøl 2005). Alvstad kan forstås som spesialisert,
men har et lite omfang. Nærheten til Hoffsvangen er
imidlertid interessant. I analysen av hver enkelt lokalitet
var det tydelig at Guåker, Hoffsvangen og Alvstad har
et markert bruksfall før 500 e.Kr., mens Venjar og Vold
har en senere avslutning inn mot 600-tallet. Venjar har
ikke en like brå avslutning som de andre og Ljøstad
ligger mellom de to ytterpunktene. I et diagram som
viser Guåker og Hoffsvangen kombinert (figur 9.3,
nederst), er det tydelig at de store feltene skiller seg fra
den generelle trenden i regionen. De har sin hovedbrukstid mellom 250–400 e.Kr., og ved overgangen til
folkevandringstid stuper kurven bratt selv om det er
sporadisk aktivitet på feltene.

9.6 KOKEGROPENE OG 536 E.KR.

De stadig mer omfattende tegnene på en global klimakrise på 500-tallet har ført til en fornyet interesse for
overgangen mellom eldre og yngre jernalder i skandinavisk arkeologi (f.eks. Gräslund 2007; Zachrisson 2011;
Gräslund & Price 2012; Löwenborg 2012; Iversen 2013;
Price & Gräslund 2015; Iversen 2016; Moreland 2018;
Gundersen 2019). Rekonstruerte temperaturkurver indikerer lave sommertemperaturer over den nordlige halvkulen i flere tiår rundt midten av 500-tallet (Baillie 1994;
Larsen mfl. 2008; Sigl mfl. 2015). Klimaforverringen
knyttes vanligvis til den globale spredningen av vulkanske partikler (aerosoler) i stratosfæren, som følge av
to eller flere større vulkanutbrudd i perioden 536–547
e.Kr. Vulkanske askeskyer vil i mange tilfeller spalte
og reflektere solinnstrålingen, og slik kunne forårsake
temperaturfall på bakkeplan (Oppenheimer 2011).4
Nedkjølingen trekkes frem som en av de mest alvorlige de siste to tusen år, og kan ha forårsaket jordbrukssvikt over store deler av Europa (Büntgen mfl. 2016;
Toohey mfl. 2016). Det er imidlertid stor regional
variasjon og det er fortsatt uklart om nedkjølingen var
like langvarig og alvorlig i Skandinavia som i andre
deler av Europa (Newfield 2018, se også Helama mfl.
2017). Arne Stamnes (2016) har på den andre siden
demonstrert at en gjennomsnittlig temperaturreduksjon på kun 1 ℃ kan ha vært alvorlig for jordbruket
i Nord-Trøndelag. En beliggenhet nær den nordlige
korngrensa gjør det skandinaviske jordbruket utsatt
for klimavariasjoner, og dermed sårbart for mindre
temperatursvingninger. Kaldt og fuktig vær favoriserer
spredningen av meldrøye, hvilket igjen kan ha ført til
at sykdommen ergotisme ble en forsterkende faktor
i en krisetid (Bondeson & Bondesson 2014). Samuli
Helama mfl. (2018) har også argumentert for at redusert
fotosyntese, grunnet mindre solinnstråling, er av større
betydning for planteveksten enn selve nedkjølingen. I et
slikt perspektiv kan jordbrukssvikt også ha forekommet
i områder der temperaturfallet var mindre.
Bo Gräslund og Neil Price (Gräslund 2007; Gräslund
& Price 2012; Price & Gräslund 2015) kobler klimaendringene opp mot pollenanalytiske beviser for gjengroing og brakklegging, og argumenterer for omfattende
jordbrukssvikt, sult og epidemier. Viktig er også indikasjoner på diskontinuitet i bosetningsmaterialet, og
de anslår at befolkningen i store deler av Skandinavia
kan ha blitt halvert. I krisen ser Price og Gräslund
opprinnelsen til de norrøne mytene om fimbulvinteren
og ragnarok. Koblingen til mytologiske forestillinger ble
opprinnelig lansert av Morten Axboe (1999, 2001). Han
koblet imidlertid ikke mytene til en befolkningskrise,

4 Klimasystemet er svært komplekst og vulkanske askeskyer kan få svært forskjellige konsekvenser avhengig av en rekke faktorer, som
type utbrudd, styrke, årstid, værforhold, kjemisk sammensetning, beliggenhet m.m. (Oppenheimer 2011).
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men til illevarslende fenomener som kan ha påvirket
samfunnets rituelle praksis (se også Gundersen 2019 for
en nærmere gjennomgang av fimbulvinterhypotesen).
Price og Gräslund har påvirket flere forsknings
arbeider som i ulik grad tillegger klimaendringene
avgjørende eller sterkt medvirkende betydning
for endringer i det arkeologiske materialet (f.eks.
Zachrisson 2011; Löwenborg 2012; Arrhenius 2013;
Iversen 2013; Tvauri 2014; Iversen 2016; Solheim &
Iversen 2019). Klimahypotesen har imidlertid blitt
kraftig kritisert for et ensidig og deterministisk forklaringsperspektiv, og for ikke å ta tilstrekkelig hensyn til
regionale variasjoner og de lange utviklingstrekkene i
skandinavisk arkeologi (Näsman 2012; Moreland 2018).
De sammenstilte C14-dataene fra det indre
Østlandet (figur 9.2, øverst) kan se ut til å reflektere
markante endringer nettopp ved tiden rundt klimaforverringen. Grethe B. Bukkemoen (2016) har tidligere identifisert og diskutert nedgangen i bruken av
kokegroper mot overgangen til yngre jernalder. Hun
setter endringen i forbindelse med matteknologiske
endringer, men også rituell praksis. De store kollektive
rituelle arenaene i eldre jernalder ser ut til å bortfalle
samtidig som kulthandlingene sentrert rundt herskeren
og hallen ser ut til å flytte innendørs for å underbygge
ledernes rituelle og ideologiske makt. Hennes hypotese har flere likhetstrekk med utviklingen i danske
områder i førromersk jernalder (Henriksen 2005). Det
seremonielle aspektet ved mat og måltid blir imidlertid
entydig knyttet til haller og kultbygninger i yngre jernalder. I dette perspektivet reflekterer kokegropene ikke
kun hverdagspraksis, men også overordnete strukturelle
endringsprosesser ved overgangen til yngre jernalder.
Nedgangen i bruk av kokegropene kan slik sett også
reflektere sosiale forhold og prosesser forsterket eller
forårsaket av klimaforverring og jordbrukssvikt.
Et kraftig fall i sumkurven for det indre Østlandet
(figur 9.2, øverst) inntreffer rundt midten av 500-tallet
og vedvarer inn på 600-tallet. Kun et fåtall dateringer
foreligger fra 700-tallet og fremover. Endringen er iøynefallende når vi sammenstiller med sumdiagrammet
for Vestfold (figur 9.2 nederst), som viser en langt mer
gradvis tilbakegang fra sen romertid og fremover. En
nærmere gjennomgang av dataene viser imidlertid et noe
mer differensiert bilde. Sumdiagrammet og KDE-kurven
for det indre Østlandet viser at et absolutt høydepunkt i
bruken av kokegroper inntreffer rundt 400 e.Kr., etterfulgt av en tydelig nedgang utover 400-tallet. I Vestfold
nås toppen i perioden mellom Kristi fødsel og 250 e.Kr.,
før den daler jevnt ned mot 600 e.Kr. Dette kan tyde
på at kokegropene begynner å miste sin betydning før
klimakrisen, og at årsakene bak snarere bør søkes i de
sosiale prosessene i folkevandringstiden politiske og
økonomiske omveltninger (jf. Herschend 2009).
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Hvis utviklingen i bruken av kokegroper sammenstilles med bebyggelsesspor i de gitte områdene,
er forløpet ikke helt synkront. Lars Erik Gjerpe
(2017:107–108, vedlegg 3) har sammenstilt godt identifiserte og daterte hus fra Østlandet. I begge områder
er det en hovedvekt av gårdsanlegg i eldre jernalder, og
da spesielt romertid og folkevandringstid. For Vestfold
sin del betyr det at tilbakegangen i bruken av kokegroper ikke følges umiddelbart av en tilbakegang i
bosetningstettheten, som da inntreffer noe senere. I
begge områder er det dokumentert svært få gårdsanlegg fra yngre jernalder, noe som tyder på en radikal
omorganisering av jordbrukslandskapet. Det finnes
ingen regionale oversikt over gravfunn som kan brukes
til å illustrere synkronitet med kokegropene, men på
landsbasis avtar antallet gravfunn sterkt, og en forenkling i gravutstyr og gravgjemmer er observerbar ved
overgangen til merovingertid (Shetelig 1925a; Gudesen
1980; Solberg 2000:186–197). Vesentlige elementer er
at keramikkproduksjonen opphører (Fredriksen mfl.
2014; Rødsrud 2016), men også at draktelementer som
hekter, relieffspenner og små bøyleformete spenner
bortfaller (Solberg 2000:192–195; Røstad 2016:99–170,
348–349; 2018:76–78). Mjøsregionen er tradisjonelt
sett likevel ikke forbundet med en krisetid ved overgangen til yngre jernalder, da perioden er karakterisert
av en relativt stor funnrikdom (Brøgger 1917; Shetelig
1925b; Hagen 1950; Solberg 2003:198). Sentralt står
det såkalte Åker-komplekset, med en rekke rike gravfunn fra tidlig merovingertid. I Mjøsregionen foreligger
det daterte hus fra yngre jernalder på Åker i Hamar,
Englaug på Løten og i Totenvika, men for de to første
lokalitetene er det kun foretatt et fåtall dateringer, noe
som skaper usikkerhet i forhold til brukstiden. Sett i
sammenheng med det øvrige funnbildet rundt Mjøsa
bidrar likevel funnene til å nyansere inntrykket av en
nedgangstid i området. Hvordan den brå nedgangen
i bruken av kokegroper skal tolkes er foreløpig et noe
åpent spørsmål, men trolig må man søke årsakene i
en kombinasjon av flere sosiale, politiske, ideologiske
og kanskje klimatiske forhold.
Inntrykket av at kokegropenes betydning avtar
før klimakrisen, forsterkes når vi ser nærmere på
C14-dataene fra store spesialiserte kokegropsfelt.
Som nevnt skiller Hoffsvangen på Østre Toten
og Guåker på Stange seg ut og er de eneste som
her defineres som spesialiserte kokegropsfelt. Fra
Guåker og Hoffsvangen foreligger 83 dateringer
fra kokegroper. Sumdiagrammet (figur 9.3, nederst)
viser et dramatisk fall allerede rundt 400 e.Kr.,
med kun et fåtall påfølgende dateringer utover
yngre jernalder. Fallet i dateringskurven er så markant at det ikke kan forstås som noe annet enn at
Guåker og Hoffsvangen endrer fullstendig karakter
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Figur 9.4. De spesialiserte kokegropfeltene viser litt andre utviklingstrekk enn det overordnede kokegropmaterialet, som her på
Bommestad i Vestfold. Mens det overordnede kokegropmaterialet i Vestfold viser en gradvis nedgang opp mot 600-tallet, går det
spesialiserte kokegropsfeltet Bommestad mer eller mindre ut av bruk allerede på 300-tallet. I Mjøsregionen ser vi at de spesialiserte
kokegropfeltene på Hoffsvangen og Guåker får en brå avslutning ved overgangen til folkevandringstid. Den relativt tidlige avviklingen av de spesialiserte feltene indikerer at kokegropenes kulturelle betydning er i endring lenge før 500-tallets kuldeperiode. Foto: Tom
Heibreen/Ingvild Tinglum Bøckman, KHM.

ved overgangen til folkevandringstid. Guåker og
Hoffsvangen ligger i sentrale jordbruksområder på
hver sin side av Mjøsa, og endringen reflekter derfor
neppe kun lokale forhold. Fallet i dateringskurven
kan tyde på at Guåker og Hoffsvangen mister sin
betydning som store kollektive samlingssteder, noe
som kan reflektere overordnete sosiale endringsprosesser. Kurvene for Guåker/Hoffsvangen, men
også til en viss grad for det indre Østlandet generelt,
indikerer med andre ord at kokegropenes sosiale og
kulturelle betydning kan ha vært i endring allerede
ved begynnelsen av folkevandringstid. Også i Vestfold
ser vi at de spesialiserte kokegropfeltene mister sin
betydning lenge før kokegropene generelt går ut av
bruk. Ødegaard (2015:301–318) definerer tre spesialiserte felter i Vestfold (Bommestad, Lystad og
Lunde), som samlet sett viser til en klar nedgang
allerede i yngre romertid. Den overordnede kurven

for Vestfold (figur 9.2, nederst) indikerer derimot
en langt mer gradvis utvikling, som ikke tar slutt
før flere århundrer senere.
Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at
klimaendringene på 500-tallet bør avskrives som en
forklaringsfaktor. Den kraftige nedgangen i det samlede datasettet for det indre Østlandet på midten av
500-tallet er slående, og viser trolig til at markante
og brå samfunnsendringer har forsterket en pågående
utvikling. Det bør imidlertid poengteres at dataene også
viser regionale karaktertrekk. Sammenstilte data for
Østerdalen og Gudbrandsdalen (figur 9.3, midten) viser
en mer gradvis endringsprosess enn hva de overordnete
dataene for det indre Østlandet isolert sett indikerer.
En markant nedgang kan observeres på 500-tallet, men
det er en tydeligere kontinuitet i bruken av kokegroper
til langt inn på 600-tallet. Et mindre antall dateringer
viser også til en viss bruk av gropene helt frem til
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slutten av jernalder. Den gradvise nedgangen i de to
store dalførene ligner dermed mer på den tilsvarende
tilbakegangen i Vestfold noen århundrer tidligere, og
står i kontrast til det langt mer markant fallet rundt
Mjøsa (figur 9.3, øverst). I Vestfold ligger den mest
intense bruken mellom Kristi fødsel og 250 e.Kr., men
kokegropene går heller ikke her fullstendig ut av bruk
før på 500-tallet (figur 9.2, nederst). Endringene på
kokegropsfeltene kan reflektere forhold som kommer
til uttrykk gjennom klimakrisen, men klima bør ikke
benyttes som en total forklaringsmodell. De regionale
forskjellene mellom Vestfold, Mjøsregionen og de
indre dalstrøkene peker i retning av en mer differensiert årsaksforklaring, og resultatene fra Guåker og
Hoffsvangen forsterker dette inntrykket.
Flere studier av så forskjellige funnkategorier
som våpenutstyr, bosetningsdata, keramikkproduksjon og draktutstyr fokuserer på de markante samfunnsendringene ved overgangen mellom eldre og
yngre jernalder. De konkluderer alle på tilsvarende vis
(Fredriksen mfl. 2014; Ystgaard 2014; Rødsrud 2016;
Røstad 2016; Gjerpe 2017; Røstad 2018) med at drivkreftene må søkes i sosiale, politiske og økonomiske
prosesser som har sin spede begynnelse i forhold i sen
romertid og folkevandringstid. Klimafaktoren vurderes
snarere som en katalysator for pågående endringer,
fremfor å være årsaken i seg selv.

Spesielt for Mjøsregionen er det påfallende at et
brått og tilnærmet fullt opphør i bruken av kokegropene mer eller mindre sammenfaller med klimakrisen på 500-tallet e.Kr., men også i Østerdalen/
Gudbrandsdalen er det et tydelig fall i antall dateringer
rundt denne tiden. Samtidig ser vi at 500-tallet ikke
fremstår som en entydig krisetid i Mjøsregionen. Ideen
om en krisetid lar seg ikke uten videre avlede av det
øvrige arkeologiske materialet fra regionen, noe som
indikerer en mer differensiert årsaksforklaring. Den brå
avslutningen av de spesialiserte kokegropfeltene ved
overgangen til folkevandringstid gir en sterk indikasjon
på at kokegropenes rolle og betydning er i endring lenge
før 500-tallets kuldeperiode. Den noe mer gradvise
nedgangen i dateringskurvene for Gudbrandsdalen
og Østerdalen fra 400–700-tallet bygger opp under
inntrykket av langtidsvirkende endringsprosesser. I
Vestfold ser vi at kokegropene likeledes går ut av bruk
på 600-tallet e. Kr., men tilsynelatende som et resultat
av en langvarig utvikling gjennom hele romertid og folkevandringstid. Utviklingen er dermed vesensforskjellig
i de ulike områdene, og klimaperspektivet bør derfor
ikke benyttes som en total forklaringsmodell. Samlet
sett indikerer våre analyser at utviklingen må forstås i
et langvarig perspektiv, hvor omstendigheter forårsaket
av klimakrisen kan ha spilt en betydningsfull rolle som
en katalysator for allerede pågående endringsprosesser.

9.7 KONKLUSJON

9.8 ABSTRACT: COOKING PITS AS BIG DATA.
TRAITS OF REGIONALITY IN TIMES OF
PROFOUND CULTURAL CHANGE

Bruken av kokegroper viser markant forskjellige
utviklingstrekk på det indre Østlandet og i Vestfold.
Mens Vestfold har et tydelig innslag av kokegroper i
førromersk jernalder og et toppunkt i perioden mellom
Kristi fødsel og 250. e.Kr., har det indre Østlandet et
senere oppsving rundt 100 e.Kr., med en påfølgende
hovedfase rundt 300–550 e.Kr. Gudbrandsdalen
og Østerdalen har et litt senere tyngdepunkt enn
Mjøsbygdene, men har også en langt mer gradvis
nedgang inn i yngre jernalder. Kokegropslokalitene
som ble undersøkt gjennom rv. 3/25-prosjektet, er gode
eksempler på bruken av kokegroper i Mjøsregionen.
Aktiviteten på Rømma og Gjærlu passer godt inn i det
store bildet med aktivitetstopper godt inne i folkevandringstid og et markant skifte før merovingertid (se
kapittel 7 og 9.5.1). Årsakene til de ulike utviklingstrekkene i innlandet og ved kysten må trolig søkes i flere
forhold, hvor ulike politiske og sosiale faktorer kan
ha gjort seg gjeldende. En annen mulig medvirkende
faktor kan være en noe senere bosetningsekspansjon
på det indre Østlandet sammenlignet med kystnære
strøk, som kan ha ført til at den eldre delen av jernalder er dårligere representert, hvorpå et høydepunkt
i sumkurvene vil inntreffe noe senere.

Cooking pits constitute a fairly common find at excavation sites throughout Scandinavia, but are rarely analysed
in their own right. In this article, we aim at discussing
the long-term trajectories in the use of cooking pits in
eastern Norway, by comparing large datasets of radiocarbon dates from the coastal region of Vestfold, the
inland areas around Lake Mjøsa, and the major inland
valleys of Gudbrandsdalen and Østerdalen. Our dataset
consist of 987 radiocarbon dates, thus constituting the
largest compilation of dates so far from cooking pits in
Norway. Our analysis suggests a high degree of regionality involved, since the use of cooking pits emerges and
peaks centuries earlier in the coastal region compared
to the inland regions. While a significant and sudden
decline can be observed in the inland regions around
the mid-6th century, suggesting a connection to the
AD536/540 climate events, the mid-6th century only
represents the end-point of a long process of decline in
the coastal region. Therefore, we argue that the decline
must be analysed within a multi-causal framework, in
which these climate events might have been one of
several instrumental factors.
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