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FIGUR- & VEDLEGGSLISTE 
Nr: Skildring: Kjelde: 

Framside Størstedelen av planområdet. S1 oppe til høgre, S2 rett fram og S3 til venstre. Mot NV. JB / 01.06.17 

Figur 1 Planområdet markert med gul pil. Sett i høve til Glomma og Dikeveien. Mot NV. Google Maps.  

Figur 2 Planområdet markert med blått mellom Sarpsborg og Fredrikstad.  kart/kvasir.no 

Figur 3 Nærliggande kulturminner.  SMG / ArcMap 

Figur 4 Sjakt 1 må få asfalten hakka opp før massa fjernast. Mot S. JB / 01.06.17 

Figur 5 Sjakt 3 var heilt herpa, og nytta som dumpingplass for ymse skrot. Mot NA. JB / 01.06.17 

Figur 6 Kokegrop ID229395 plan. Mot SA. JB / 01.06.17 

Figur 7 S2 med ID229395 markert med kvit pil. Mot A. JB / 01.06.17 

Figur 8 S2 med ID229395 markert med kvit pil. Mot SV. JB / 01.06.17 

Figur 9 S2 med ID229395 markert med kvit pil. Mot NV. JB / 01.06.17 

Figur 10 Kart med plangrense, sjakter og ID229395 markert.  JB / ArcMap 

Figur 11 S2 med ID229395 markert med kvit pil. Mot A. JB / 01.06.17 

Vedlegg 1 Vedartsanalyse. Thomas Seip Bartholin 

Vedlegg 2 Kalibrasjonskurve ID229395. Beta Analytic 

 

  Figur 1. Planområdet markert med gul pil. Sett i høve til Glomma og Dikeveien. Mot NV. 
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R A P P O R T  F R Å  A R K E O L O G I S K  R E G I S T R E R I N G  

Kommune: Fredrikstad 
Gardsnamn: Evje 
Gnr./bnr.: 736/72 
Høgde over havet: 12-13 moh 
Oppdragsgjevar: Svaneveien Eiendom AS 
Adresse: Speiderveien 15 
 1605 Fredrikstad 
Namn på sak: Svaneveien 35A 
Saksnummer: 2016/14367 
Registreringsperiode: Juni 2017 Ved: Jan Berge 
FAGLEGE KONKLUSJONAR: ASKELADDEN ID: 

  Ingen funn:  
  Funn av automatisk freda kulturminne:   

  Lausfunn – ikkje automatisk freda:    

 X Forenkla dispensasjon – utgraven: 229395 

  Frå før kjente kulturminne:  

Stikkord: Kokegrop EBA-FJA 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Planområdet markert med blått mellom Sarpsborg og Fredrikstad. 
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BAKGRUNN FOR UNDERSØKINGA 

Det er varsla oppstart av planarbeid for Svaneveien 35A i Fredrikstad kommune. Det er kjent til fleire 
helleristningslokalitetar i nærleiken av planområdet, eit par ganske nære. Det er særleg grunna desse 
at fylkeskommunen fann det naudsynt med ei arkeologisk registrering i området før det kunne gjevast 
ei endeleg fråsegn i saka jf. kulturminnelovas § 9. 

SAMANDRAG 

Det vart i løpet av undersøkinga gjort funn av eit automatisk freda kulturminne i form av ei kokegrop. 
Denne vart tilstrekkeleg dokumentert under registreringa, så etter ei forenkla sakshandsaming har vi 
gjeve dispensasjon frå fredingsføresegna.  

OMRÅDESKILDRING 

Planområdet ligg mellom Sarpsborg og Fredrikstad og mellom Dikeveien og Glomma. Nærområdet 
består i all hovudsak av busetnad/infrastruktur/industri og dyrka mark. Innanfor sjølve planområdet er 
det ein større bygning som tek mykje plass. Resten er asfaltert, med unntak av ein mindre grasflekk i 
sør.  

KULTURMINNE I NÆROMRÅDET 

Det er særs lite variasjon i dei mest nærliggande kulturminna. I utgangspunktet er det berre 
helleristningar, og eit lausfunn av spinnehjul i kleber.  

 
Figur 3. Nærliggande kulturminner.  
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METODE & PERSONELL 

På denne undersøkinga vart maskinell flateavdekking nytta som registreringsmetode. Dette er den 
vanlegaste metoden arkeologane nyttar på dyrka mark eller anna flatt terreng utan hindrande 
vegetasjon. Vi opnar opp sjakter på om lag 3 m breidde med gravemaskin med flatt skjer på grabben og 
fjernar matjordlaget til vi kjem ned til undergrunnen. Denne vert reinsa fram med krafse og graveskei 
etter kvart der dette er naudsynt, og eventuelle førhistoriske strukturar som kokegroper, stolpespor, 
graver etc. vil vise seg som fyllskifte i undergrunnen. 

Som dokumentasjon vart det teke digitale foto, samt sjaktene vart målt inn med CPOS RTK 3D-FIX 
oppløysing. Kartgrunnlag for innmålingane er WGS84_UTM32N. 

 

DELTAKARAR OG TIDSROM 

Ansvarleg for undersøkinga var arkeolog Jan Berge frå Østfold fylkeskommune. Maskinførar var Sverre 
Westlie, frå Brødrene Ødegård Maskindrift AS.  

Sakshandsamar frå ØFK er Sigrid Mannsåker Gundersen. 

Felt-, for- og etterarbeid vart i sin heilheit gjennomført sommaren 2017.  

 

UNDERSØKINGA 

Det vart opna til saman 4 sjakter innanfor planområdet. Det var ein del påfylt masse over det meste, 
men ikkje meir enn høgst ein halv meter. Mykje av undergrunnen var veldig herja av moderne aktivitet, 
noko som ikkje var særleg overraskande med omsyn til utbyggingsnivået. Sjaktene på aust- og sørsida 

Figur 4. Sjakt 1 må få asfalten hakka opp før massa fjernast. Mot S. 



6 

 

av bygningen var minst herja, sjølv om grøfting og anna verksemd hadde sett sine djupe spor. Der 
undergrunnen var nokolunde intakt, viste den seg som gulbrun- til gulgrå leire, høvesvis mjuk. I dei to 
sørlegaste sjaktene var det ikkje råd å finne att den opphavelege undergrunnen. Her var det grave og 
herja så ellevilt at absolutt nada av eventuelle førhistoriske strukturar ville ha overlevd. Det var då til 
gjengjeld fylt opp att med meir moderne skrot, m.a. eit samanklemt nettinggjerde med ditto stolper.  

 

I sjakt 2, under asfalten sør for bygningen, dukka det opp ei kokegrop. Den var totalt øydelagt i toppen, 
berre botnen låg att som ein skugge, med synleg trekol og skjørbrent stein. Gropa var sirkulær i form, 
rundt 1 m i diameter. Strukturen vart dokumentert med eit planfoto, innmåling og ei C14-prøve. Denne 
daterte anlegget til tida 731-399 f. Kr. Denne sprikande dateringa er heilt klassisk for tidsromet, eit 
fenomen vi kallar «Hallstattplatået» – eit konsistent platå i radiokarbonkurva rundt år 2450 BP som 
vart påført fordi det i denne tidsperioden var ein auka produksjon av C14 i den øvre atmosfæren. Dette 
fører til at alle dateringar frå tidsrommet rundt 2450 BP kalibreras til 800–400 f.Kr. uansett målt 
presisjon. I arkeologisk tungemål er dette overgangen mellom yngre bronsealder og førromersk 
jernalder.  

Terrenget er nesten flatt, men skrånar svakt nedetter mot Glomma, rundt 450 meter retning søraust.  

Det har lite føre seg å gjere meir enn den dokumentasjonen vi sikra no, så dette kulturminnet vart 
dispensert frå fredingsføresegna etter ei forenkla sakshandsaming. Kulturminnet er difor å rekne som 
fjerna.  

 

 

Figur 5. Sjakt 3 var heilt herpa, og nytta som dumpingplass for ymse skrot. Mot NA. 
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EIT INNBLIKK I KOKEGROPSKIKKENS BRUKSFASAR OG FUNKSJON  

Kokegroper er eit vanleg og utbreidd kulturminne i Østfold og elles i store delar av landet. I 
førhistoria var kokegropskikken særleg utbreidd frå Periode V av yngre bronsealder (900-600 f. Kr.) og 
frem til og med folkevandringstid (ca. 400-570 e.Kr.). Dateringar utanfor dette tidsromet kan førekome. 
Kokegropene opptrer både som enkeltliggande objekt i landskapet og samla på større kokegropfelt. 
Desse felta sjåast særs sjeldan etter eldre jernalder. 

Lokalitetar med fleire kokegroper har ofte ei lang tidsdjupn (400-500 hundre år). Dette peikar eintydig 
mot at kokegroper ikkje i stor grad har vorte gjenbruka, noko som dateringar til eit snevert tidsrom ville 
ha indikert. Kokegropskikken har både blitt tolka som ei politisk handling og som eit kultisk fenomen. 
Begge disse tolkingane framhevar at praksisen ikkje var ein del av dagleglivet, noko som er ei utbreidd 
oppfatning.          

Det er rimeleg å tru at kokegropa vart nytta til matlaging. Denne prosessen byrja med at stein vart 
varma opp i ei grop, og deretter vart kjøt/fisk lagt ned og dekka til med torv. På mange måtar vil dette 
fungere som ein "steikeomn". Under ei arkeologisk flateavdekking vil ein finne att kokegropene som 
trekull og varmepåverka stein i undergrunnen. Eit karakteristisk trekk er at kokegropene svært ofte har 
eit kollag i botn, og eit lag med varmepåverka stein over.  

Det er svært vanleg å finne kokegroper liggande i rett nærleik av våtmarksområder. Truleg kan desse 
setjast i eit religiøst/kultisk bilete. Særleg frå Danmark er det kjent mange funn i myrer som tolkast som 
offer, og det er sannsynleg at kokegropa må sjåast i samanheng med det religiøse aspektet som 
germanarane la i vatn og våtmarksområder.  

 

Figur 6. Kokegrop ID229395 plan. Mot SA. 
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Figur 7. S2 med ID229395 markert med kvit pil. Mot A. 

Figur 8. S2 med ID229395 markert med kvit pil. Mot SV. 
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Figur 9. S2 med ID229395 markert med kvit pil. Mot NV. 

Figur 10. Kart med plangrense, sjakter og ID229395 markert. 
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KONKLUSJON 

Undersøkinga medførte funn av eit kulturminne i form av ei kokegrop frå overgangen mellom yngre 
bronsealder og førromersk jernalder. Denne vart tilfredsstillande dokumentert under registreringa, og 
er no å rekne som eit fjerna, automatisk freda kulturminne.  

 

SARPSBORG 17.08. 2017 

JAN BERGE 

 

Arkeolog 

 

 

 

 

 

  

Figur 11. S2 med ID229395 markert med kvit pil. Mot A. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1 Vedartsanalyse 

 

Wentorf, den 11. juli 2017 

Svaneveien.Berge.juli2017. 

 

Vedanatomisk analyse af en trækulsprøve fra Svanevein, Østfold. 

Indsendt af Jan Berge, Østfold fylkeskommune. 

 

229395: 

Ca. 3 ml kul, meget forurenet med okker.  

2 stk. = stikprøve, analyseret med følgende resultat: 

2 stk. Alnus sp., or? 

C-14-prøve: 2 stk. Alnus sp., or? max.40 år fra bark? 

 

 

 

C-14-prøven sendes til BETA.  

 

Fakturaunderlag sendes til Tryggve Csisar. 

 

Med venlig hilsen  

 

Thomas Seip Bartholin 

Am Haidberg 18 

D 21 465 Wentorf 

Thomas.Bartholin@gmx.de 
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Vedlegg 2. Kalibrasjonskurve ID229395 


