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1. SAMMENDRAG 
Denne rapporten omhandler den arkeologiske undersøkelsen av lokaliteten Askeladden 
id1147439 på gårdene Horneland gbnr 46/2 og Hattland gbnr 47/1 sør for Leirvik i Stord 
kommune, som foregikk i juni 2015.  Totalt ble det avdekket et område på 220m2. Det ble 
avdekket et mindre kokegropfelt fra eldre jernalder. Det ble i alt registrert fem strukturer, hvorav 
samtlige ble undersøkt. Det ble samlet inn fire naturvitenskapelige prøver i felt for 14C analyser; 
datering på trekull, hvorav tre prøver ble datert (vedlegg B, D). 

I arkeologiske sammenhenger refereres det gjerne til flere ulike faser og perioder. For den 
uinnvidde leser kan terminologien virke noe fremmed. Periodebetegnelsene brukes slik som de er 
angitt i tabell 1 under. Årstall angitt som BP viser til antall år før nåtid, og anvendes om såkalte 
ukalibrerte 14C-dateringer. Disse dateringene korresponderer ikke alltid med kalenderår (tabell 1). 

Hovedperiode Periode 14C år BP Kalender år   

ELDRE  
STEINALDER 

Tidlig-mesolitikum 10.000-9000 BP 9200-8100 f.Kr. 
Mellom-mesolitikum 9000-7500 BP 8100-6400 f.Kr 
Sen-mesolitikum 7500-5200 BP 6400-4000 f.Kr. 

YNGRE 
STEINALDER 

Tidlig-neolitikum 5200-4700 BP 4000-3300 f.Kr. 
Mellom-neolitikum A 4700-4100 BP 3300-2600 f.Kr. 
Mellom-neolitikum B 4100-3850 BP 2600-2300 f.Kr 
Sen-neolitikum 3850-3500 BP 2300-1800 f.Kr. 

BRONSEALDER 
Eldre bronsealder 3500-2900 BP 1800-1200 f.Kr 
Yngre bronsealder 2900-2440 BP 1200-500 f.Kr. 

ELDRE 
JERNALDER 

Førromersk jernalder 2440-2010 BP 500-0 f.Kr. 
Romertid 2010-1680 BP 0-400 e.Kr. 
Folkevandringstid 1680-1500 BP 400-570 e.Kr. 

YNGRE 
JERNALDER 

Merovingertid 1500-1210 BP 570-800 e.Kr. 
Vikingtid 1210-1000 BP 800- 1050 e.Kr. 

MIDDELALDER Middelalder 1000-400 BP 1050-1537 e.Kr. 
NYERE TID Nyere tid 400 BP- 1537 e.Kr. - 

Tabell 1. Kronologisk skjema med periodebetegnelser og dateringer. 

2. INNLEDNING 

2.1  Bakgrunn for undersøkelsen 
På bakgrunn av reguleringsplan for næringsområdet Heiane Sør, lagt fram av Stord kommune, 
ble det i 2011 utført arkeologiske registreringer av Hordaland fylkeskommune på Hornaland gnr 
46, bnr. 1, 2, 4, 80, 81 og Hattland gbnr. 47/1 i Stord kommune (Joki 2011). Det ble registrert 
fem lokaliteter med automatisk fredede kulturminner med bosetning- og aktivitetsspor fra 
bronse- og jernalder, henholdsvis id.nr. 147434, 147436, 147439, 147440 og 147442. Planen ble 
lagt ut til offentlig ettersyn 02.07.12.  Fire av de fem lokalitetene ble sikret i en hensynssone med 
kulturparkstatus. Hordaland fylkeskommune søkte Riksantikvaren om dispensasjon fra lov om 
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kulturminne § 8.4 for lokalitet id 147439 den 11.09.12 I brev datert 23.10.12 ga Riksantikvarens 
dispensasjon med vilkår om at det blir gjennomført nødvendig arkeologisk utgravning av 
lokalitetene i forkant av utbygging. I brev til Riksantikvaren datert 06.05.15 varslet 
fylkeskommunen Riksantikvaren om at Heiane Sør AS ved Bjelland Rådgjeving ønsket å realisere 
planen, og bad om at det vart fattet vedtak om omfang og kostnad, jf. kml. § 10.  På bakgrunn av 
dette utarbeidet Universitetsmuseet ved Forminneseksjonen (SFYK) i Bergen en prosjektplan og 
budsjett (Bruen Olsen 20.05.15). Endelig vedtak etter § 10 ble fattet av Riksantikvaren 
21.05.2015. 

2.2  Beliggenhet og topografi  
 

Figur 1 Oversikt, område og planområde merket med rød ring (kart; Askeladden) 
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Lokaliteten ligger i Stord kommune som består av øyene Stord, Huglo og Føyno. Området ligger 
sør på øya Stord i området som lokalt kalles for Sørbygdo, omkring 4 km fra tettstedet Leirvik, 
hvor kommunens administrasjonssenter er plassert. Lokaliteten avgrenses av E39 i nord og øst, 
og med Digernesveien ned til Timbervika som avgrensning i sør. Bebyggelse og næringsområder 
ligger sentrert i områder nord og øst langs E39. I vest ligger større områder med ubebygd utmark 
hvor landskapet er kupert og skiftende skogkledt med spredte eng- og myrområder. Selve 
lokaliteten er en liten flate/lysning brukt til beite og slått, omkranset av blandet skog. Flaten ligger 
på et lite høydedrag omkring 45 moh. og omkringliggende områder består av fuktige enger i 
nordvest- og nordøst, og med lave bergknauser i sør og vest. Omkring 70 m øst for lokaliteten 
ligger tre til fire forlatte bruksbygninger til nedfall hvorav noen er brukt som skole- og 
ungdomshus i nyere tid. Sistnevnte bygninger er i Sefrak registeret som kulturminner fra tiden 
etter 1900 uten vernestatus. Området bærer preg av å være brukt som beite- og slåttemark i 
historisk tid, men fremstår i dag som tilgrodd. Tvers gjennom området strekker det seg et bredt 
felt med høyspentmaster i nord-sør retning.  

 

 

Figur 2 Oversikt fra forminneregisteret Askeladden over registrerte kulturminner i Sørbygdo. Planområdet 
markert med rød ring (kart, Askeladden) 
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2.3  Stedshistorie og registrerte kulturminner i plan- og nærområdet 
Stord kommune har mange registrerte kulturminner; 418 lokaliteter er automatisk fredet ifølge 
Riksantikvarens database Askeladden. Dette omfatter en rekke ulike typer kulturminner slik som 
gravrøyser- og hauger, steinbrudd, hellere, tufter og skipsvrak. Mange av de registrerte 
kulturminnene i kommunen er av såkalt ikke synlig art slik som steinalderlokaliteter, 
bosetningsspor i form av stolper/hus og kokegroper samt spor etter forhistorisk dyrkning i form 
av arding og dyrkningslag. Foruten den undersøkte kokegrop lokaliteten ligger som nevnt fire 
andre registrerte lokaliteter av ikke synlig art inne i selve planområdet. Disse 4 lokalitetene ligger 
knappe 35-65 m fra den undersøkte lokaliteten som omtales i rapporten, og de er alle såkalte 
bosetnings- og aktivitetsområde fra bronse- og jernalder.  

Stord har ellers en rekke lokaliteter fra steinalder, og er særlig kjent for de store 
steinalderutgravingene i forbindelse med Trekantsambandet på 1990-tallet. Omkring 350m 
nordvest for lokaliteten, på nordsiden av E39, ligger en steinalderlokalitet, id 15867, som ble 
registrert i sammenheng med Trekantsambandet i 1993 (Warren og Indrelid 1993). Lokaliteten 
ble ikke berørt den gang, men vekte oppsikt da den er fra tidligste fase av eldre steinalder; 
tidligmesolittikum/TM. Det ble her senere utført forskningsgraving (Kutchera 1994, 1996), og i 
2013 ble lokaliteten utgravd og frigitt i forbindelse med Heiane Vest AS sin tilrettelegging av nye 
næringsområder i Stord kommune (Tallaksen og Åstveit 2014). Omkring 1 km sørøst inne i 
byggefeltet mellom Grindevika og Grindavikvågen, ligger fire utgravde steinalderlokaliteter (id 
136392-6), og en registrert, men ikke utgravd lokalitet fra eldre steinalder id 136400. Fra perioden 
jernalder er det registrert flere hauger og røyser. På planområdets sørøstre side ligger en gravhaug 
id 102454 fra jernalder og en gravhaug fra folkevandringstid id 25596. Og i vest er det registrert 
en gravhaug fra jernalder id 66483. Lengre sør langs strandsonen på Hornalandsneset, ligger flere 
rekke hauger og røyser som er registrert av Per Fett id 66488, id 35505 og id 35506. 
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2.3.1 Horneland gnr 46 og Hattland gnr 47 i kilder og magasiner  
Horneland er en av de største gårdene på Stord og eiendommene Hattland, Byrkjeland, 
Hornelandsvågen, Kårevik, Sæbø og Grindevik er alle utskilt fra Horneland. Opprinnelig har 
gårdsmassen hatt et særs variert næringstilfang med kupert utmark som omfatter furuskog og 
myrområder og lettdrevne innmarksområder ned mot sjøen med utsyn mot Bømlafjorden. 
Gården er kjent fra skriftlige kilder tilbake til 1519. I 1598 og 1629 er gården oppført som 
kirkegods, og i 1648 har den blitt krongods.  

I tillegg til de registrerte hauger og røyser på Horneland, er det også fjernet flere hauger og røyser 
på 18- og 1900-tallet som har gitt gjenstandsfunn slik som spinnehjul B10065 fra en røys fjernet i 
1850-60. Denne røysa ble beskrevet som fint steinsatt med et skjelett inne i kisten som hadde «en 
lenke av fine steiner rundt halsen». Ytterligere 2 graver av samme slag, men uten funn, skal ha 
blitt fjernet i umiddelbar nærhet. Disse tre gravene hadde tilknytning til den gamle Sjoarvegen 
(bygdeveien ned til sjøen), et trekk ved plassering av graver også kjent fra andre steder på 
Vestlandet. Fra en fjernet grav på ukjent sted tilhørende Horneland finnes et relativt rikt funn, 
B14297, levert inn av M Dalland tidlig på 1980—tallet. Dette gravfunnet inneholdt bl.a. 
sverdknapp og hektespenne som typologisk dateres til siste del av 300-tallet, ved overgangen 
mellom romertid og folkevandringstid. 

 

 

Figur 3 Flyfoto med oversikt over registrerte forminner i Horneland og Hattlands nærområder (kart, Askeladden) 
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Det finnes også et løsfunn av en ildstein, B19771, fra innmarka nær gårdstunet til Horneland med 
datering til eldre jernalder.  

På bakgrunn av forminner, funn og selve gårdsnavnet (-land navnet tidfestes gjerne til første del 
av yngre jernalder) antas Horneland, med tidligere tilhørende eiendommer, å være en av de eldste 
gårdskompleksene på Stord med sannsynlig opphav i eldre jernalder. 

 

2.3.2 Fylkets registrering av planområdet 
Registreringen ble utført i september 2011 (Joki 2011). Registreringen var en kombinasjon av 
visuell overflateregistrering, prøvestikk og sjakting med gravemaskin. Visuell overflateregistrering 
innebærer at man går systematisk over området til fots for å se etter kulturminner som graver, 
tufter, spor etter førreformatorisk jernframstilling, kullgroper, fangstminner m.m. Prøvestikk er 
en metode som blir brukt for å påvise aktivitetsflater eller bosetningsområder fra steinbrukende 
tid. Ved prøvestikking graves en rute på ca. 40x40 cm ned i undergrunnen. Massene blir så såldet 
lagvis til en eventuelt finner noe av interesse, slik som flint eller andre spor etter bearbeid stein. 
Avgrensning av funn/funnførende lag gjøres deretter i både dybde og flate. Sjakting foregår ved 
fjerning av matjordslagene med gravemaskin. Forhistorisk anleggsspor fremstår da i form av 
fyllskifter, det vil si masser med annen farge, sammensetning og konsistens enn den naturlige 
undergrunnen. Slike fyllskifter kan eksempelvis være spor etter huskonstruksjoner (stolpehull, 
veggrøfter), ardspor, graver, kokegroper og andre ildstedsanlegg m.m. Tidvis vil man kunne støte 
på forhistoriske åker- eller aktivitetslag under dagens matjordlag, dette registrere/dokumenteress 
ved tegning av profiler og prøveuttak for datering, for deretter å fjernes slik at denne type lag ikke 
skjuler andre anleggsspor som kan ligger under.  
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Figur 4 Lokaliteter registrert av fylket i planområdet. Arkeologisk utgravd og undersøkt lokalitet 3 er markert 
med rød ring (kart, Askeladden) 
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Ved overflateregistreringen på Hattland og ved Byrkjeland (utenfor planområdet) ble det kun 
registrert to steingarder og en mindre demning til drift av kvern, alle fra historisk tid.  Det ble 
gjort i alt 29 prøvestikk, primært sør i planområdet, hvorav samtlige var negative. Det ble gravd 
19 sjakter med gravemaskin på innmarka i planområdet, hvorav 9 sjakter hadde spor etter 
forhistorisk aktivitet. Disse funnene ble avgrenset til 5 adskilte lokaliteter og ligger samlet 
innenfor en radius av 50 m på Hattland og Horneland sin innmark. Nærhet i både rom og tid gjør 
at lokalitetene sees på som utslag av aktiviteter som kan relateres til hverandre og muligens 
tilhører en felles forhistorisk bosetning/gårdskompleks. Kun lokalitet 3 med kokegroper ble 
berørt av tiltaket. De øvrige 4 lokalitetene er som følger:  

Lokalitet 1 id 147434, 44 m NØ for kokegropfeltet, har funn av dyrkningsspor (forhistoriske 
åkerlag) og en kokegrop. I toppen av kokegrop A1 ble det gjort funn av en jernbit, B14327 som 
muligens tilhører et kar.  

Lokalitet 2 id 14746, 30 m Ø for kokegropfeltet, har funn av kokegroper, veggrøft (:hus) og en 
større nedgraving av ukjent type. En 14C prøve fra veggrøften ble datert med resultat 2100+30 
BP, kalibrert 200-40 f.Kr. tilsvarende siste del av førromersk jernalder ved overgangen til tidlig 
romertid (Joki 2011 s21).  Det ble også funnet ett lite udekorert keramikkfragment i veggrøften, 
B17328. 

Lokalitet 4 id 147440, 31 m SØ for kokegropfeltet, har funn av stolpehull og fossile 
dyrkningsspor. Fra snitting av stolpehull A12 og løst i sjaktmassene ble det gjort funn av flere 
skår med spannformet keramikk, B17329, med en datering til folkevandringstid. Det ble tatt en 
dateringsprøve av nederste fossile dyrkningslag som ga 890+30 BP, kalibrert 1040-1110 og 1120-
1220 e.Kr. som tilsvarer perioden sen vikingtid og overgangen til tidlig middelalder. 

Lokalitet 5 id 147442, 65 SØ for kokegropfeltet, har funn av flere kokegroper og fossile 
dyrkningslag. 

 

2.3.3 Sammendrag 
Samlet vitner de ulike forminner og funn i og rundt Horneland og Hattland om forskjellige 
former for forhistorisk aktivitet i flere perioder i tidsrommet 9000 f.Kr. – 1220 e.Kr. Funn og 
forminner ser ut til å sentreres til periodene eldre steinalder og jernalder. De registrerte 
lokalitetene fra 2015 på Horneland og Hattland har foreløpige dateringer til eldre og yngre 
jernalder. I Riksantikvarens database er disse registrert som «bosetning- og aktivitetsområde fra 
bronse- og jernalder» da man erfaringsvis vil forvente at denne type lokalitetene er flerfaset, med 
hensyn til eksempelvis dyrkningsaktivitet og bosetning. 

 

2.4  Problemstillinger og målsetning med undersøkelsene  
Universitetsmuseet i Bergen var av den oppfatning at lokaliteten representerte et lite 
kokegropfelt. Med kokegropfelt menes det i denne sammenhengen et anleggsområde hvor det 
utelukkende eller nesten utelukkende, forekommer kokegroper, eller kokegroplignede anlegg slik 
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som ildgroper og øvrige mer diffuse anlegg med skjørbrente stein. Den primære brukstiden til 
kokegroper synes å ligge i fra midten av bronsealderen frem til yngre jernalder.  

Under hvilke omstendigheter slike spesialiserte kokegropfelt har blitt anlagt er omdiskutert. De 
fleste knytter gropenes funksjon til matlagning, men nyanserer ofte dette til å gjelde spesielle 
måltider og kultutøvelse knyttet til måltidet og/eller representerer politiske handlinger som 
drikkelag, der måltidet har en sosial og politisk betydning (Gjerpe 2001). 

Den atskillende topografien til den omsøkte lokaliteten gjør at den nettopp framstår som en 
helhetlig kontekst, isolert i forhold til jernalders bosetningssporene påvist i øvrige deler av 
området. Undersøkelsene skulle derfor avklare hvorvidt lokaliteten representerer en eller annen 
form for kultplass, trukket vekk fra hus og tun, brukt ved rituelle eller seremonielle måltider 
og/eller ved politiske sammenkomster knyttet til konsum av mat og festing (feasting). Det var 
derfor antatt at en fullstendig avdekking av lokaliteten kunne bidra med en bedre forståelse 
mellom skillet mellom kultplass og bosetting, mellom kokegroper brukt innenfor gård og hushold 
og kokegroper anlagt i egne små felt.  

Dette vil også representere et viktig kildemateriale i større overordnede regionale studier. Her 
kunne undersøkelsene bidra med en større og mer helhetlig forståelse av økonomi, landskapsbruk 
og trolig også rituell praksis i jern- og bronsealderen. 

De aktuelle problemstillingene er: 

• Datering og dokumentasjon av kokegropfeltet  

• Hvilke periode/r kan lokaliteten omfatte 

• Relasjon mellom kokegropfelt og datidens boplassområder og tun. 

 

3. TIDSROM OG DELTAKERE 
  

3.1 Tidsrom, deltagere og gjennomføring 
Feltarbeidet tilknyttet den arkeologiske utgravningen foregikk perioden 22.06.15-26.06.15.  

Feltmannskapet besto av prosjektleder Morten Ramstad og feltleder Camilla Zinsli. Andreas 
Wefring, seniorkonsulent, og Thomas Bruen Olsen, Gis ansvarlig, (begge ved 
Forminneseksjonen) deltok på utgravingen perioden 24.-25.06.15. 

Feltleder hadde 2 dagers forarbeid som ble brukt til forberedelse av felt i form av innføring i 
saksdokumenter, samt klargjøring av grave-, dokumentasjon- og hms utstyr.  

Etterarbeidet besto av flotering av prøver, lister og rapportskriving. Rapport er skrevet av 
Yvonne Dahl med bidrag av Morten Ramstad. 
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Undersøkelsen var basert på maskinell avdekking. Gravemaskin var  innleid fra Fronta AS. Det 
ble brukt en 5 tonns maskin med skuffebredde på 1 m. Avdekkingen foregikk tidsrommet 
22.6.15-23.6.15, og det ble brukt 1,5 dagsverk på dette. 

Thomas Bruen Olsen ved Forminneseksjonen utførte innmålinger med totalstasjon. 

Helge Irgens Høeg har vært ansvarlig for vedartsanalyser.  

Det var gode værforhold under undersøkelsen.   

 

4. METODE OG DOKUMENTASJON  

4.1 Dokumentasjon 
Før undersøkelsene tok til ble området fotografert. Under utgravningen ble det tatt 
oversiktsbilder av felt, anleggsspor og øvrige observasjoner, samt ulike situasjonsfoto og 
arbeidsbilder. Alle snittede anlegg ble dokumentert med foto i plan og profil. Fotogrammetri ble 
gjort av hele feltet- både av hensyn til dokumentasjon men også som testing av metodikken. Et 
utvalg bilder fra undersøkelsen er lagt inn i Unimus, Universitetsmuseenes fotoportal, og således 
tilgjengelig på nett, disse fotoene er gitt databasenummer Bf10204 (jfr vedlegg A).  

Figur 5 Dokumentasjon av profil i kokegrop (foto CZinsli) 
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I felt ble alle undersøkte anlegg dokumentert i profil og plan på plantegninger i målestokk 1:10. 
Daterte anlegg er også rentegnet i Adobe Illustator under etterarbeidet med rapporten. 

Adobe Illustrator CSI5 og ArcGis/ArcMap 10.0 er brukt i bearbeiding av data, produsering av 
tegninger og kart over lokaliteten og utvalgte anlegg etter utgravningen 

 

4.2  Innsamling av vitenskapelig prøver 
Alle vitenskapelige prøver er ført inn og nummerert forløpende i felt (vedlegg x). 
14C dateringer ble tatt ut fra profilsnitt av utvalgte anlegg.  
14C-dateringene av trekullprøvene ble utført av Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory 
(BETA). Samtlige dateringer i rapporten er oppgitt i kalenderår, med utgangspunkt i 2 sigma 
standardavvik (Vedlegg D). Alle prøver ble vedartsbestemt av Helge Irgens Høeg før datering 
(vedlegg C). En datering (Heiane 4)er gjort på pinus; furu. Dette er en lite ønsket tresort for 
datering da den ofte gir en eldre datering enn det som er reelt, grunnet furuens høye levetid og 
bestandighet som tørrved.  

4.3 Gjennomføring 
Flaten ble maskinelt avdekket. Det ble også forsøkt å ta en sjakt på kollen nord for feltet for å 
undersøke et søkk/ mulig nedgraving som avtegnet seg i overflaten. Dette lot seg ikke gjøre 
maskinelt. Manuelle prøvestikk ble gjort, men viste ingen stratigrafi som tydet på menneskelig 
aktivitet. 

 

 

Figur 6 Området før og etter avdekking, sett mot ØNØ og ØSØ (foto C Zinsli) 
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5. KOKEGROPFELTET 

5.1 Generelt om anleggstypen kokegroper 
Kokegroper oppfattes vanligvis som spor etter en måte å tilberede mat på, hvor maten kokes i 
grop, derav navnet. Metoden tar utgangspunkt i at det tennes bål i en grop. I bålmassen legges 
jevnstore steiner som absorbere og magasinere varmeenergien fra ilden. Når bålmassen kun 
består av glør legges det mat på topp av steinene. Gropa dekkes deretter med torv. Man får da en 
lukket jordovn hvor maten langtidskokes. Det er stor variasjon i størrelse og fasong på 
kokegropene, og man antar at dette avspeiler ulike funksjoner. Gropene kan foruten tilbereding 
av mat også ha vært produksjonsanlegg av forskjellig art.  

Arkeologisk avtegner kokegropene som nedgravde sirkulære/ovale anlegg fylt med trekull og 
skjørbrent stein (varmepåvirket oppsprukket stein). Dersom området der kokegropene er anlagt 
har vært utsatt for sener forstyrrelse, for eksempel knyttet til pløying, vil de som regel være dårlig 
bevart og følgelig mer vanskelig å erkjenne. I slike sammenhenger avtegner kokegropene seg ofte 
som grunne, mer diffuse nedgravinger, som kan forveksles med ildsteder basert på åpen ild. Et 
ildsted vil som regel ikke graves noe særlig ned i undergrunnen, karakteristisk er også kantsteiner 
som omslutter bålet, i enkelte tilfeller opptrer også heller i bunnene av ildstedet. 

  

5.2  Dokumenterte kokegroper  
Ved fylkeskommunes registreringer ble det funnet 3 kokegroper. Disse ble alle gjenfunnet ved 
åpning av feltet og var godt merket med nummer (pose) og dekket til med duk. Ytterligere 2 
groper ble funnet under avdekking; totalt 5 groper, S101-105. Kokegropene avtegnet seg som 
sirkulære kullfylte fyllskifter. Diameteren varierte mellom 115-90 cm , mens dybden var fra 10-7 
cm. Strukturer som ikke er presentert i teksten, er gjengitt med tegning og foto i vedlegg F. 

I alt 3 kokegroper ble datert, resultatene er presentert i tabellform (se vedlegg D for fullstendig 
kalibreringer): 

Struktur 

nr 

Vp nr. BETA nr Type 
struktur 

Datering BC/AD Datering ukla 
BP 

S102 Heiane-2 420355 Kokegrop Cal AD 345-430, 
Cal AD 490-530 

1640+/-30 BP 

S103 Heiane-3 420356 Kokegrop Cal AD 335-425 1660 +/-30 BP 

S104 Heiane-4 420357 Kokegrop Cal AD 265-275, 
Cal AD 330-420 

1670 +/-30 BP 

Tabell 2. Dateringsresultater (se også vedlegg C). 

Som det fremgår av tabell 2 tilhører alle dateringene siste del av romertid og overgangen til 
folkevandringstid. 
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Figur 7  

Avdekt område 



16 

 

 

Figur 8 Kokegrop S104 lengst vest på feltet, tegning og foto av strukturen i plan og profil (se også vedlegg F) 

 

5.3  Tolkning av kokegropene 
Kokegroper er en vanlig funnkategori ved flateavdekkinger. De finnes ofte forbindelse med 
jordbruksboplasser, mange er og påvist i relasjon til gravanlegg og gravfelter. Kokegroper har en 
hovedbruksperiode fra yngre bronsealder til yngre jernalder, tilsvarende en et tidsrom på mer enn 
2500 år. Kokegroper opptrer både alene (desentralisert) og på store felter med flere hundre 
groper, såkalte kokegropsfelt (sentralisert). Med kokegropfelter menes det i denne 
sammenhengen et område hvor det utelukkende eller nesten utelukkende, forekommer 
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kokegroper, eller kokegroplignede anlegg (Diinhoff 2005, Martens 2005). Selv om variasjonen er 
stor kan det se ut som det er en kronologisk tendens at de desentraliserte kokegropfeltene er noe 
eldre enn de mer sentraliserte kokegropfeltene. 

Det arkeologiske kildematerialet vitner om at kokegropene har blitt benyttet ved en rekke ulike 
anledninger, fra utøvelse av kult til husholds aktiviteter til festing og sosiale sammenkomster. 
Basert på kokegropenes størrelse, antall og beliggenhet skilles det mellom groper som 
representerer daglig husholdvirksomhet og kokegroper som kan forbindes med ulike former for 
kultutøvelse knyttet til måltidet slik som kokegroper ved gravhauger. Lars Erik Narmo (1996) ser 
kokegropfeltene som førkristne kultplasser, ”hellige lunder”. Narmo tolker gropene som spor 
etter matoffer, måltider tilberedt, forært eller fortært etter spesielle regler til gudene. Man kjenner 
eksempelvis til kokegroper med utelukkende funn av hesteben hvilket er en sterk indikasjon på 
kultiske måltider og slakt. Lars Erik Gjerpe anlegger en mer politisk og ideologisk orientert 
tolkningsramme på kokegropfeltene (Gjerpe 2001). I følge Gjerpe er de spor etter «offentlige» 
samlingsplasser, eksempelvis tingplasser. Her inngår kokegropene i en politisk sammenheng der 
kultiske drikkelag og måltid hadde en viktig sosial og politisk betydning.  

Ettersom man har registrerte lokaliteter med mulige hus 30-100 m fra kokegropfeltet på er det 
rimelig å anta at feltet som helhet representerer en type aktivitet som var ønskelig nært, men 
samtidig adskilt fra et gårdstun. Resultatene fra registreringen viser en dateringsramme for 
omkringliggende anlegg/lokaliteter som omfatter både sen førromersk jernalder, 
folkevandringstid og sen vikingtid-tidlig middelalder. Tidsmessig faller dateringen av kokegropene 
sammen med funn av spannformet keramikk fra lok 4 som ligger knappe 30 m fra kokegropene. 

I lys av dette synes det rimelig å tolke det lille kokegropfeltet som en liten samlingsplass for en 
mindre lokal gruppe med fokus på profan bruk av gropene knyttet til daglig liv og virke i 
nærområdet, og ikke som en kultisk samlingsplass.  

6. SAMMENDRAG 
Tidshorisonten for menneskelig aktivitet i denne delen av Stordøya er lang og mangfoldig. 
Resultatene viser hvor stort informasjonspotensiale ikke-synlige kulturminner innehar. 
Undersøkelsen har således bidratt til en mer helhetlig forståelsen av landskapet og kaster lys over 
de allerede kjente og synlige kulturminnene i Sørbygdo, og har gitt ny og viktig kunnskap om 
forhistorisk bosetting i området.  

Sett i lys av de andre påviste kultursporene på og rundt gårdene Horneland og Hattland vitner  
det undersøkte kokegropfeltet om en mer eller mindre kontinuerlig bruk av området fra 
førromersk jernalder og frem til utgangen av yngre jernalder. Satt inn i en videre sammenheng vil 
våre funn og observasjoner bidra med å dekke kunnskapshull for regionen. Resultatene har 
således bidratt til et mer detaljert og balansert bilde av ulike sider vedørende den forhistoriske 
bosettingen på denne delen av Stord.  
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Vedlegg A. Fotoliste felt, JPG format 
Prosjekt Heiane Sør. Askeladden  id 147439 
Horneland gbnr 46/2,Hattland gbnr 47/1, Stord k. Hordaland 
 
Foto 
nr. Fil nr. Motiv-Struktur-Situasjon Plan Profil Retning Dato/Sign

1 994
Oversiktsfoto før avdekking, myrområde n-nv for 
lokalitet NV

CZ 
22.6.15

2 995 Som over N
3 996 Som over NØ

4 997
Oversiktsfoto før avdekking, myrområde NØ for 
lokaliteten NØ

5 998 Som over Ø
6 999 Oversiktsfoto av lokalitetsflate før avdekking Ø
7 1000 Som over V
8 1002 Som over NV
9 1003 Som over Ø

10
Gnr 
46/2

Oversiktsfoto før avdekking, myrområdet Ø for 
lokalitet med nedlagte bruksbygninger NØ

11 1009
Oversiktsfoto før avdekking, myrområdet NØ for 
lokalitet med EL-mast N

12 1010 Oversiktsfoto, EL-mast SØ

13 1011
Oversiktsfoto før avdekking, myrområde sør for 
lokalitet, sett mot registrerte lok.4 V

14 1012 Panorama lokalitetsflate fra V mot Ø V
15 1013 Panorama lokalitetsflate fra V mot Ø NNV
16 1014 Panorama lokalitetsflate fra V mot Ø NV
17 1015 Panorama lokalitetsflate fra V mot Ø N
18 1016 Panorama lokalitetsflate fra V mot Ø NØ
19 1017 Panorama lokalitetsflate fra V mot Ø Ø
20 1018 Panorama lokalitetsflate fra V mot Ø SØ

21 1019 Arbeidsfoto avdekking ØNØ
CZ 

23.6.15
22 1020 Som over ØSØ
23 1021 Som over Ø

24 1022
Flate nord for avdekket felt, med negativt 
prøvestikk N

25 1023
Flate nord for avdekket felt, med negativt 
prøvestikk NV

26 1024
Flate nord for avdekket felt, med negativt 
prøvestikk NV

27 1025 Oversikt felt etter avdekking SØ
28 1026 Kokegrop S101, lik registrerte A8 i fylkets rapport X N
29 1027 Kokegrop S102, lik registrerte A9i fylkets rapport X N
30 1028 Kokegrop S103, lik registrerte A10i fylkets rapport X N
31 1029 Kokegrop S104 X N
32 1030 Struktur S105 X S

33 1031 Struktur S105 etter snitt, AVSKREVET X S
CZ 

24.6.15

34 1032
Arbeidsfoto dokumentasjon S103, Morten 
Ramstad Ø

35 1033 Kokegrop S103 etter snitt X N



Vedlegg A. Fotoliste felt, JPG format 
Prosjekt Heiane Sør. Askeladden  id 147439 
Horneland gbnr 46/2,Hattland gbnr 47/1, Stord k. Hordaland 
 

36 1035 Kokegrop S102 etter snitt X N
37 1036 Kokegrop S104 etter snitt X SSV
38 1037 Arbeidsfoto Andreas Wefring, Thomas B Olsen V
39 1041 Kokegrop S101 etter snitt X SV

 



Vedlegg A. Fotoliste felt, JPG format 
Prosjekt Heiane Sør. Askeladden  id 147439 
Horneland gbnr 46/2,Hattland gbnr 47/1, Stord k. Hordaland 
 

36 1035 Kokegrop S102 etter snitt X N
37 1036 Kokegrop S104 etter snitt X SSV
38 1037 Arbeidsfoto Andreas Wefring, Thomas B Olsen V
39 1041 Kokegrop S101 etter snitt X SV

 

Vedlegg A. Fotoliste Unimus fotoportal Bf10204 http://www.unimus.no/foto/#/ 
Prosjekt Heiane Sør. Askeladden  id 147439 
Hornaland gbnr 46/2,Hattland gbnr 47/1, Stord k. Hordaland 
 
Filnavn Motiv Strukturn

/Objektn
Sett mot Fotograf Opptaksdat

oBf10204__0994.JPG Oversiktsfoto før avdekking, myrområde n.nv fo lokalitet nv Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__0995.JPG Oversiktsfoto før avdekking, myrområde nnv fo lokalitet n Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__0996.JPG Oversiktsfoto før avdekking, myrområde nø for lokaliteten nø Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__0997.JPG Oversiktsfot før avdekking, myrområde nø for lokalitet nø Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__0998.JPG Oversiktsfoto før avdekking, myrområde ø for lokalitet ø Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__0999.JPG Oversiktsfoto av lokalitetsflate før avdekking ø Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1000.JPG Oversiktsfoto av lokalitetsflate før avdekking v Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1002.JPG Oversiktsfoto av lokalitetsflate før avdekking nv Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1003.JPG Oversiktsfoto av lokalitetsflate før avdekking ø Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1008.JPG Oversiktsfoto før avdekking, myrområde øst for lokalitet med nedlagte bruksbygninger nø Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1009.JPG Oversiktsfot før avdekking, myrområde nø for loklaitet med EL-mast n Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1010.JPG Oversiktsfoto for avdekking, EL-mast sø Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1011.JPG Oversiktfot, EL-mast n Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1012.JPG Panorama lokalitesflate, fra V mot Ø, 1/7 v Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1013.JPG Panorama lokalitesflate, fra V mot Ø, 2/7 nnv Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1014.JPG Panorama lokalitesflate, fra V mot Ø, 3/7 nv Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1015.JPG Panorama lokalitesflate, fra V mot Ø, 4/7 n Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1016.JPG Panorama lokalitesflate, fra V mot Ø, 5/7 nø Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1017.JPG Panorama lokalitesflate, fra V mot Ø, 6/7 ø Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1018.JPG Panorama lokalitesflate, fra V mot Ø, 7/7 sø Camilla Zinsli 22.06.2015

Bf10204__1019.JPG Arbeidsfoto avdekking øsø Camilla Zinsli 23.06.2015

Bf10204__1020.JPG Arbeidsfoto avdekking nv Camilla Zinsli 23.06.2015

Bf10204__1021.JPG Arbeidsfot, avdekket felt ø Camilla Zinsli 23.06.2015

Bf10204__1022.JPG Flate nord for avdekket felt, med negativt prøvestikk n Camilla Zinsli 23.06.2015

Bf10204__1023.JPG Flate nord for avdekket felt, med negativt prøvestikk nv Camilla Zinsli 23.06.2015

Bf10204__1024.JPG Arbeidsfoto, flate nord for avdekket felt med negativt prøvestikk nv Camilla Zinsli 23.06.2015

Bf10204__1025.JPG Oversikt felt etter avdekking sø Camilla Zinsli 23.06.2015

Bf10204__1026.JPG Kokegrop S101 plan, lik registrerte A8 i fylkets rapport S101 n Camilla Zinsli 23.06.2015

Bf10204__1027.JPG Kokegrop S102 plan, lik registrerte A9 i fylkets rapport S102 n Camilla Zinsli 23.06.2015

Bf10204__1028.JPG Kokegrop S103 plan, lik registrerte A10 i fylkets rapport S103 n Camilla Zinsli 23.06.2015

Bf10204__1029.JPG Kokegrop S104 plan S104 n Camilla Zinsli 23.06.2015

Bf10204__1030.JPG Struktur S105 S105 s Camilla Zinsli 23.06.2015

Bf10204__1031.JPG Struktur S105 etter snitt, AVSKREVET S105 S Camilla Zinsli 23.06.2015

Bf10204__1032.JPG Arbeidsfoto dokumentasjon-tegning av S103 ø Camilla Zinsli 24.06.2015

Bf10204__1033.JPG Kokegrop S103 eter snitt, profil S103 n Camilla Zinsli 24.06.2015

Bf10204__1035.JPG Kokegrop S102 etter snitt, profil S102 n Camilla Zinsli 24.06.2015

Bf10204__1036.JPG Kokegrop S104 etter snitt, profil S104 n Camilla Zinsli 24.06.2015

Bf10204__1037.JPG Arbeidsfoto/vbefaring av personell fra Forminnesesksjonen n Camilla Zinsli 24.06.2015

Bf10204__1041.JPG Kokegrop S101 etter snitt, profil S101 n Camilla Zinsli 24.06.2015  



Vedlegg B. Vitenskapelig prøver 14C 
Prosjekt Heiane Sør 
Id 147439, Horneland gbnr 46/2 og Hattland gbnr 47/1, Stord k.  Hordaland 
  

VP nr. BETA-nr. Treart Vekt 
gram

Struktur-
nummer

Type 
anlegg/

struktur

Dokumentasjon Dato/sign

Heiane-1 Pinus 7,3 1 Kokegrop Tegn 2

Foto 21, 39

23.-24.06.15

CZ

Heiane-2 420355 Betula 4,9 2 Kokegrop Tegn 1

Foto 29, 36

23.-24.06.15

CZ

Heiane-3 420356 Betula 0,1 3 Kokegrop Tegn 1

Foto 30, 35

23.-24.06.15

CZ

Heiane-4 420357 Pinus 14,9 4 Kokegrop Tegn 2

Foto 31, 37

23.-24.06.15

CZ

 

Følgende prøver sendt til BETA : Heiane 2-4 

Samtlige prøver ble treartsbestemt av Helge Høeg, jfr vedlegg C 



Vedlegg B. Vitenskapelig prøver 14C 
Prosjekt Heiane Sør 
Id 147439, Horneland gbnr 46/2 og Hattland gbnr 47/1, Stord k.  Hordaland 
  

VP nr. BETA-nr. Treart Vekt 
gram

Struktur-
nummer

Type 
anlegg/

struktur

Dokumentasjon Dato/sign

Heiane-1 Pinus 7,3 1 Kokegrop Tegn 2

Foto 21, 39

23.-24.06.15

CZ

Heiane-2 420355 Betula 4,9 2 Kokegrop Tegn 1

Foto 29, 36

23.-24.06.15

CZ

Heiane-3 420356 Betula 0,1 3 Kokegrop Tegn 1

Foto 30, 35

23.-24.06.15

CZ

Heiane-4 420357 Pinus 14,9 4 Kokegrop Tegn 2

Foto 31, 37

23.-24.06.15

CZ

 

Følgende prøver sendt til BETA : Heiane 2-4 

Samtlige prøver ble treartsbestemt av Helge Høeg, jfr vedlegg C 

Vedlegg B. Dateringsresultater 
Prosjekt Heiane Sør 
Id 147439, Horneland gbnr 46/2 og Hattland gbnr 47/1, Stord k.  Hordaland 
  

VP nr. Beta nr Struktur-
nummer

Type 
struktur

Datering BC/AD Datering ukla 
BP

Heiane-2 420355 2 Kokegrop Cal AD 345-430, Cal AD 490-530 1640+/-30 BP

Heiane-3 420356 3 Kokegrop Cal AD 335-425 1660 +/-30 BP

Heiane-4 420357 4 Kokegrop Cal AD 265-275, Cal AD 330-420 1670 +/-30 BP
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Vedlegg D. BETA rapport 
Prosjekt Heiane Sør. Askeladden  id 147439 
Hornaland gbnr 46/2,Hattland gbnr 47/1, Stord k. Hordaland 
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Vedlegg E. Tegnelist, felt 
Prosjekt Heiane Sør 
Id 147439, Horneland gbnr 46/2 og Hattland gbnr 47/1, Stord k.  Hordaland 
  
 

Tegning 
nr. 

Motiv/ 

Strukturnummer 

Type 
anlegg/struktur 

Profil/ 
Plan 

Måle-
stokk 

Annet/ 

Kommentarer, relasjoner, 
prøver etc 

Dato/sign 

I S103, S105, 
S102 

Kokegroper X 1:10 S105 avskrevet ved snitt, 
kun dokumentert i plan 
samt foto 

S103=VP3 (datert) 

S102=VP2 (datert) 

MR 

24.06.15 

II S104, S101 Kokegroper X 1:10 S104=VP4 (datert) 

S101=VP1 

MR 

24.06.15 

 

Overnevnte er rentegnet i Adobe lllustrator CS5.1, jfr. illustrasjoner i rapport. 



Vedlegg E. Tegnelist, felt 
Prosjekt Heiane Sør 
Id 147439, Horneland gbnr 46/2 og Hattland gbnr 47/1, Stord k.  Hordaland 
  
 

Tegning 
nr. 

Motiv/ 

Strukturnummer 

Type 
anlegg/struktur 

Profil/ 
Plan 

Måle-
stokk 

Annet/ 

Kommentarer, relasjoner, 
prøver etc 

Dato/sign 

I S103, S105, 
S102 

Kokegroper X 1:10 S105 avskrevet ved snitt, 
kun dokumentert i plan 
samt foto 

S103=VP3 (datert) 

S102=VP2 (datert) 

MR 

24.06.15 

II S104, S101 Kokegroper X 1:10 S104=VP4 (datert) 

S101=VP1 

MR 

24.06.15 

 

Overnevnte er rentegnet i Adobe lllustrator CS5.1, jfr. illustrasjoner i rapport. 

0 0,5m

Beskrivelse
Mål: 110 x100 cm. Dybde 10 cm.
A. Svart sterkt trekullholdig sand. Inneholder enkelte 
skjørbrente stein på opptil 27 cm str. Bunn kokegrop.
B. Brun - gulbrun lett siltig sand med små andeler grus. 
Undergrunn.
VP1 er ikke sent til datering.

Struktur 101. 
Kokegrop

VP1
A

B

Vedlegg F. Rentegninger og foto av strukturer
Prosjekt Heiane Sør
Id 147439, Horneland gbnr 46/2 og Hattland gbnr 47/1, Stord k. Hordaland



Cal AD 345-430
Cal AD 490-530

VP2A
B

Beskrivelse
Mål: 100x95 cm. Dybde 7 cm
A. Svart sterkt trekullblandet sand, noen få små- (>20 cm) samt
store skjørbrente stein. Lagert representerer bunn av kokegrop.
VP2 har en god kontekst utezn fare for kontminering.
B. Grå-gulbrun, siltig sand, enkelte små fylittskiver (>10 cm), rentf
fyllittberget i undergrunnen. Representerer naturlig/steril undergrunn.

0 0,5m

Struktur 102. 
Kokegrop

Vedlegg F. Rentegninger og foto av strukturer
Prosjekt Heiane Sør
Id 147439, Horneland gbnr 46/2 og Hattland gbnr 47/1, Stord k. Hordaland



Cal AD 345-430
Cal AD 490-530

VP2A
B

Beskrivelse
Mål: 100x95 cm. Dybde 7 cm
A. Svart sterkt trekullblandet sand, noen få små- (>20 cm) samt
store skjørbrente stein. Lagert representerer bunn av kokegrop.
VP2 har en god kontekst utezn fare for kontminering.
B. Grå-gulbrun, siltig sand, enkelte små fylittskiver (>10 cm), rentf
fyllittberget i undergrunnen. Representerer naturlig/steril undergrunn.

0 0,5m

Struktur 102. 
Kokegrop

Vedlegg F. Rentegninger og foto av strukturer
Prosjekt Heiane Sør
Id 147439, Horneland gbnr 46/2 og Hattland gbnr 47/1, Stord k. Hordaland

VP4 A

B

Cal AD 265-275
Cal AD 330-420

Beskrivelse
Mål: 115 x 83 cm, dybde 8 cm.
A. Svart, sterkt trekullholdig sand. Inneholder enkelte 
skjørbrente stein opptil 20 cm str. Bunn av kokegrop.
2. Grå - gulbrun lett siltig sand med små andeler grus.
Undergrunn.

0 0,5m

Struktur 104. 
Kokegrop

Vedlegg F. Rentegninger og foto av strukturer
Prosjekt Heiane Sør
Id 147439, Horneland gbnr 46/2 og Hattland gbnr 47/1, Stord k. Hordaland





 


