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SAMMENDRAG 
 
I forbindelse med Reguleringsplan for gang- og sykkelsti langs fv. 4 og 5, Lunner, Oppland, ble det i 
perioden 21. – 24. september 2009 gjennomført en arkeologisk utgravning av fossile dyrkningsspor 
(Id.104245) på Skøien østre (101/1, 51). Undersøkelsesområdet ligger i dyrket mark på nordsiden av et 
øst-vestgående høydedrag. Terrenget synker gradvis mot en forsenkning i nordlig retning før terrenget 
igjen stiger svakt. Det ble åpnet en 67 m lang sjakt med en bredde på 2-6 m, til sammen ca. 261 kvm. Det 
ble påvist to dyrkningslag, S1 og S2, i tillegg til et steinlag, S3. 
 
Det ble tatt ut fire kullprøver, to makrofossilprøver og en pollenserie fra et profil gjennom 
dyrkningslagene. Alle kullprøvene er vedartsbestemt av Helge I. Høeg og to er datert ved 
Nasjonallaboratoriet for C14-datering ved NTNU. Dyrkningslag S1 er datert til yngre romertid (cal AD 
265-405) og S2 er datert til yngre bronsealder (cal 1005-920 BC). To makrofossilprøver ble analysert av 
Annine Moltsen ved Natur og Kultur. Det var ikke mulig å avgjøre om lagene er tidligere dyrket jord, 
men det er ingenting som taler mot at jorden kan være dyrket. Mengden kull som var til stede i lagene kan 
stamme fra tilført avfall, muligens i forbindelse med gjødsling.  
 

 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Skøien østre  101/1, 51 
Kommune Fylke

Lunner Oppland 
Saksnavn Kulturminnetype 
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg 
langs fv. 4 og 5, Jernbanebrua-
Melbykrysset. 

Fossile dyrkningsspor 

Saksnummer (arkivnr. Kulturhistorisk museum) Tiltakskode/ prosjektkode 
09/6486 760076/280105 
Eier/ bruker, adresse Tiltakshaver 

 Lunner kommune 
Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum

21. – 24. september 2009 UTM Sone 32. N: 6685431, Ø: 586660 
ØK-kart ØK-koordinater 

CM 054-5-4 Gauss-K. Akse 3. N: 255693.7, Ø: -8308.2  
A-nr. C.nr. 

2009/314 C57490 
ID-nr (Askeladden) Negativnr. (Kulturhistorisk museum)

Id. 104245 Cf34218 
Rapport ved: Dato: 

Grethe Bjørkan Bukkemoen 22. mars 2010 
Saksbehandler: Prosjektleder: 

Jan Henning Larsen/Ingunn Holm Ole Christian Lønaas 



101/1, 51, Lunner  Saksnr. 09/6486 

 1Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

INNHOLD 
 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN  2 

2. DELTAGERE, TIDSROM  2 

3. FORMIDLING  4 

4. LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER  4 

5. UTGRAVNINGEN  6 

5.1. Problemstillinger og prioriteringer  6 

5.2. Utgravningsmetode  6 

5.3. Utgravningens forløp  7 

5.4. Kildekritiske forhold  8 

5.5. Utgravningsresultater  9 
5.5.1. Funnmateriale  9 
5.5.2. Strukturer  9 
5.5.3. Datering  12 
5.5.4. Naturvitenskapelige prøver og analyser  12 

5.6. Vurdering av resultatene, tolkning og diskusjon  13 

6. KONKLUSJON  15 

7. LITTERATUR  15 

8. VEDLEGG  16 

8.1. Tilveksttekst  16 

8.2. Profiltegning  18 

8.3. Fotoliste  19 

8.4. Analyser  20 
8.4.1. Rapport fra analyse av makrofossiler v/Annine Moltsen, NOK  20 
8.4.2. Vedartsbestemmelse v/Helge I. Høeg  23 
8.4.3. Radiologiske dateringer v/RADDAT, NTNU  24 

8.5. Kart  25 
8.5.1. Oversiktskart  25 
8.5.2. Utgravningsfeltet  26 



101/1, 51, Lunner  Saksnr. 09/6486 

 2Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

SKØIEN ØSTRE, 101/1, 51, LUNNER K., OPPLAND  

GRETHE BJØRKAN BUKKEMOEN 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen har sin bakgrunn i realisering av reguleringsplan for gang- og sykkelsti 
langs fv 4 og fv 5. Etter varslet oppstart for reguleringsplanarbeidet i september 2005, 
ble det gjennomført en befaring for å avklare potensialet for kulturminner. Fra tidligere 
var det kjent en gravhaug innenfor planområdet (Id. 29330-11). 
 
Oppland fylkeskommune gjennomførte en registrering av kulturminner ved maskinell 
sjakting i oktober-november 2006. Det ble da avdekket et fossilt dyrkningslag (Id. 
104245), C14-datert til yngre romertid, cal AD 345-380 (jf. Helstad/Bjørnstad 2007; 
Holm/Larsen 2009). Undersøkelsesområdet ligger på vestsiden av fv 5, mellom krysset 
fv 3 og fv 4 i nord og krysset fv 4 og fv 5 i sør. 
 
Oppland fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i henhold til kulturminne-
loven § 8, 4. ledd i brev av 16. juli 2007, hvor det ble anbefalt dispensasjon for den 
berørte lokaliteten med vilkår om arkeologisk undersøkelse. Kulturhistorisk museum 
(KHM) mente i brev til Riksantikvaren av 3. august 2007 at en videre bevaring av 
kulturminnet var lite hensiktsmessig, og anbefalte dispensasjon. Riksantikvaren ga 
dispensasjon i brev av 16. august 2007 til Oppland fylkeskommune. I brev av 15. januar 
2009 fra Oppland fylkeskommune til Riksantikvaren ble det meldt at tiltakshaver, 
Lunner kommune, ønsket planen realisert og utgravningen gjennomført. I brev av 15. 
april 2009 til Riksantikvaren sender KHM oppdatert omkostningsoverslag og forslag til 
vilkår (jf. Holm/Larsen 2009). I brev av 30. april 2009 fattet Riksantikvaren vedtak om 
kostnader og omfang knyttet til  undersøkelsen i henhold til kulturminneloven § 10. 
 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen fant sted i tidsrommet 21.- 24. september 2009, og det ble til sammen 
utført 8 dagsverk. Det var flott høstvær med sol og en del vind i perioden. 
 

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Ole Christian Lønaas Prosjektleder   
Grethe Bjørkan Bukkemoen Feltleder I 21.-  24. september 2009 4 
Ellen Kathrine Friis Feltassistent 21.- 24. september 2009 4 
Sum   8 
Rune Borvik Innmåling  0,8 
Gravemaskinfører Pål Engen, 
Teknisk etat, Lunner kom. 

  2 
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Figur 1. Undersøkelsesområdet. GIS applikasjon ved Rune Borvik 
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3. FORMIDLING  

Enkelte naboer og forbipasserende kom innom feltet og fikk da en kort orientering om 
undersøkelsen. Undersøkelsen var omtalt i Hadelands avis 23. september. 

 

4. LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger på høydedraget mellom Vigga og Randsfjorden, på gården Skøien 
østre. Innsjøen Kalvsjø ligger noen hundre meter mot sør. Skøien som er et –vinnavn 
nevnes i følge Oluf Rygh første gang i 1520, og skives da Schodim. Førsteleddet er 
uforklart. Skøien var i 1647 delt i to gårder, en halvgård og en ødegård. Begge var 
bondegods. 
 
Planområdet ligger langs fv. 5 i dyrket mark, på nordsiden av et øst-vestgående 
høydedrag. I øst danner dette høydedraget en markant rygg i landskapet. Nord for denne 
ryggen er terrenget svakt synkende ned mot et søkk i terrenget. Deretter stiger terrenget 
gradvis. Vest for planområdet lå et lite skogholt som avgrensning av den dyrkede 
marken. Terrenget steg noe i denne retningen. 

 
 

 
Figur 2. Flyfoto over området. Feltet er omtrentelig markert med rødt. 
Id.29330-1 er gravhaugen tvers over veien for feltet. Kartet er hentet fra 
www.gulesider.no. Bearbeidet av Grethe Bjørkan Bukkemoen. 

 
 
På Skøien østre, gnr. 101, er det i følge Askeladden registrert flere lokaliteter med 
automatisk fredede kulturminner. 130 m vest for dyrkningslaget (Id.104245) ligger et 
gravfelt med fem rundhauger på et bergskjær (Id.77499). De øvrige kulturminnene på 
eiendommen er også gravfelt (Id. 19319, 39331, 59313 og 77499). Rett øst for 
utgravningsfeltet, på Kjørven, gnr. 99, ligger et nær bortpløyd gravfelt og en hustuft 
(Id.29330) (jf. Grieg 1926). Gravhaug Id. 29330-1 lå få meter fra det undersøkte 
dyrkningslaget, på andre siden av fv. 5. Fra Skøien østre (gnr. 101) er tidligere 
innkommet C13930 (jernøks fra merovingertid) og C25048 (flintdolk). 

 
 

Id.29330-1 

Kalvsjø 
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Til sammen er det kjent over 1300 gravhauger på Hadeland (Pedersen 1989:54). Mange 
av gravminnene er fortsatt godt bevart og det foreligger et særlig rikt gjenstands-
materiale som vitner om utstrakt bosetning og om kontakt med det øvrige Europa. Det 
finnes mange rike funn fra yngre romertid (200-400 e.Kr.) og vikingtid (800-1000 
e.Kr.), men særlig kjent er de tallrike våpengravene fra eldre jernalder. Materialet fra 
Hadeland er drøftet i to store avhandlinger (Grieg 1926, Pedersen 1989). 
 

 
Figur 3. Cf.34218_010. Planområdet og utgravningsfeltet med gravhaugen Id.29330-1 øst for fv. 5, foran 
låven som ses i bildekanten. Retning mot sør. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen. 

 
Siden 1960- og 1970-tallet er det blitt registrert en rekke større og mindre felt med 
rydningsrøyser og andre dyrkningsspor på Østlandet, især i Hedmark og Oppland. 
Likevel er det et fåtall som foreløpig er undersøkt, og kunnskapen om disse 
kulturminnene er ennå mangelfull. I Oppland er det gjennomført enkelte arkeologisk 
undersøkelser av rydningsrøysfelt, der de viktigste er Øverbymarka og 
Bækkimellommarka i Vardal, Gjøvik kommune (Holm 1995). I forbindelse med ny trase 
for Rv 35 ble det i Jevnaker i 1996 gjennomført arkeologisk undersøkelse av fossile 
dyrkningsspor (røysfelt) på gården Olum østre (Olimb østre) gnr. 121/1,2 (Gustafson 
1996). Brukstida for feltet ble datert til perioden fra høy- eller seinmiddelalder og inn i 
etterreformatorisk tid. Seinest på 1300-tallet ble området tatt i bruk i forbindelse med 
dyrkning, og det er usikkert hvorvidt det har vært et opphold i dyrkningen her i 
forbindelse med Svartedauden i 1349. Dateringene viser også dyrkning i perioden 1400- 
til 1600-tallet og videre etter 1650. Undersøkelsen på Olimb viser at det her, i likhet med 
i Øverbymarka i Gjøvik (Holm 1995), er benyttet en eldre jordbruksteknologi side om 
side med andre driftsformer som overtok i yngre jernalder/middelalder. Gamle åkerlag 
ble også påvist ved utgravningene på Hoffsvangen i Østre Toten høsten 2006. Her lå det 
kokegroper fra romertid i det gamle åkerlaget. 

 
Få undersøkelser av bosetningsspor er foretatt på Hadeland, men det finnes unntak. På 
Rekken ved Tingelstad nye kirke ble det foretatt en utgravning i forbindelse med 
utvidelse av kirkegården i 1998. Det ble undersøkt kokegroper, ildsted og stolpehull, 
med tre radiologiske dateringer til førromersk jernalder, men uten påviste hus. De 
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seinere årene er det gjennomført flere undersøkelser av kokegroper og dyrkningslag i 
Gran kommune. På Morstad vestre (261/1) ble en kokegrop og en kullgrop datert til hhv. 
førromersk jernalder og  tidlig middelalder (Bukkemoen og Skogsfjord 2009). 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1. PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

Spor etter dyrking i forhistorisk tid og middelalder kan i dag fremstå på forskjellige 
måter. Det kan være i form av rydningsrøyser, bevarte åkerterrasser eller bevarte jordlag 
under eksisterende dyrket mark slik som i tilfellet på Skøien.  Siden det er foretatt så få 
undersøkelser på Hadeland var det i forhold til dyrkningslaget på Skøien sentralt å få 
gjennomført en dokumentasjon av kulturminnet hvor det tolkes og dateres med 
naturvitenskapelige metoder. Følgende problemstillinger var relevante: 

 
 Datering 
 Funksjon – hva er dyrket 
 Stratigrafien internt i dyrkningslaget  
 Er det andre strukturer her? 

 

5.2. UTGRAVNINGSMETODE   

Ved undersøkelsen ble det anvendt en gravemaskin på 8 tonn med pusskuff og 
renseskjær for å flateavdekke de aktuelle områdene. Det ble erfart at maskinen gjerne 
kunne ha vært litt større, og dermed med lengre rekkevidde, for å øke effektiviteten ved 
avdekking. Maskinføreren var imidlertid svært dyktig så i dette tilfellet hadde dette trolig 
lite å si. 
 
Fremkomne lag ble nummerert og dokumentert i plan gjennom digital innmåling. Det 
ble gjensatt et profil i sjaktkanten der lagene var tydeligst for å tegne og fotografere 
lagene i profil. Profilet utgjorde også en svært egnet kontekst for prøveuttak. Lagene ble 
beskrevet på egne strukturskjema. Det ble tatt ut kullprøve for radiologisk datering fra 
alle stratigrafiske lag, i tillegg til makrofossilprøver og en pollenserie. 
 
Ved etterarbeid ble informasjonen på strukturskjemaene lagt inn i museets 
strukturdatabase. Alle prøver ble nummerert fortløpende. Det ble brukt digitalt 
speilreflekskamera i felt, Canon EOS 400D, og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase 
under Cf.34218. 
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Figur 4. Cf.34218_005. Avdekking av fossilt dyrkningslag S1 i plan. Dyrkningslaget ses godt i profilet mot 
vest. Retning mot nordvest. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen. 

 
Innmålingen i felt ble utført av Rune Borvik fra Kulturhistorisk museum. Det ble 
anvendt 0,8 dagsverk. Det var allerede etablert to fastpunkter i området. Innmålingen var 
problemfri med hensyn til gode siktlinjer og målevinkler. Det ble målt inn to 
dyrkningslag og et steinlag i tillegg til feltgrenser, jordprofiler og berg. Til innmålingen 
ble det benyttet en av museets totalstasjoner, en Leica 1100 med RCS fjernstyring. Alle 
innmålingene ble utført med selvsøkende kikkert og én person ved prismet. 
 
Til databearbeiding ble programvarene Leica GeoOffice 2.0 og ArcGIS9.2 benyttet. I 
felt ble alle data lagret som enkeltpunkt på et PCMCIA-kort i totalstasjonen. Disse ble 
deretter importert til GeoOffice, og her konvertert til Shape-filer som kunne bearbeides i 
ArcView. Her ble punktene gjort om til polygoner via programutvidelsen ’point to 
polygons’. Prosjektfilene ble deretter importert til ArcGIS for lagring i geodatabase. 
ArcGIS ble også brukt i ferdigstillelse av kartene til rapporten. Alle kartdata og metakart 
er lagret ved det digitale kartverket ved Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 
museum. 
 
Prøvene fra undersøkelsen ble katalogisert under C57490. 

 

5.3. UTGRAVNINGENS FORLØP 

Lunner kommune hadde på forhånd markert ut traseen så arbeidet kunne raskt 
igangsettes. Avdekkingen startet i sørlig del på en liten høyderygg noe lenger mot øst 
enn registreringssjakten. Her fremkom grunnfjell i tillegg til mye stein og leirskifer. 
Først etter 10 meter kom løsmasser i form av gulbrun, grusblandet silt. Nesten samtidig 
fremkom det registrerte dyrkningslaget som et mørk, brunsvart fyllskifte med enkelte 
kullbiter (S1). Laget ble avdekket i plan innenfor et begrenset areal, før det ble gravd 
vekk. Siden planområdet kun var mellom 2 og 6 meter bredt, og tiden vi hadde til 
rådighet var begrenset, var det lite hensiktsmessig å avdekke laget i plan. I tillegg var 
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deler av laget allerede forstyrret av registreringssjakten. Det ble i stedet gravd gradvis 
ned til steril undergrunn og lagene ble fulgt i sjaktkanten gjennom opprensede profiler. 
Terrenget helte kontinuerlig og dyrkningslaget ble gradvis tykkere mot bunnen av 
hellingen. Inntil et bergskjær i hellingen fremkom et steinlag (S3). Mot bunnen av 
hellingen, hvor sjakten fikk en dybde på nærmere 1,5 meter, ble det tydelig at det også 

var ytterligere et dyrkningslag (S2) under S1. S2 
skilte seg klart fra S1 med mørk gråbrun farge 
og enkelte kullbiter. Etter at S2 var erkjent ble 
det også oppdaget at laget hadde vært stedvis 
synlig også lenger sør, men kun som større og 
mindre flekker. Etter bunnen av hellingen steg 
terrenget igjen mot nord og dyrkningslagene blir 
gradvis borte. 

 
Etter avdekking ble sjaktkanten renset i det 
området hvor dyrkningslagene var tykkest og 
tydeligst, dvs. i bunnen av hellingen (Profil 1). I 
tillegg ble det renset et profil lengst sør, der 
dyrkningslag S1 først ble påvist (Profil 2). 
Profilene ble dokumentert ved fotografering og 
profil 1 ble tegnet. I etterkant ble det tatt ut 
prøver for naturvitenskapelig analyse. 

 
Sjakten i bunnen av hellingen ble ca. 1,5 m dyp, 
med en bratt profil mot vest. Siden sjakten lå 
rett ved fv.5 ble det satt opp sperrebånd for å 
hindre besøk av uvedkommende utenom 
arbeidstid. Skilting hadde i tillegg vært gunstig i 
en slik situasjon. 

 
Den avdekte sjakten var 67 meter lang og 
mellom 2 og 6 meter bred. Det ble anvendt 2 

dagsverk med maskin og avdekket til sammen ca. 261 m2.  I gjennomsnitt ble det 
avdekket 130,5 m2 pr. maskindagsverk, eller 65,3 m2 pr. dagsverk. Det lave gjennom-
snittet pr. dagsverk skyldes mengden jord som måtte fjernes. På det meste måtte 1,5 m 
med pløyelag og fossile dyrkningslag fjernes før undergrunnen fremkom. Jordmassene 
måtte i tillegg flyttes i flere omganger slik at maskinen kunne komme til i den smale 
traseen. 
 

5.4. KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det var lav høstsol kombinert med mye vind i perioden undersøkelsen fant sted. Dette 
gjorde det vanskelig å få tatt gode bilder av profiler og det var nødvendig å bruke mye 
tid på vanning. 
 

Figur 5. Cf. 34218_008. I bunnen av 
hellingen der sjakten var dypest og 
dyrkningslagene tykkest. I bildet ses Ellen 
Cathrine Friis. Retning mot nord. Foto: 
Grethe Bjørkan Bukkemoen. 
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Figur 6. Cf. 34218_022. Tegning av profil. I bildet: Ellen Cathrine Friis. Retning mot nordnordvest. Foto: 
Grethe Bjørkan Bukkemoen 

 

5.5. UTGRAVNINGSRESULTATER 

Undergrunnen innenfor det avdekte området besto av gulbrun, grusblandet silt, med 
enkelte større steiner og bergskjær. Matjordslaget hadde en tykkelse på 40-65 cm. 

 

5.5.1. FUNNMATERIALE 

Det ble ikke gjort funn av gjenstander ved utgravningen. 
 

5.5.2. STRUKTURER 

Det ble avdekket to fossile dyrkningslag og et steinlag. 
 
S. nr. Struktur Dybde 

i profil 
Vedart Ukalibrert 

datering BP 
Kalibrert    
datering 

S-01 Dyrkningslag 44 Bjørk 1700 ± 30 265-405 AD 

S-02 Dyrkningslag 48 Bjørk 2830 ± 30 1005-920 BC 
S-03 Steinlag 30    

Tabell 1. Oversikt over strukturer 

 
Lag S1, fossilt dyrkningslag fra yngre romertid 
Lag S1 fremkom i sjaktens sørlige del, der terrenget begynte å helle mot nord. Laget 
fortsatte ned hellingen, men forsvant da terrenget igjen begynte å stige i nordlig del av 
sjakten. Laget fortsatte i vestlig retning, og var avskåret av fv.5 mot øst. Laget besto av 
mørk gråsvart sand/silt med mye humus og enkelte kullbiter. Laget hadde en porøs 
konsistens og i forsenkningen i bunnen av hellingen var laget fetere. Den dokumenterte 
delen av profilet utgjorde 13 meter, men laget kunne følges i en lengde på 52 av sjaktens 
67 meter. Profilet viste at lagets tykkelse varierte, men at størst mengde var akkumulert i 
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bunnen av hellingen. I sjakten hadde laget en tykkelse på 10-44 cm. En kullprøve fra 
bunnen av laget er datert til yngre romertid, cal AD 265-405 (TRa-515). 
 

 
Figur 7. Cf.34218_013. Profil 1 med dyrkningslagene S1 og S2. Retning mot vest. Foto: Grethe Bjørkan 
Bukkemoen 

 
Lag S2, fossilt dyrkningslag fra yngre bronsealder 
Lag S2 fremkom gradvis nær bunnen av hellingen, men var stedvis kun bevart som 
større og mindre flekker. Laget fortsatte ned hellingen, men forsvant raskt da terrenget 
igjen begynte å stige i nordlig del av sjakten. Laget fortsatte i vestlig retning, og var 
avskåret av fv.5 mot øst. Laget besto av mørk brun sand/silt med mye humus og enkelte 
kullbiter. Laget var mer kompakt og fettholdig enn S1. I profil 1 er lag S2 dokumentert i 
en sammenhengende lengde på 7,7 meter. Lengst sør i profilet er lag S2 så vidt synlig. 
Profilet viste at lagets tykkelse varierte, men at størst mengde var akkumulert i bunnen 
av hellingen. I sjakten hadde laget en tykkelse på 0-48 cm. En kullprøve fra nedre del av 
laget er datert til yngre bronsealder, cal 1005-920 BC (TRa-514). 
 
S3 Steinlag 
Mot bunnen av hellingen, inntil et bergskjær som lå inn mot sjaktkanten i østlig retning, 
fremkom et steinlag som dekket hele sjaktens bredde. Steinlaget lå i overgangen mellom 
matjordslaget og dyrkningslag S1, så laget kan trolig ha tilkommet opp mot nyere tid. 
Steinene var i ulik størrelse, 5-25 cm i diameter, og ingen var skjørbrent. Laget dekket 
det meste av sjakten, men var ikke synlig i sjaktkanten mot øst og ble ikke avgrenset mot 
vest. Steinlaget er dokumentert i profil 1 med en lengde på ca. 8 meter og en tykkelse på 
ca. 30 cm. 
 

S1 

S2 
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Figur 8. Cf. 34218_018. Steinlag S3. Steinene lå opp mot bergskjæret til høyre i bildet, langs sjaktkanten 
mot øst. Retning mot nordnordvest. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 

 
Steinlagets funksjon er uavklart. Det var ikke mye stein i de fossile dyrkningslagene 
eller i det moderne pløyelaget så ansamlingen er trolig ikke en rydningsrøys. 
Steinsamlingen var åpenbart relatert til bergskjæret mot øst og steinene er lagt inntil og 
ut fra dette. Det kan tenkes at steinene er anlagt for å jevne ut terrenget eller i 
forbindelse med ferdsel over området. 
 
Beskrivelse av jordprofil 1, jf. tegning (figur 8) og bilde (figur 6). 

 

 
Figur 9. Profiltegning av profil 1 .Tegnet av Ellen Kathrine Friis og  Grethe Bjørkan Bukkemoen. 

 
Lag 1: Dagens pløyelag 
Lag 2: Fossilt dyrkningslag, S1. Mørk, gråsvart, humusrik sand/silt med en del kullbiter. 
De nederste 10 cm er mørkere og mer kullholdig. Laget har en porøs konsistens. 
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Lag 3: Fossilt dyrkningslag, S2. Mørk brun, kompakt og humusrik sand/silt med enkelte 
kullbiter. Laget er mer kompakt og fettholdig enn lag S1. 
Lag 4: Steinlag, S3. 
Lag 5: Undergrunn. 
 

5.5.3. DATERING 

Det foreligger to dateringer av lag S1, en fra registreringen utført av Oppland 
fylkeskommune og en i etterkant av den arkeologiske undersøkelsen. Resultatene av 
begge prøvene daterer laget innenfor yngre romertid. Dateringen fra registreringen ga cal 
AD 245-380, mens dateringen fra utgravningen ga cal AD 265-405 (C57490/1). Lag S2 
er C14-datert til yngre bronsealder, cal 1005-920 BC (C57490/4). 
 

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

2000CalBC 1500CalBC 1000CalBC 500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD

Calibrated date

C57490/1_Lag_S1  1700±30BP

C57490/4_Lag_S2  2830±30BP

 
Tabell 2. Sammenstilling av C14-dateringer fra Skøien østre (101/1, 51).  

 

5.5.4. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Fra profil 1 ble det tatt ut fire kullprøver, to makrofossilprøver og en pollenserie, jf. 
tabellene under. 

 
Kullprøve 
nr. 

Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Gram Treslag Datering 
BP 

Kalibrert 
datering 

KP2 Lag S1, Profil 1, 
N-del 

C57490/1 TRa-515 2,2 g Betula (bjørk) og 
Pinus (furu) 

1700± 30 265-405 AD 

KP3 Lag S1, Profil 1, 
N-del 

C57490/2  0,5 g Betula (bjørk), 
Salix/Populus (selje, 
vier/osp) 

  

KP6 Lag S2, Profil 1. 
Plukket fra MP4 

C57490/4 TRa-514 1,6 g Betula (bjørk) og 
Pinus (furu) 

2830± 30 1005-920 BC 

KP7 Lag S1, Profil 1, 
S-del. Plukket 
fra MP5 

C57490/3  1,0 g Betula (bjørk), 
Fraxinus (ask) og 
Pinus (furu) 

  

 
 

Makrofossil
-prøvenr. 

Kontekst C-nr. Resultater 

MP 4 Lag S2, Profil 1, N-del C57490/6 7 (Cenococcum) Jordsopp, 1 (Poa annua) Tunrapp,     
1 (Galeopsis sp.) Då, 1 (Spergula arvensis) Linbendel, 
1cf. (Solanum dulcamara) Slyngsøtvier 

MP5 Lag S1, Profil 1, S-del C57490/5 - 
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Pollenprøvenr. Kontekst Resultat 
PP1/1-5 Kassert 

PP1/1 Undergrunn  

PP1/2 Lag S2  

PP1/3 Lag S1  

PP1/4 Lag S1  

PP1/5 Moderne pløyelag  

 
 
Fire kullprøver er vedartsbestemt av Helge I. Høeg. Bjørk og furu er hyppigst 
forekommende, men også selje, vier/osp og ask er representert. To av prøvene er datert 
ved Nasjonallaboratoriet for C14- datering ved NTNU. Dateringene er foretatt på bjørk 
med antatt lav egenalder. KP 2 er fra bunnen av lag S1 og er datert til yngre romertid, cal 
AD 265-405 (TRa-515). KP6 er fra midtre del av lag S2 og er datert til yngre 
bronsealder, cal 1005-920 BC (TRa-514). 
 
To makrofossilprøver fra hhv. lag S1 og S2, er analysert av Annine Moltsen ved Natur 
og Kultur (jf. Moltsen 2009). MP5 fra S1 inneholdt ingen frø og trekullet var mer 
avrundet som følge av mekanisk slitasje. Vedvarende bearbeiding av jorda sliter raskt på 
de ømfintlige kullbitene. Det var ikke mulig å avgjøre om laget er tidligere dyrket jord, 
men det er ingenting som taler mot at jorden kan være dyrket og avfall tilført. MP4 fra 
S2 inneholdt foruten trekull, noen forkullede fragmenter av strå og et forkullet rhizom 
(underjordisk del hos noen flerårige planter). Det ble i tillegg funnet litt cenococcum, 
fruktlegemet av en jordsopp som trives godt i åkerjord. De øvrige frøene tilhører 
ugressplanter. Alle frøene er forkullet. Det er ikke mulig å si hva som har vært dyrket ut 
fra makrofossilprøvene. Hvis frøene kommer fra ugress som har vært dyrket i lag S2, må 
det ha funnet sted en avsviing av marken. Alternativt kan de forkullede frøene komme 
fra avfall som er strødd utover marken, for eksempel som gjødsling. Moltsen mener 
innholdet av trekull tyder på at det har kommet dit med avfall siden det vanligvis ikke 
vokser trær på en dyrket åker. Fragmentene av trekull hadde skarpe kanter, noe som 
tyder på at de ikke har blitt utsatt for mekanisk slitasje. Det igjen kan tyde på at kullet er 
tilført mot slutten av perioden hvor lag S2 lå eksponert. Det er ikke mulig å avgjøre ut 
fra prøven om S2 er en dyrket åker eller f.eks. en annen type kulturlag. Det er imidlertid 
ingenting som taler mot at det har vært en dyrket åker med tilført avfall. 
 

5.6. VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Ved den arkeologiske undersøkelsen på Skøien østre (101/1, 51) ble det ved en begrenset 
flateavdekking avdekket to dyrkningslag og et steinlag. Traseen lå i hellende terreng. Det 
øverste dyrkningslaget, S1, kunne følges i en lengde på 52 av sjaktens 67 meter. Det 
nedre dyrkningslaget, S2, fremkom først der terrenget begynte å helle mot en 
forsenkning i bunnen av traseen. I profilet er lag S2 dokumentert i en sammenhengende 
lengde på 7,7 meter. Lengst sør i profilet er lag S2 så vidt synlig. 
 
Mot bunnen av hellingen, inntil et bergskjær, fremkom et steinlag som dekket hele 
sjaktens bredde i overgangen mellom matjordslaget og dyrkningslag S1. Laget ble 
dokumentert i profil 1 med en lengde på ca. 8 meter og en tykkelse på ca. 30 cm. Det er 
ikke kjent hva steinlaget representerer. 
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Lag S1 besto av mørk gråsvart sand/silt med mye humus og enkelte kullbiter. Laget 
hadde en porøs konsistens. I sjakten hadde laget en tykkelse på 10-44 cm. En kullprøve 
av bjørk fra bunnen av laget er datert til yngre romertid, cal AD 265-405. Det foreligger i 
tillegg en prøve av det samme laget fra registreringen som er datert til cal AD 245-380. 
Lag S2 som fremkom under lag S1, besto av mørk brun sand/silt med mye humus og 
enkelte kullbiter. Laget var mer kompakt og fettholdig enn S1. I sjakten hadde laget en 
tykkelse på 0-48 cm. En kullprøve fra nedre del av laget er datert på bjørk til yngre 
bronsealder, cal 1005-920 BC. 

 

 
Figur 10. Cf.34218_024. Sørlig del av sjakten, profil 2. Dyrkningslag S1 er synlig i profilet i hele sjakten. 
Retning mot nordvest. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 

 
Analyser av makrofossilprøver fra hvert av lagene ga ingen indikasjonen om hva som 
har vært dyrket eller hva slags driftsform jordlagene er et resultat av. Prøven fra lag S1 
inneholdt ingen frø og trekullet var avrundet som følge av mekanisk slitasje. Vedvarende 
bearbeiding av jorda sliter raskt på de ømfintlige kullbitene. Det var ikke mulig å avgjøre 
om laget er tidligere dyrket jord, men det er ingenting som taler mot at jorden kan være 
dyrket og avfall tilført. Prøven fra lag S2 inneholdt en del trekull i tillegg til fragmenter 
av strå og cenococcum, fruktlegeme av jordsopp som trives godt i åkerjord. De øvrige 
frøene var fra ugressplante og alle frøene var forkullet. Trolig har de forkullede kornene 
kommet fra avfall som er strødd utover marken, for eksempel ved gjødsling. De skarpe 
kantene på trekullet tyder på at kullet er tilført mot slutten av perioden hvor lag S2 lå 
eksponert. 
 
Undersøkelsen på Skøien østre har trolig påvist dyrkning av området tilbake til yngre 
bronsealder, muligens med kontinuitet frem til yngre romertid. Datering av kull fra 
dyrkningslag kan inneholde feilkilder da kullets opprinnelse er uavklart. De undersøkte 
dyrkningslagene, spesielt lag S1, inneholdt en del kull, og styrker dermed holdbarheten 
til dateringsresultatene. Lag S1 er i tillegg datert i to omganger til samme periode. Hvis 
kullet kommer fra gjødsling av åkeren begrenser også dette treets kontekst. 
Makrofossilprøvene kunne ikke gi informasjon om hva som var dyrket på stedet. Det 
påviste steinlaget har også en uavklart funksjon, men kan muligens knyttes til en 
utplanering eller utjevning av området inntil et bergskjær. 
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De påviste dyrkningslagene og den interne stratigrafien gir en god kontekst for den 
nærliggende gravhaugen på motsatt side av veien (Id.29330-1). Dyrkningslagene har 
ingen naturlig avgrensning mot øst og har trolig fortsatt i retning haugen. Dette kan 
innebære at gravhaugen ble anlagt på berg i dyrket mark. 

 

6. KONKLUSJON 

I perioden 21. – 24. september 2009 ble det gjennomført en arkeologisk utgravning i 
forbindelse med realisering av reguleringsplan for gang- og sykkelsti langs fv. 4 og 5, 
Lunner, Oppland. Lokaliteten lå på gården Skøien østre (101/ 1, 51). Ved maskinell 
flateavdekking ble det åpnet en sjakt på 2-6 m bredde og 67 m lengde. 
 
Ved den arkeologiske undersøkelsen ble det avdekket to fossile dyrkningslag og et 
steinlag. De fossile dyrkningslagene er datert til hhv. yngre romertid og yngre 
bronsealder. Ved analyse av makrofossilprøver fra dyrkningslagene var det ikke mulig å 
avgjøre om lagene er tidligere dyrket jord, men det er ingenting som taler mot at jorden 
kan være dyrket. Mengden kull som var til stede i lagene kan stamme fra tilført avfall i 
forbindelse med gjødsling. 
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8. VEDLEGG 

8.1. TILVEKSTTEKST 

C57490/1-6  
Dyrkningsspor fra bronsealder og eldre jernalder fra SKØIEN ØSTRE (101/1,51), 
LUNNER K., OPPLAND. 
   
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av fossile dyrkningsspor. Dyrkningssporene ble 
første gang avdekket av Oppland fylkeskommune i 2006 (Helstad/Bjørnstad 2007). 
Undersøkelsesområdet ligger i dyrket mark på nordsiden av et Ø-V-gående høydedrag. 
Terrenget synker gradvis mot en forsenkning i N retning før terrenget igjen stiger svakt. 
Området avgrenses av rv. 5 mot Ø, grunnfjell på høydedrag mot S og funntom sjakt mot N. 
Planområdets begrensning avgrenser sjakten mot V. På den andre siden av fv. 5, mot Ø, ligger 
en registrert gravhaug, Id. 29330-1. Ved utgravningen ble det åpnet en sjakt på 67 m med en 
bredde på 2-6 m, til sammen ca. 261 kvm. Det ble påvist to dyrkningslag, S1 og S2, i tillegg til 
et steinlag, S3. Vedartsanalysene er utført av Helge I. Høeg (2009) og to kullprøver er datert 
ved Nasjonallaboratoriet for C14-datering ved NTNU (Bukkemoen og Lønaas 2010). To 
makrofossilprøver er analysert av Annine Moltsen (2009) ved Natur og Kultur. Fra samme 
sted er tidligere innkommet C13930 (jernøks fra merovingertid) og C25048 (flintdolk). 
   
1) Kullprøve. 20 biter er vedartsbestemt. Av disse var 17 Betula (bjørk) og 3 Pinus (furu). 0,2 
g av bjørk er forbrukt og datert til 1700 +/- 30 BP, cal AD 265-405 (TRa-515). Vekt: 2,2 g. Fra 
dyrkningslag S1, profil 1, N-del. 
2) Kullprøve. 20 biter er vedartsbestemt. Av disse var 17 Betula (bjørk), 1 Salix/Populus 
(selje, vier/osp) og 2 Prunus/Sorbus (hegg/rogn). Vekt: 0,5 g. Fra dyrkningslag S1, profil 1, N-
del. 
3) Kullprøve. 30 biter er vedartsbestemt. Av disse var 27 Betula (bjørk), 2 Fraxinus (ask) og 1 
Pinus (furu). Vekt: 1,0 g. Fra dyrkningslag S1, profil 1, S-del. 
4) Kullprøve. 40 biter er vedartsbestemt. Av disse var 35 Betula (bjørk) og 5 Pinus (furu). 0,5 
g av bjørk er forbrukt og datert til 2830 +/-30 BP, cal. 1005-920 BC (TRa-514). Vekt: 1,6 g. 
Fra dyrkningslag S2, profil 1. 
5) Makrofossilprøve. Flottert og forbrukt ved analyse hos Natur og Kultur. Prøven inneholdt 
ingen makrofossiler. Fra dyrkningslag S1, profil 1, 46-70 cm dypt. 
6) Makrofossilprøve. Flottert og analysert ved Natur og Kultur. Prøven inneholdt 7 
(Cenococcum) Jordsopp, 1 (Poa annua) Tunrapp, 1 (Galeopsis sp.) Då, 1 (Spergula arvensis) 
Linbendel, 1cf. (Solanum dulcamara) Slyngsøtvier. Fra dyrkningslag S2, profil 1, 110-125 cm 
dypt. 
 
Orienteringsoppgave:  Lokaliteten ligger V for og langs med fv. 5. På Ø side av fv. 5, tvers 
over veien for lokaliteten, ligger en låve med en registrert gravhaug i front, Id. 29330-1. I S 
del av lokaliteten står en høypspentmast. 
Kartreferanse: ØK, CM 054-5-4. Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 3, N: 255693.7, Ø: -
8308.2. 
LokalitetsID:  104245 
Litteratur: Bukkemoen, Grethe Bjørkan og Ole Christian Lønaas: Rapport. Arkeologisk 
utgravning av fossile dyrkningslag. Skøien østre (101/1, 51), Lunner, Oppland. KHM, 
Fornminneseksjonen. KHMs arkiv. 
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8.2. PROFILTEGNING 
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8.3. FOTOLISTE 

Fotoliste, Negativnr. Cf.34218 
 

Filmnr_Negativnr Motivbeskrivelse 
Sett 
mot Navn Dato 

Cf34218_001.jpg Sjakten under avdekking N 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 21.09.2009 

Cf34218_002.jpg Avdekking N 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 21.09.2009 

Cf34218_003.jpg Avdekking N 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 21.09.2009 

Cf34218_004.jpg Dyrkningslag S1, plan N 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 21.09.2009 

Cf34218_005.jpg Dyrkningslag S1, plan NV 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 21.09.2009 

Cf34218_006.jpg Avdekking. Morene mot sør N 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 21.09.2009 

Cf34218_007.jpg 
Registrert gravhaug foran låven, Id.29330-1, 
tvers over veien for planområdet NNØ 

Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 21.09.2009 

Cf34218_008.jpg Forsenkning der dyrkningslagene er tykkest N 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 23.09.2009 

Cf34218_009.jpg Forsenkning der dyrkningslagene er tykkest N 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 23.09.2009 

Cf34218_010.jpg Oversikt over sjaktet område S 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 23.09.2009 

Cf34218_011.jpg Profil 1, nordlig del V 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 23.09.2009 

Cf34218_012.jpg Profil 1, nordlig del V 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 23.09.2009 

Cf34218_013.jpg Profil 1, nordlig del V 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 23.09.2009 

Cf34218_014.jpg Profil 1, nordlig del, mot sørlig del og steinlag SV 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 23.09.2009 

Cf34218_015.jpg Profil 1, midtre del V 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 23.09.2009 

Cf34218_016.jpg Profil 1, sørlig del med steinlag S3 SV 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 23.09.2009 

Cf34218_017.jpg Profil 1, midtre del V 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 23.09.2009 

Cf34218_018.jpg Hele profil 1 NV 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 23.09.2009 

Cf34218_019.jpg Profil 1, midtre del, med steinlag S3 V 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 23.09.2009 

Cf34218_020.jpg Profil 1, sørlig del V 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 23.09.2009 

Cf34218_021.jpg Hele profil 1 NV 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 23.09.2009 

Cf34218_022.jpg Dokumentasjon av profil NNV 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 24.09.2009 

Cf34218_023.jpg Profil 2 SV 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 24.09.2009 

Cf34218_024.jpg Hele sjakten med dyrkningslag NV 
Bukkemoen, 
Grethe Bjørkan 24.09.2009 
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8.4. ANALYSER 

8.4.1. RAPPORT FRA ANALYSE AV MAKROFOSSILER V/ANNINE MOLTSEN, NOK 
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8.4.2. VEDARTSBESTEMMELSE V/HELGE I. HØEG 
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8.4.3. RADIOLOGISKE DATERINGER V/RADDAT, NTNU 
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8.5. KART 

8.5.1. OVERSIKTSKART 

 
Figur 11. GIS applikasjon ved Rune Borvik 
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8.5.2. UTGRAVNINGSFELTET 

 
Figur 12. GIS applikasjon ved Rune Borvik 

 
 


