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SAMMENDRAG 
I forbindelse med tilskudd til drenering av jordbruksjord på Bjørge-Liæker i Lunner 

kommune, Oppland, utførte KHM en arkeologisk utgravning på gården høsten 2014.  

Oppland fylkeskommune gjennomførte arkeologisk registrering av tiltaksområdet i 

forbindelse med reguleringsplan for Lunner sentrum i 2004.  

 

Lokaliteten lå i dyrket mark, og det ble flateavdekket ca. 1220 m² fordelt på to felt. Til 

sammen ble det påtruffet 42 bosetnings- og aktivitetsspor, hvorav de fleste var 

kokegroper. Fire av kokegropene er radiologisk datert, samt et koksteinslag. Dateringene 

fordeler seg innenfor perioden romersk jernalder til vikingtid. Strukturenes beliggenhet 

tilsier at aktiviteten har forflyttet seg en del innenfor området, muligens knyttet til 

endringer av tunområdets beliggenhet. Analyse av brente bein fra en avfallsgrop funnet 

på feltet indikerer at aktiviteten har omfattet konsumpsjonen av svin, sau/geit og sild.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

 

                BJØRGE- LIÆKER ØDEGÅRDEN, 33/27., 
LUNNER KOMMUNE, OPPLAND 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen er gjennomført i forbindelse med tilskudd til drenering av jordbruksjord på 

Bjørge-Liæker i Lunner kommune, Oppland. Tiltaket har som formål å arrondere for 

bedre landbruksjord og utgjør 2 daa. Arealet er avsatt til LNF-formål og regnes etter 

Forskrift om tilskudd til drenering av landbruksjord, for et mindre privat tiltak. 

 

Oppland fylkeskommune gjennomførte arkeologisk registrering av tiltaksområdet i 

forbindelse med reguleringsplan for Lunner sentrum i 2004 (Aasbøe 2004). Planen ble 

senere innskrenket, slik at det omsøkte arealet ligger utenfor plangrensen. Under 

registreringen ble det imidlertid påtruffet en forhistorisk lokalitet, id 89960, som ligger 

innenfor det området som ønskes drenert. Lokaliteten består av 31 strukturer i form av 

kokegroper, stolpehull, dyrkingslag m.m. (Rundberget 2014, Aasbøe 2004).  

 

På vegne av tiltakshaver, Petter Erik Haga, søkte Oppland fylkeskommune 18.02.2014 

om tillatelse til inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 

50 om kulturminner (kml) § 8, fjerde ledd. KHM uttalte seg i brev av 31.03.2014, og det 

ble utarbeidet budsjett og prosjektplan for arkeologisk undersøkelse i planområdene. 

Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske undersøkelser for de 

berørte kulturminnene, samt tilsagn om kostnadsdekning for arkeologisk utgravning, i 

brev av 15.05.20145. KHM gjennomførte de arkeologiske utgravningene i perioden 

22.09-03.10.2014. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Helene Russ Feltleder 22/9 til 3/10 10 

Hilde Marie Sømme Melgaard Feltleder 6/10 til 10/10 5 

Linda Senhaji Assistent 22/9 til 10/10 15 

Gjermund Christensen Assistent 22/9 til 10/10 15 

Sum   45 

Magne Samdal GIS/ metallsøk 26/9 1 

Anders Grønlund Gravemaskinfører 22/9 0,5 

Øyvind Barbøl Gravemaskinfører 23/9-26/9 4 
Tabell 1: Deltagere på utgravningen. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 30/11.2017, M. Samdal). 
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3 BESØK OG FORMIDLING  

Det var relativt få besøkende i felt. Tiltakshaver, Ole Petter Haga, var innom og fikk en 

omvisning i feltet. Det ble også gitt kort informasjon til forbipasserende naboer. 

 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Hadeland er et av de viktigste jordbruksdistriktene på Østlandet, noe som avspeiles i 

historien og kulturminnene. Over 1300 gravhauger er kjent på Hadeland (Pedersen 

1989:54). Mange av disse er fortsatt godt bevart, og det foreligger et særlig rikt 

oldsaksmateriale som vitner om utstrakt bosetning og om kontakt med Europa. Spesielt er 

det rike funn fra yngre romertid og vikingtid. Særlig kjent er de tallrike våpengravene fra 

romertid. I mange av dem er det anvendt importerte bronsekjeler som urne. Den eldre 

jernalders materiale har vært tema for to avhandlinger (Grieg 1926, Pedersen 1989). Den 

mest funnrike perioden på Hadeland er imidlertid vikingtiden, men funnene er ikke like 

prangende som romertidens. Fra bronsealderen er det kjent flere viktige offer- eller 

depotfunn. Her må fremheves det unike funnet fra Vestby i Lunner kommune av to 

elegante bronsebukker. Disse fremkom sammen med to til tre halsringer, en stor 

bronsenål og ca. 353 små bronseperler (C23332 og C23651, Grieg 1926, 8f, fig. 11a-b). 

Videre kan nevnes et ”depot” bestående av to bronsesverd (C21311) funnet på Hytten 

søndre, også i Lunner (Grieg 1926, 9, fig. 13). Disse funnene vitner om at Hadelands 

europeiske forbindelser har røtter tilbake til yngre bronsealder. Det foreligger også flere 

løsfunn fra yngre steinalder. 

 

På tross av mange gravminner og funn er det nesten ikke påvist eller undersøkt spor etter 

bosetning i området. I forbindelse med Reguleringsplan for gang- og sykkelsti langs fv. 4 

og 5 ble det undersøkt fossile dyrkingsspor fra yngre bronsealder og romertid 

(Bukkemoen 2010). 

 

Flere undersøkelser er gjort i nabokommunen Gran. På Skattum foretok 

amatørarkeologen A. Helmen i 1948-49 en undersøkelse av et tuftekompleks fra 

middelalder (Helmen 1953). Senere analyser antyder at det under dette kan gjemme seg 

spor etter eldre, forhistoriske hus med nedgravde stolper (Finstad 1998; 2002). I nyere tid 

er det ved flateavdekking fremkommet boplasspor på Rekken ved Tingelstad nye kirke i 

Gran kommune. Her ble det påvist kokegroper, ildsted og stolpehull, men undersøkelsen 

var for begrenset til å kunne avgjøre om det var spor etter forhistoriske bygninger med 

jordgravde stolper. Tre radiologiske dateringer viser samstemmende at aktivitetene i 

området må dateres til førromersk jernalder (Stene 1998). I 2007 ble det foretatt en 

mindre undersøkelse av bosetningsspor/dyrkingsspor i Røykenvika (Wenn 2010). Det er 

også foretatt utgravning av kokegroper og gammelt åkerlag på Bleiken 

(Nistad/Skogsfjord 2009), samt ved Dæhlengutua – Råssumsgutua (Hellesøe/Skogsfjord 

2010). Ved sistnevnte undersøkelse ble det undersøkt mange kokegroper med datering til 

eldre jernalder, hvorav noen lå i dyrkingslag. Dyrkingslag ble påvist på to lokaliteter, 

med dateringer mellom 2025 – 175 f.Kr., dvs. yngre steinalder til førromersk jernalder. 

Det fremkom dessuten stolpehull fra et eller flere hus, og tre av stolpehullene ble datert til 

perioden 180 f.Kr. – 85 e.Kr., mens et fjerde stolpehull ble datert til 535 – 595 e.Kr. På 

Dæhlen østre er det undersøkt stolpehull og kokegroper. To kokegroper ble datert til 

yngre bronsealder (Sharp/Loftsgarden 2012). Kokegroper er også utgravd på Morstad 
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østre/Haug søre, datert til perioden førromersk jernalder-folkevandringstid (Bukkemoen 

2009, Sæther 2013). Tre fossile dyrkingslag er også undersøkt på Røssum, alle med 

dateringer til førromersk jernalder (Gundersen 2012). 

 

Den kronologiske fordelingen av oldsaker funnet på Hadeland avspeiler den antikvariske 

aktiviteten i området snarere enn en faktisk bosetningsutvikling. Den største 

undersøkelses-aktiviteten foregikk seint i 1800-tallet og i begynnelsen av det forrige 

århundre da fokus var på innsamling av gjenstander til oppbygging og konsolidering av 

typologi og kronologi. Derfor gikk man etter funnførende sammenhenger, frem for alt 

graver. Perioder med synlige gravminner og en gravskikk som tillot mange gravgaver vil 

derfor dominere. Dessuten er mange funn i området gjort ved jordarbeid. Dette forskyver 

også funnbalansen til fordel for perioder og funnsammenhenger med høy 

gjenstandsfrekvens og lett gjenkjennelige typer. Det er derfor typisk at førromerske 

dateringer først dukker opp ved flateavdekking og 14C-dateringer.  

 

I Lunner kommune er kulturminner og funn konsentrert til den nordlige oppdyrkete 

delen, mens størstedelen av kommunen er uten registreringer. Blant faste kulturminner 

dominerer de synlige gravhauger med 106 sikre lokaliteter. Hertil kommer ytterligere 14 

mulige lokaliteter. Blant de øvrige kulturminner kan nevnes 3 felt med 

rydningsrøyser/dyrkningsspor, herav en med tuft, hertil ytterligere 3 lokaliteter med 

tufter, 2 funnsteder og 4 kirkesteder. I tillegg kommer 7 ikke-synlige lokaliteter funnet 

ved registrering. De fleste av de faste kulturminner er ikke datert nærmere, men det er 

sannsynlig at hovedparten av gravminnene er fra jernalder. 

 

Et oppslag på Lunner i Oldsaksamlingens hovedkatalog (www.dokpro.uio.no) gir 149 

funn-numre. Funnkontekstene fordeler seg kronologisk med 15 fra steinalder med 

hovedvekt på yngre steinalder, særlig senneolitikum, 13 fra bronsealder, 6 fra eldre 

jernalder, 28 fra yngre jernalder, 3 fra yngre jernalder eller middelalder, 9 fra 

middelalder, 4 fra middelalder eller nyere tid, samt 9 fra nyere tid eller udaterte. 

Fordeling er ikke overraskende, men svarer til iaktakelsene gjort av Sigurd Grieg (1926). 

I øyenfallende er bronsealderens forholdsvis gode representasjon, både gjennom meget 

fine bronsefunn og gjennom mer alminnelige steinredskaper. I motsetning til i det øvrige 

Hadeland er ikke eldre jernalder spesielt bra representert, men materialet omfatter likevel 

en grav med to bronsefibler. Fra yngre jernalder er de mange barredepoter særlig 

interessante og antyder at funntomheten i kommunens utstrakte utmarksområder snarere 

er et uttrykk for manglende registreringsaktivitet enn faktisk fravær av kulturminner. 

 

I nærområdet er følgende kulturminner kjent: 

 

Kulturminner innenfor 750m radius fra planområdet 

Id gård Gnr/Bnr type status 

19316 Kjørven nedre 98/5 Gravminne, 3 hauger synlig 

48900 Kjørven nedre  98/5 Gravminne, 2 hauger synlig 

59311 Kjørven nedre 98/5 Gravminne, 1 haug synlig 

59310 Kjørven nedre 98/1 Gravminne, 1 haug med krater 

89952 Kjørven nedre 98/140 Kokegrop ikke-synlig 

9922 Kjørven øvre 99/1 Gravminne, 4 hauger med krater 

77496 Kjørven øvre 99/1 Gravminne, 1 haug skadet 
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Kulturminner innenfor 750m radius fra planområdet 

Id gård Gnr/Bnr type status 

39315 Haga 31/2 Gravminne, 3 hauger med krater 

9913 Haga 31/33 Gravminne, 1 haug med krater 

75269 Lunder østre 23/1 Gravminne, 1 haug synlig 

75270 Lunder østre 23/4 Gravminne, 1 haug, del av 
fjernet felt 

skadet 

29309 Bjørge 33/1 Gravminne, 1 haug fjernet 

89961 Lieker 1/6, 32/1 Boplasspor ikke-synlig 

89962 Lieker 1/6, 32/1 Boplasspor ikke-synlig 

89955 Lieker østre 30/25 Boplasspor ikke-synlig 

De ikke-synlige kulturminnene stammer fra fylkeskommunens registrering 2004/2005 
Tabell 2: Kulturminner i nærområde til Bjørge-Liæker. 
 

Som det fremgår av tabellen er det, bortsett fra lokalitetene fremkommet i forbindelse 

med planarbeidet for Lunner sentrum, bare gravminner som er kjent i området fra 

tidligere. De tallrike kulturminnene viser at Lunner sentrum var et sentralt 

bebyggelsesområde også i jernalderen. 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

KHMs prosjektplan datert 31. mars 2014 (Rundberget 2014) danner den vitenskapelige 

bakgrunnen for undersøkelsen på Bjørge-Liæker. Prosjektplanen er utarbeidet med 

utgangspunkt i registreringsfunn gjort av Oppland fylkeskommune i 2014 (Aasbøe 2004 

2014). Det ble da gravd syv sjakter innenfor tiltaksområdet, hvorav fire var funnførende.  

 

 
Figur 2: Oversikt over sjaktene Oppland fylkeskommune gravde under registrering. De røde sjaktene er 

funnførende (Kart klipt fra registreringsrapport Aasbøe 2004). 
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Det ble til sammen påvist 31 strukturer som omfattet stolpehull (14 stk.), kokegroper (6 

stk.), dyrkingslag (3 stk.), i tillegg til mulige ildsteder/brannlag, grøfter og mulig veggvoll 

(totalt 8 stk.). 

 

De meste sentrale problemstillingene i prosjektet omfattet datering av et representativt 

antall ulike typer anlegg og sammenstilling med øvrige fornminner for å kunne sette 

lokaliteten inn i en større kulturhistorisk kontekst. Videre var det viktig å avklare hvilke 

aktiviteter som har funnet sted og om de representerer ulike perioder. Representerer 

lokaliteten en kontinuerlig gårdsbosetning over lang tid, en kortvarig bruk av området 

eller flere tidsmessig separate bosetninger? Har stedet utelukkende vært benyttet som 

boplass, eller har det også vært andre aktiviteter her? 

 

Videre var det et mål å samle inn statistiske data for overordnede analyser av kokegroper, 

spesielt knyttet til datering, kontekst og funksjon. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking og det ble anvendt en 16 

tonns gravemaskin med pussekuff. Det var store mengder med stein i undergrunnen som 

gjorde avdekkingen vanskelig. Flere områder med fliseskifer (alunskifter) ble avdekket. 

Det måtte krafses manuelt rundt steinene for at strukturene skulle komme tydelig frem, 

og ikke skades for mye under avdekking.  

 

Fremkomne strukturer ble innmålt og nummerert fortløpende. Et utvalg av strukturene 

ble undersøkt og dermed tegnet og fotografert i plan og profil. Hver enkelt struktur som 

ble snittet ble beskrevet på et eget skjema. Mengden skjørbrent stein i kokegroper og 

ildsteder ble målt i liter. Alle prøver, funn og snitt/profiler ble også nummerert og innmålt 

fortløpende. Det ble tatt ut kullprøve for radiologisk datering fra alle snittede kokegroper 

og ildsteder, og fra et utvalg av øvrige strukturer. Fra jordlag og koksteinslaget ble det tatt 

ut jordprøver som under etterarbeid ble flottert for både makrofossiler og kull. Det ble 

brukt digitalt speilreflekskamera i felt og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under 

Cf34905. Funn og prøver fra utgravningen er katalogisert under C59704. 

 

Innmålingen i felt ble utført av feltpersonalet fra Kulturhistorisk museum. Magne Samdal 

fra KHM etablerte tre fastpunkter i området. Innmålingen var problemfri med hensyn til 

gode siktlinjer og målevinkler. Det ble målt inn 60 strukturer i tillegg til feltgrenser, 

jordprofiler, steiner, markerte endringer i undergrunnen og moderne grøfter. 

 

Det ble brukt en Leica 1100 totalstasjon (TPS) med RCS1100 fjernstyring ved innmåling 

på den enkelte lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til 

behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og 

publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. 

 

Dataflyten fra totalstasjonen til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres 

som Leica GSI-filer på et PCMCIA-kort i stasjonen. Kortet kobles til PC og avleses. Data 

overføres til Intrasis og bearbeides videre her for analyse og konvertering til ESRIs 

shape-format. ArcMap 10 blir brukt til ferdigstillelse av kart til rapport. 
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Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgravningen fant sted fra den 22/9 til den 10/10 2014. Det var tre arkeologer i felt alle 

ukene. Den første dagen av feltarbeidet hadde det vært problemer med å skaffe tilveie en 

stor nok gravemaskin. Vi begynte dermed avdekkingen med en liten gravemaskin (6 

tonn) og vi brukte også noe tid på å finne funnførende nivå. Undergrunnen i dette 

området var preget av mye stein. Dag to fikk vi en 16 tonns gravemaskin. Dermed gikk 

arbeidet raskere frem. Vi ble ferdige med gravemaskinen i løpet av fredag den første 

uken.  

 

For å spare noe tid ble det besluttet å åpne to separate felt. Feltene ble lagt der det var 

størst funnkonsentrasjon under registreringen. Under registreringen ble det også funnet 

flere strukturer som lå imellom de to feltene, men disse ble nedprioritert. Det er uansett 

grunn til å tolke både det Sørlige og det Nordlige feltet som en sammenhengende enhet, 

og det er derfor bevisst ikke delt inn i lokalitet 1 og 2. Det finnes kun ett C-nummer for 

funn og prøvemateriale.  

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Denne utgravningen ble utført på høsten. Mye regnvær den siste uken gjorde forholdene 

vanskeligere, da undergrunnen ikke drenerte vannet godt vekk fra feltene. Særlig det 

nordlige feltet ble til tider oversvømt.  

 

 
Figur 3: Gjermund snitter kokegrop i vannmettet undergrunn (foto Cf34905_55). 
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Lokaliteten lå i dyrket mark, i en østvendt skråning. Det var brattest i vest før det flatet ut 

i øst. Landskapet var preget av terrasser og utflatingen var del av en slik terrasse. I nord 

helte terrenget også noe mot sørvest, og det var et vått parti der hvor hellingene møtes. 

 

Under utgravningen ble det maskinelt avdekket ca. 1220 m² fordelt på to felt betegnet 

Nordlig og Sørlig felt. Det ble til sammen nummerert 58 strukturer, 16 ble avskrevet etter 

nærmere undersøkelse. Det vil si at antallet reelle strukturer var 42. Strukturtypene og 

deres fordeling på feltene: 

 
Strukturtyper Nordlig felt Sørlig felt Sum 

Kokegroper 13 22 35 

Stolpehull 1 0 1 

Koksteinslag 1 0 1 

Mulig dyrkningslag 0 1 1 

Avfallsgrop 1 0 1 

Kullflekk 1 2 3 

Avskrevet 6 10 16 

Sum 23 35 58 

Tabell 3: Oversikt over de ulike strukturtypene, og deres antall avdekket under utgravningen. 
 

Strukturene avdekket på Nordlig felt omfattet en relativt spredt distribusjon, men på 

Sørlig felt lå de svært tett i vest i en svak sydøstlig skråning. Antallet kokegroper avtok 

oppover skråningen i takt med tykkelsen på pløyelaget.  

 

 
Figur 4: Oversiktsbilde av tiltaksområde før avdekking (foto Cf34905_09). 
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Figur 5: Utgravningsområdene sett fra luften (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert 31/01.2017, K. Sæther). 
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Figur 6: Oversiktskart av Nordlig felt med Anr. (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert 30/01.2017, K. Sæther). 
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Figur 7: Oversiktskart av Sørlig felt med Anr. (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert 30/01.2017, K. Sæther). 
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6.1 KOKEGROPER 

Av de 35 kokegropene som ble funnet, ble 25 snittet etter et utvalg basert på størrelse og 

plassering på feltet. Kokegropene var hovedsakelig runde (19 stk.) eller ovale (13 stk.) i 

plan, og kun enkelte var ujevne (3 stk.). De varierte i størrelse fra 37 x 40 cm til 111 x 71 

cm i plan. I dybde varierte de mellom 4 til 22 cm. Fem av kokegropene (A383, A419, 

A642, A666, A721) omfattet nesten utelukkende kullag, og er derfor tolket som bunn av 

kokegrop. Disse strukturene inneholdt nesten ingen varmepåvirkede steiner. Det ble 

imidlertid påtruffet generelt få stein i alle kokegropene, og mengden i snittet halvdel var 

ikke mer enn 0,1 til 15 liter.  Kokegrop A327 skilte seg ut fra de øvrige ved å omfatte to 

kullrander som indikerer at denne var to-faset. 

 

6.1.1 KOKEGROP A204 

A204 ble avdekket på Sørlig felt. Den var oval i plan og målte 87 x 80 cm, og bestod av 

mørk gråbrun silt med trekull. Under utgravning ble det påtruffet en tydelig kullrand som 

avgrenset strukturen i bunn og sidekanter, samt enkelte, små varmepåvirket stein. Størst 

dybde i profil var 14 cm, og det ble fjernet 0,5 liter varmepåvirkede stein fra snittet 

halvdel. Det ble samlet inn en kullprøve PK1266 fra kullranden som er radiologisk datert 

til 260-410 e.Kr. (Ua-50544) som tilsvarer yngre romertid.  

 

   
Figur 8:Plan- og profiltegning kokegrop A204. Figur 9: Kokegrop A204 i profil (Cf34905_115). 

 

6.1.2 KOKEGROP A327 

A327 ble avdekket på Nordlig felt. Den var oval i plan og målte 111 x 71 cm. 

Undersøkelsen påviste at strukturen omfattet to kullrander som tilsynelatende avgrenset 

bunnen og hver sin sidekant av to nedgravninger. Strukturen er derfor tolket som to-faset.  

 

Øvre del av strukturen var fylt med mørk gråbrun humusblandet silt som var spettet med 

gråhvit aske. Størst dybde i profil var 19 cm, og det ble fjernet 2 liter varmepåvirkede 

stein fra snittet halvdel. Kullprøve ble tatt fra begge kullrander hvorav KP790 fra fase 1, 
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og KP789 fra fase 2. Kullprøve PK790 er radiologisk datert til 660-770 e.Kr. (Ua-50545), 

som tilsvarer merovingertid. 

 

   
Figur 10:Plan- og profiltegning kokegrop A327. Figur 11: Kokegrop A327 i profil (Cf34905_11). 

 

6.1.3 KOKEGROPER A550 

A550 ble avdekket på Sørlig felt. Den var rund i plan og målte 80 cm i diameter, og 

bestod av mørk brun, kullholdig silt, iblandet et fåtall varmepåvirket stein. Undersøkelse 

påviste en tydelig kullrand som var 7 cm tykk, og som avgrenset bunn og sidekanter. 

Størst dybde i profil var 21 cm. Det ble samlet inn en kullprøve PK1795 fra kullranden 

som er radiologisk datert til 400-540 e.Kr. (Ua-50546), som tilsvarer folkevandringstid. 

 

   
Figur 12:Plan- og profiltegning kokegrop A550. Figur 13: Kokegrop A550 i profil (Cf34905_135). 
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6.1.4 KOKEGROP A740 

A740 ble avdekket på Sørlig felt i mulig dyrkningslag A956. Den var rund i plan og 

målte 90 cm i diameter, og bestod av mørk brun humus og sandholdig silt, iblandet mye 

kull. Undersøkelse påviste tydelig kullag som avgrenset strukturen i bunn og sidekanter, 

samt flere varmepåvirket stein. Størst dybde var 20 cm, og det ble fjernet 2 liter 

varmepåvirket stein fra snittet halvdel. Det ble samlet inn en kullprøve PK1819 fra 

kullranden som er radiologisk datert til 340-430 e.Kr. (Ua-50548), som tilsvarer 

overgangen mellom yngre romertid og folkevandringstid. 

 

   
Figur 14:Plan- og profiltegning kokegrop A730 og A740. Figur 15: Kokegrop A740 i plan (Cf34905_129). 

 

6.2 KOKSTEINSLAG A569 

Koksteinslaget ble avdekket på Nordlig felt. Lagets utstrekning/avgrensning var til dels 

vanskelig å fastslå i plan fordi deler var sammenblandet med et brunt lag bestående av 

humus og silt. I profil var avgrensningen tydeligere, og koksteinslagets utstrekning ble 

målt til 190 cm, og størst dybde til 22 cm. Det bestod av kokstein/skjørbrent stein blandet 

med mørk gråbrun, svært kullholdig silt og leire. Enkelte fragmenter av brent bein ble 

også påtruffet, men disse ble ikke samlet inn da de forekom hovedsakelig som hvitt 

pulver.  

 

 
Figur 16:  Koksteinslag A569 i profil (foto Cf34905_63). 
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Det ble samlet inn en kullprøve PK792 fra laget, som er radiologisk datert til 775-880 

e.Kr. (Ua-50547), som tilsvarer overgangen mellom merovingertid og vikingtid. 

 

6.3 AVFALLSGROP A986 

A986 ble avdekket på Nordlig felt. Den omfattet en utydelig og ujevn nedgravning som 

målte70 x 40 cm. Strukturens avgrensning var tydeligere i profil og nedgravningens 

største dybde ble målt til 12 cm. Gropen var fylt med gråbrun sandholdig silt og leire med 

en del kull. Det ble påtruffet mye brente bein, særlig i sentrum og øvre del av strukturen. 

Forekomstene av kull og brente bein avtok mot strukturens ytterkanter, samtidig som 

fyllmassene endret seg fra å bestå av relativt kornete silt/sand til å bestå av finkornet 

siltholdig leire.  

 

 
Figur 17: Avfallsgrop A986 i profil (foto Cf34905_122). 

 

Det var usikkert i felt om strukturen kunne representere en grav. Det ble derfor besluttet å 

frakte strukturens fyll til museet for våtsålding og nærmere analyse. Det ble da funnet 

17,7 gram med brente bein som er osteologisk analysert (Sjöling og Gustavsson 2015). 

 

På grunn av høy fragmenteringsgrad kunne kun et fåtall av beina artsbestemmes, hvorav 

ingen til menneske. Av arter som kunne bestemmes fantes svin, sau eller geit og sild. Av 

øvrige beinfragmenter ble artsgruppene mellomstort pattedyr, stor planteeter, pattedyr 

eller uidentifisert benyttet. Beinslagene som ble funnet er fra alle deler av dyrekroppen, 

og omfatter både bein fra matavfall og slakteavfall derav tolkningen av strukturen som 

avfallsgrop. 

 

A986 er ikke radiologisk datert, men det er sannsynlig at gropen kan ha inngått i samtidig 

bruk som koksteinslaget, A569, da massenes innhold minner om hverandre. 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det foreligger 28 vaskede kullprøver og fire floterte makrofossilprøver fra utgravningen. 

Fem av kullprøvene er vedartbestemt ved Moesgård museum (2014), og radiologisk 
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datert ved The Ångström Laboratory, Uppsala (2015). I tillegg er brente bein funnet 

under utgravningen analysert ved Stiftelse SAU, (Societas Archaeologica Upsaliensis) 

(2015). 

 

7.1 VEDARTSANALYSE C59704/2 

Anr Struktur Pnr Lønn Bjørk Hassel Ask Frukttre Osp Selje Selje,vier,osp 

A569 Koksteinslag P792 1 2    1 3 3 

A327 Kokegrop P790     10    

A550 Kokegrop P1795 4   6     

A740 Kokegrop P1819   6 2 1   1 

A204 Kokegrop P1266  1  1    8 

Tabell 4: Oversikt over vedartbestemte prøver, samt analyseresultat. 

 

7.2 DATERING C59704/2 

Pnr. Anr. Strukturtype Felt Lab.nr Datert 
materiale 

Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 1 
sigma (OxCal.) 

P1266 A204 Kokegrop S Ua-50544 Selje, vier, osp 1687±34 260-410 e.Kr 

P790 A327 Kokegrop N Ua-50545 Frukttre 1307±34 660-770 e.Kr 

P1795 A550 Kokegrop S Ua-50546 Lønn 1617±34 400-540 e.Kr 

P792 A569 Koksteinslag N Ua-50547 Selje 1199±34 775-880 e.Kr 

P1819 A740 Kokegrop S Ua-50548 Frukttre 1653±33 340-430 e.Kr 

Tabell 5: Oversikt over daterte prøver fra utgravningen. 
 

Dateringsresultatene fra utgravningen fordeler seg innenfor et langt tidsspenn fra 260 

e.Kr til 880 e.Kr. som tilsvarer romersk jernalder - vikingtid. Foruten prøvene P1266 og 

P1819 er det lite eller ingen overlapp mellom dateringene, men det er mulig fordelingen 

ville ha jevnet seg ut med flere dateringer. Det er for eksempel ingen brudd i aktiviteten 

innenfor tidsspennet.  

 

 
Figur 18: Radiologiske dateringer fra utgravningen på Bjørge-Liæker fremstilt i en samlingstabell 

generert av OxCal (Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013): r5 

IntCal13). 
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De overlappende dateringene forekommer innenfor tidsspennet 260-430 e.Kr. som 

tilsvarer hovedsakelig romersk jernalder. Dateringene er fra kokegropene A204 og A740 

som begge ble avdekket blant den spredte forekomsten av strukturer, sentralt på Sørlig 

felt. Kokegrop A550 ble avdekket på samme felt, men er datert 400-540 e.Kr. som 

tilsvarer folkevandringstid. Strukturen ble avdekket midt blant konsentrasjonen av 

kokegroper mot vest på feltet. Det er derfor mulig at kokegropene avdekket på Sørlig felt 

representerer to ulike faser av likartet aktivitet som har forflyttet seg fra høyden og 

nedover skråningen i området. Denne tendensen er også indikert av kokegropen A327 

avdekket på Nordlig felt og datert til 660-770 e.Kr. som tilsvarer merovingertid. 

Aktiviteten har følgelig forflyttet seg innenfor området, kanskje i sammenheng med 

endringer av tunområdenes plassering. Koksteinslaget A569 avdekket på Nordlig felt er 

datert 775-880 e.Kr. og tilsvarer overgangen merovingertid- vikingtid.  

 

7.3 OSTEOLOGISK ANALYSE 

Det er analysert 17,7 gram brente bein funnet i avfallsgrop A986 avdekket på Nordlig 

felt. Til sammen forelå 184 fragment, hvorav ingen kunne identifiseres som 

menneskebein. Med bakgrunn i den høye fragmenteringsgraden til beina var det kun 

mulig å artsbestemme et fåtall bein. Arter som kunne påvises blant beina omfattet svin, 

sau eller geit og sild.  

 

Svinebeinet er fra den nedre delen av ett tåbein og beinet fra sau/geit kommer fra høyre 

underkjeve. Det ble funnet bein av tå og lange rørbein fra fugl, men disse kunne ikke 

bestemmes til art. Det ble funnet tre virvler fra fisk, og en av disse er bestemt til sild.  

 

Av øvrige beinfragmenter ble artsgruppene mellomstort pattedyr, stor planteeter, pattedyr 

eller uidentifisert benyttet. Beinslagene som ble funnet er fra alle deler av kroppen. 

Beinslag som kunne identifiseres kommer fra ribbensfragmenter, mellomhånd- og 

fotrotsben, og eller lange rørknokler og tenner. Dermed finnes det både bein fra matavfall 

og slakteavfall i gropen. 

 

To beinfragmenter har spor etter bearbeiding. Beinet fra underkjeve av sau/geit og på ett 

ubestemt bein fra en stor planteeter. 

 

Fargen og forbrenningen på beina viser at forbrenningsgraden har vært høy.  

Fragmenteringsgraden var som nevn høy, og gjennomsnittlig vekt på beinfragmentene 

var ca. 0,1 g. 

 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Under fylkeskommunens forundersøkelse var det blitt registrert flere bosetnings- og 

aktivitetsspor som omfattet stolpehull, kokegroper, dyrkingslag, samt mulige 

ildsteder/brannlag, grøfter og mulig veggvoll. Sentralt i prosjektplanens problemstilling 

var å avkrefte/bekrefte de ulike tolkningene, samt datere de påviste kulturminnene.  

Foruten et stolpehull ble det ikke påvist kulturminner som kan knyttes til mulige bygg 

eller liknende under utgravningen. Det ble derimot påvist 38 kokegroper, tre kullflekker, 
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en avfallsgrop, samt et koksteinslag som alle vitner om forhistorisk bosetningsaktivitet i 

området. 

 

Kokegropene ble påtruffet både innenfor Nordlig og Sørlig felt, og på sistnevnte lå flere 

svært konsentrert. Med bakgrunn i funn gjort under fylkeskommunens registrering er det 

imidlertid sannsynlig at området mellom utgravningsområdene også omfatter enkelte 

kokegroper.  

 

De fleste kokegropene var runde eller ovale og hadde generelt begrenset størrelse. Fem 

var såpass små at de er tolket som bunnen av kokegroper. De generelle likhetene mellom 

strukturene indikerte at kokegropene kunne være samtidige. Radiologiske dateringer har 

derimot vist at kokegropene stammer fra en periode som har strukket seg fra romersk 

jernalder fram til merovingertid, kanskje tidlig vikingtid. Kokegropenes beliggenhet og 

dateringer indikerte at aktiviteten har forflyttet seg innenfor området.  

 

Kokegroper blir ofte tolket som spor etter bosetning fordi de generelt blir forbundet med 

”tørrkoking” av mat. Dette har blitt gjort ved at gropen er blitt fylt med ved og stein til et 

bål, slik at steinen blir oppvarmet. Deretter har maten blitt pakket inn og lagt blant 

steinene og gropen ble deretter dekket av torv. Steinen som magasinerer varmen fra bålet 

koker som en kokekasse. Som sådan har tilberedning av maten i kokegroper både vært 

fysisk og tidsmessig krevende, det er derfor sannsynlig at denne formen for matlagning 

ikke var hverdagslig. Sannsynligvis var kokegropen forbeholdt spesielle anledninger av 

sosial, politisk eller rituell karakter hvor tilberedning av mat har vært sentralt (Gjerpe 

2008, Bukkemoen & Simonsen 2009:129). I flere av de norrøne sagaene nevnes ordet 

”seyðir” som trolig samsvarer med kokegrop. I følge kildene kunne menneskene fra et 

område gå sammen og ofre eller blote husdyr og annen mat (Narmo 1996:92-94). Det er 

dermed kanskje ikke overraskende at beina som ble funnet i avfallsgrop A986 er påvist å 

være fra matavfall og slakteavfall av svin, sau/geit og sild.  

 

Det er nærliggende å tolke koksteinslaget A569 i forbindelse med kokegropsaktiviteten. 

Det er da interessant at laget fremkom på Nordlig felt hvor dateringen av kokegrop A327 

tilsvarte merovingertid. Koksteinslag er ofte knyttet til bosetningsspor fra vikingtid og 

tidlig middelalder, og dateringen av A569 faller godt innenfor dette tidsspennet. Steinen i 

laget har tilkommet enten som utkast fra kokegropene eller som bryggestein/kokstein 

brukt til oppvarming av vann for koking og mattilberedning, men også f.eks. ølbrygging. 

Uansett opprinnelse kan laget defineres som avfallslag, og som sådan kan den vise til 

endringer av områdets avfallshåndtering og tunorganisasjon i yngre jernalder.  

 

9 SAMMENDRAG 

I forbindelse drenering av jordbruksjord på Bjørge-Liæker i Lunner kommune, Oppland, 

utførte KHM en arkeologisk utgravning på gården høsten 2014. Oppland fylkeskommune 

gjennomførte arkeologisk registrering av tiltaksområdet i forbindelse med 

reguleringsplan for Lunner sentrum i 2004.  

 

Det ble flateavdekket ca. 1220 m² fordelt på to felt. Det ble til sammen påtruffet 42 

strukturer, hvorav 35 kokegroper, en avfallsgrop, tre kullflekker, et koksteinslag og et 
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mulig dyrkningslag. Fire av kokegropene er radiologisk datert, samt koksteinslaget. 

Dateringene fordeler seg innenfor perioden romersk jernalder til vikingtid. Strukturenes 

beliggenhet tilsier at aktiviteten har forflyttet seg en del innenfor området, muligens 

knyttet til endringer av tunområdets beliggenhet. Analyse av brente bein fra en 

avfallsgrop funnet på feltet indikerer at aktiviteten har omfattet konsumpsjonen av svin, 

sau/geit og sild. 
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

Anr Strukturtype 
Form 
flate 

Fotonr Lengde Bredde 
Bunn 
profil 

Sider 
profil 

Dybde Beskrivelse Pnr 

204 Kokegrop oval 104, 106 80 87 flat buete 14 Kokegrop med tydelig kullrand. Består av mørk gråbrun silt med trekull. Svært 
få varmepåvirkede steiner er observert. 

1266 

214 Avskrevet        Strukturen ble innmålt to ganger. Heter nå A642.  

235 Kokegrop oval 111, 112 70 85 flat ujevne 12 Kokegrop som ligger ovenpå en større stein. Kokegropen har ett tykt kullag i 
bunn og deler av dette er også synlig i plan. Ingen varmepåvirkede steiner i 
strukturen.  

1260 

245 Kokegrop rund 152, 155   flat ujevne 14 Kokegrop beliggende direkte på undergrunnsfjell som består av skifer. Noe 
brunrød silt på sidene. Kullrand som er meget tydelig i bunn og som også 
synes i plan. Ingen varmepåvirkede steiner. 

 

255 Stolpehull rund  55 58 avrundet  36 FK's beskrivelse; Mørk gråbrun humusholdig, sand og silt. To fliser brent bein, 
og noe kull iblandet. Skoningsstein (snittet). Denne strukturen ble påtruffet og 
snittet under Oppland fylkeskommunes registrering. Det ble også påvist flere 
mulige stolpehull i nærheten, både under registeringen og avdekkingen av 
feltet. Disse ble snittet, men ingen sikre stolpehull ble funnet. Det ser ut til at 
dette er et mulig stolpehull uten at man har kunnet knytte det til et hus. Det 
er også en mulighet for at denne strukturen bør avskrives slik de andre mulige 
stolpehullene ble som var i nærheten. I undergrunnen er det tett med steiner 
og flere av disse kan tolkes som skoningsstein. 

 

265 Avskrevet  22, 25 65 65   17 Avskrevet etter snitting. Utydelig i plan. Massene er antagelig et resultat av 
igjenfylling etter steinopptrekk. 

 

278 Avskrevet  5, 23 65 85    Flere steiner sammen. Antagelig natur. Avskrevet ved snitting sammen med 
A295.  

 

295 Avskrevet  5, 23 40 45    Flere steiner sammen. Antagelig natur. Avskrevet ved snitting sammen med 
A278.  

 

306 Avskrevet ujevn 34 45 60    Flere steiner sammen. Antagelig natur. Avskrevet ved snitting.   

313 Avskrevet ujevn 24, 28 40 50    Flere steiner sammen. Antagelig natur. Avskrevet ved snitting.   
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Anr Strukturtype 
Form 
flate 

Fotonr Lengde Bredde 
Bunn 
profil 

Sider 
profil 

Dybde Beskrivelse Pnr 

320 Kokegrop rund  40 37      

327 Kokegrop oval 1, 2 71 111 flat  19 Kokegrop som inneholdt et mørkt gråbrunt lag med humus og silt, samt 
spredte spor av aske. Lag 3 og 4 var tydelige kullrander som tydet på at 
kokegropen var gjenbrukt. Kokegropen var muligens noe forskjøvet vend 2. 
gangs bruk i forhold til 1. gangs bruk med ca 20 centimeter. Dette bidro til å gi 
kokegropen et ovalt utseende i plan. 

789, 
790 

341 Avskrevet rund  40 40    Avskrevet. Stein og løse siltmasser.  

352 Kokegrop rund  50 50      

362 Kokegrop oval  33 54      

372 Kokegrop rund  74 74      

383 Kokegrop rund 37, 49, 
50, 51 

60 52 avrundet buete 8 Denne strukturen tolkes som bunnen av en kokegrop, da den er kun8 cm dyp. 
Kokegropen skjæres av den yngre strukturen A 396 i nord. 

793 

396 Kokegrop rund 38, 52, 53 66 57 avrundet buete 17 Kokegrop som skjærer kokegrop A383 i syd. Inneholder mørk humusholdig silt 
med mye kull og noe skjørbrent stein.  

794 

407 Kokegrop oval  50 60      

419 Kokegrop ujevn 40, 41 30 50 flat  6 Bunn av kokegrop. Kun 6 cm dyp. Inneholder brun siltholdig humus med 
kullbiter. 

791 

457 Kullflekk oval  75 70      

467 Kokegrop oval  50 60      

477 Kokegrop oval  60 50      

487 Kokegrop oval   30    Strukturen går inn under sjaktkanten  

496 Kokegrop ujevn  50 80      

526 Kokegrop rund 114, 116 114 114 flat buete 18 Kokegrop med tydelig kullrand. Kokegropen inneholdt mørk brun siltholdig 
humus, med iblandet kullbiter. Kullranden målte 6 cm i tykkelse. 

1263 

539 Kokegrop oval 117, 121 81 90 flat buete 13 Kokegrop med tydelig kullrand på 6 cm i bunnen. Kokegropen inneholdt også 
et lag med mørk gråbrun silt iblandet kull. 

1801 

550 Kokegrop rund 125, 126 80 80 avrundet buete 21 Kokegrop som inneholder mørk brun silt med kull. Kokegropen har en tydelig 
kullrand som er 7 cm tykk. Få varmepåvirkede steiner er observert. 

1795 
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Anr Strukturtype 
Form 
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Fotonr Lengde Bredde 
Bunn 
profil 

Sider 
profil 

Dybde Beskrivelse Pnr 

560 Kokegrop rund 122, 123, 
124 

38 38 avrundet buete 10 Meget liten kokegrop, kun 38 cm i diameter og 10 cm dyp. Inneholder mørk 
brunt siltholdig lag med mye kull. Antagelig kun bunn av en kokegrop. 

1798 

569 Koksteinslag ujevn   190 flat ujevne 22 Koksteinslag som ble funnet under avdekking. Laget består av kokstein med 
mye kull iblandet, samt silt. Enkelte fragmenter av brent bein ble funnet i 
laget. Lagets utstrekning kunne ikke måles i overflaten, men i snittet målte det 
190 cm og var 22 cm dypt. Koksteinslaget ligger i et brunt lag som består av 
humus og silt. 

792 

600 Kokegrop rund 137, 139 87 87 avrundet buete 15 Kokegrop som består av mørk brun silt iblandet kull. Kokegropen har en 
irregulær kullrand. Den ligger rett på skifer-undergrunn med rødbrun silt og 
skifer rundt. 

1804 

610 Kokegrop rund 143, 145 79 79 avrundet buete 22 Kokegrop som inneholder mørk silt med spredte kullbiter. Kokegropen har en 
kullrand i bunn, som stedvis ligger direkte på skifergrunn.  

1807 

621 Kokegrop rund 146, 148, 
149 

100 100 flat buete 22 Kokegrop som inneholder mørk brun silt og humus med biter av kull. Kullrand 
på 4 cm i bunn av kokegropa. Gropa ligger direkte på skiferundergrunn. Gropa 
inneholder større varmepåvirkede steiner. 

1831 

634 Kullflekk ujevn 134, 136 40 44 flat ujevne 4 Mindre flekk med kull, antagelig bunnen av en kokegrop, der kun kullranden 
finnes igjen. 

1789 

642 Kokegrop rund 10, 107 80 80 avrundet buete 6 Bunn av en kokegrop som måler 6 cm på det dypeste. Mye kull og skjørbrent 
stein jevnt over. 

1828 

652 Kokegrop oval 157, 159 64 82 avrundet buete 10 Kokegrop der kun bunnen er igjen i form av kullranden. Strukturen måler 10 
cm på det dypeste. 

1998 

666 Kokegrop rund 158, 160 69 69 flat buete 8 Kokegrop der kun bunn av kokegropen er bevart med tydelig kullrand. 
Kullranden måler mellom 6 til 8 cm. 

2001 

676 Kokegrop ujevn 144, 147 60 73 ujevn buete 11 Ujevn kokegrop som har en større stein i nord. Gropen skjærer lag A956. 
Kokegropen består av mørk brun humus og sandholdig silt med kull. Tydelig 
kullrand i bunn av gropa. 

1830 

687 Kokegrop oval 138, 140 65 60 avrundet buete 10 Rund kokegrop som inneholder mørk brun humus og sandholdig silt, og har en 
tydelig kullrand. Lite skjørbrent stein. Kokegropen ligger i lag A956.  

1810 

697 Kokegrop rund 108, 109 81 81 flat ujevne 9 Kokegrop der kun bunnen er igjen. Kokegropen inneholder mørk brun silt og 
humus med kull. Tydelig kullrand. Ingen varmepåvirkede steiner finnes. 

1257 
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Anr Strukturtype 
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flate 

Fotonr Lengde Bredde 
Bunn 
profil 

Sider 
profil 

Dybde Beskrivelse Pnr 

709 Kokegrop oval  94 100      

721 Kokegrop oval 131, 133 36 45 flat buete 4 Kun kullaget igjen etter det som antagelig har vært en kokegrop. Strukturen 
består av gråsort, siltholdig kull. Ingen skjørbrente steiner finnes. Strukturen 
ligger i A956. 

1831 

730 Kokegrop rund 128, 129 60 60 avrundet buete 10 Kokegrop som inneholder mørk brun humus og sandholdig silt med kull og 
små mengder med skjørbrent stein. Kokegropen har et tydelig kullag i bunn, 
og strukturen ligger i lag A956. 

1816 

740 Kokegrop  128, 130 90 90 avrundet buete 20 Rund kokegrop med tydelig kullag og skjørbrent stein. Kokegropen inneholder 
mørk brun humus og sandholdig silt med mye kull. Strukturen ligger i lag A956. 

1819 

751 Mulig 
dyrkningslag 

       Mulig rest av dyrkningslag som også omfatter A766 og A956. Laget ble 
påtruffet over store deler av undersøkelsesområde i sør (A956), men ble 
hovedsakelig fjernet under avdekking. Laget bestod av gråbrun sandholdig silt, 
samt enkelte stein. Flere kokegroper ble påtruffet i laget, som er beskrevet i 
C778.  

 

766 Mulig 
dyrkningslag 

 96, 103 95 85 ujevn skråe 10 Mulig rest av dyrkningslag som også omfatter A751 og A956. Laget ble 
påtruffet over store deler av undersøkelsesområde i sør (A956), men ble 
hovedsakelig fjernet under avdekking. Laget bestod av gråbrun sandholdig silt, 
samt enkelte stein. Flere kokegroper ble påtruffet i laget, som er beskrevet i 
C778.  

1825 

780 Kokegrop rund 95, 97 82 82 ujevn ujevne 14 Kokegrop som inneholder mørk brun humusholdig silt. Tydelig kullrand i 
bunnen. Kokegropen er anlagt direkte på en større jordfast stein, og dermed 
følger strukturens avgrensning denne. 

1269 

839 Kokegrop rund 131, 132 67 67 avrundet buete 15 Rund kokegrop som inneholder mørk brun silt og kull. Den naturlige skiferen 
har blitt rødbrent under varmepåvirkningen fra kokegropen og har derfor 
endret farge. 

1792 

849 Avskrevet  150, 151, 
161 

     Avskrevet ved snitting. Større ansamling med stein der det under opprensing 
ble funnet spredte kullbiter. Ved snitting viste det seg at steinsamlingen ikke 
gikk videre ned i undergrunnen, men lå i lag A956. Det ble ikke påtruffet mere 
kull under utgravning. 

 

868 Avskrevet oval 100, 101 17 25 ujevn ujevne 11 Avskrevet ved snitting. Antagelig steinopptrekk.  
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Sider 
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Dybde Beskrivelse Pnr 

877 Avskrevet        Antagelig steinopptrekk basert på snitting av A868 og A922.  

885 Avskrevet        Antagelig steinopptrekk basert på snitting av A868 og A922.  

891 Avskrevet        Antagelig steinopptrekk basert på snitting av A868 og A922.  

897 Avskrevet        Antagelig steinopptrekk basert på snitting av A868 og A922.  

904 Kullflekk ujevn  30 60      

915 Avskrevet        Antagelig steinopptrekk basert på snitting av A868 og A922.  

922 Avskrevet        Avskrevet ved snitting. Antagelig et steinopptrekk.  

929 Avskrevet   14     Antagelig steinopptrekk basert på snitting av A868 og A922.  

956 Mulig 
dyrkningslag 

       Omfatter også A751 og A766. Laget er tolket som mulig dyrkningslag som ble 
påtruffet over store deler av undersøkelsesområde i sør, men som ble 
hovedsakelig fjernet under avdekking. Laget bestod av gråbrun sandholdig silt, 
samt enkelte stein. Flere kokegroper ble påtruffet i laget, som er beskrevet i 
C778.  

 

986 Avfallsgrop ujevn 110, 113 70 40 ujevn ujevne 12 Utydelig nedgravning med mye brente bein, særlig i sentrum og øvre del av 
strukturen. Strukturen inneholder sandholdig silt og leire med en del kull. 
Forekomstene av kull og brente bein avtar mot strukturens ytterkanter, 
samtidig som fyllmassene går fra å bestå av relativt kornete silt/sand til å 
bestå av finkornet siltholdig leire. Strukturens utstrekning i plan var utydelig, 
mye på grunn av undergrunnsforholdene og mye regn når strukturen ble 
undersøkt. Avgrensningen var tydeligere i profil. Masser fra hele strukturen 
ble samlet inn for utvasking og gjennomgang inne. I disse massene ble det 
funnet tilsammen XX gram med brente bein.  

200013 

 

 



 

 

11.2 TILVEKSTTEKST, C59704 

C59704/1-3 
Boplassfunn fra jernalder fra BJØRGE - LIÆKER - ØDEGAARDEN (33/27), 

LUNNER K., OPPLAND.  

Funnomstendighet: Kulturhistorisk museum gjennomførte en arkeologisk utgravning av 

bosetnings- og aktivitetsspor i september/oktober 2014, i forbindelse med drenering av 

jordbruksjord. Oppland fylkeskommunes gjennomførte registrering i forbindelse med 

reguleringsplan for Lunner sentrum i 2004 (Aasbøe 2004).  

 

Under utgravningen ble det flateavdekket ca. 1220 m² fordelt på to felt. Det ble til 

sammen påtruffet 42 strukturer, hvorav 35 kokegroper, en avfallsgrop, tre kullflekker, et 

koksteinslag og et mulig dyrkningslag. Fem kullprøver er enkelt vedartbestemt ved 

Moesgård museum (2014), og radiologisk datert ved The Ångström Laboratory, Uppsala 

(2015). I tillegg er brente bein funnet under utgravningen analysert ved Stiftelse SAU, 

(Societas Archaeologica Upsaliensis) (2015). Analyseresultat er vedlagt 

utgravningsrapport (Russ 2017). 

 

1) Bein, brente. Total vekt: 17,7 g. 184 fragment, hvorav et fåtall er identifisert som svin, 

sau eller geit og sild. Øvrige kategorier omfatter mellomstort pattedyr, stor planteeter og 

uidentifisert. 

2) 28 prøver, kull, hvorav 5 er enkelt vedartsbestemt og radiologisk datert:  

PK790, kokegrop A327: 10 stk. vedartbestemt til frukttre som er datert: 1307±34 BP, 

660-770 calAD (Ua-50545).  

PK792, koksteinslag A569: 10 stk. vedartbestemt til 1 lønn, 2 bjørk, 1 osp, 3 selje og 3 

selje/vier/osp. Selje er datert: 1199±34 BP, 775-880 calAD (Ua-50547).  

PK1266, kokegrop A204: 10 stk. vedartbestemt til 1 bjørk, 1 ask og 8 selje/vier/osp. 

Selje/vier/osp er datert: 1687±34 BP, 260-410 calAD (Ua-50544).  

PK1795, kokegrop A550: 10 stk. vedartbestemt til 4 lønn og 6 ask. Lønn er datert: 

1617±34 BP, 400-540 calAD (Ua-50546).  

PK1819, kokegrop A740: 10 stk. vedartbestemt til 6 hassel, 2 ask og 1 frukttre. Frukttre 

er datert: 1653±34 BP, 340-430 calAD (Ua-50548).  

3) 2 prøver, makro. Alle er flotert, men ingen er analysert.  

 

Orienteringsoppgave: SØ avgrensning ligger i krysset mellom Lunnerkollen og avstikker 

fra denne. Ca. 80 m øst for Lunnerkollen nr. 77. 

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6693660.282, Ø: 255773.416.  

Litteratur: Aasbøe, N. 2014: Reguleringsplan for Lunner sentrum – Flateavdekking. 

Registreringsrapport for Oppland fylkeskommune. Rapport i Kulturhistorisk museums 

topografiske arkiv. 

Russ, Helene, 2017: Rapport arkeologisk utgravning. Bosetningsspor. Bjørge-Liæker 

33/27, Lunner, Oppland. Rapport i Kulturhistorisk museums topografiske arkiv. 
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11.3 PRØVELISTE 

Pnr  Anr Strukturtype Prøvetype Volum Vekt  Prøvestatus Beskrivelse 

257 697 Kokegrop Kullprøve 0,8 13,6 ubenyttet   

789 327 Kokegrop Kullprøve 0,7 9,3 kassert   

790 327 Kokegrop Kullprøve 0,5 4,6 analyse Datert 

791 419 Kokegrop Kullprøve 0,5 3,1 ubenyttet   

792 569 Koksteinslag Kullprøve 1  analyse Datert 

793 383 Kokegrop Kullprøve 1 7,6 ubenyttet   

794 396 Kokegrop Kullprøve 1 14,4 ubenyttet   

1260 235 Kokegrop Kullprøve 0,8 22,9 ubenyttet   

1263 526 Kokegrop Kullprøve 0,7 18 ubenyttet   

1266 204 Kokegrop Kullprøve 0,9 12,8 analyse Datert 

1269 780 Kokegrop Kullprøve 0,5 13,2 ubenyttet   

1789 634 Kullflekk Kullprøve 0,5 11 ubenyttet   

1792 839 Kokegrop Kullprøve 0,5 2,3 ubenyttet   

1795 550 Kokegrop Kullprøve 0,6 20,1 analyse Datert 

1798 560 Kokegrop Kullprøve 0,7 12,4 ubenyttet   

1801 539 Kokegrop Kullprøve 0,7 20,1 ubenyttet   

1804 600 Kokegrop Kullprøve 0,8 14,2 ubenyttet   

1807 610 Kokegrop Kullprøve 0,5 5,3 ubenyttet   

1810 687 Kokegrop Kullprøve 1 11,7 ubenyttet   

1813 676 Kokegrop Kullprøve 1 18,7 ubenyttet   

1816 730 Kokegrop Kullprøve 1 23,5 ubenyttet   

1819 740 Kokegrop Kullprøve 1 9,1 analyse Datert 

1822 721 Kokegrop Kullprøve 0,5 7,4 ubenyttet   

1825 766 Lag Makroprøve 1,5 0,2 kassert   

1828 642 Kokegrop Kullprøve 1 10,4 ubenyttet   

1831 621  Kokegrop Kullprøve 0,5 2,9 ubenyttet   

1998 652 Kokegrop Kullprøve 0,7 18,7 ubenyttet   

2001 666 Kokegrop Kullprøve 0,4 16,9 ubenyttet   

2006 956 Lag Makroprøve 1,3 0,1 kassert   

200011 245 Kokegrop Kullprøve 0,7 25,7 ubenyttet   

200013 986 Avfallsgrop Makroprøve  3 ubenyttet Fra grop med brente bein. 
Kull og makro er vasket ut 
sammen, men ikke skilt ut 
i to separate prøver. Ikke 
analysert. 

200015 569 Koksteinslag Makroprøve 1 0 ubenyttet   
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11.4 FOTOLISTE CF34905 

Fotonummer Motiv Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34905_008 Oversiktsbilde av feltet før avdekking.   Russ, Helene 25.9.2014 

Cf34905_009 Oversiktsbilde av feltet før avdekking.   Russ, Helene 25.9.2014 

Cf34905_010 A327 i plan V Senhaji, Linda 25.9.2014 

Cf34905_011 A327 i profil V Senhaji, Linda 25.9.2014 

Cf34905_031 A265 i plan, avskrevet. V Christensen, Gjermund 29.9.2014 

Cf34905_036 A265 i profil V Christensen, Gjermund 29.9.2014 

Cf34905_045 Oversiktsbilde A383, A396, A496 i plan V Christensen, Gjermund 29.9.2014 

Cf34905_046 A383 i plan V Christensen, Gjermund 30.9.2014 

Cf34905_047 A396 i plan V Christensen, Gjermund 30.9.2014 

Cf34905_048 A496 i plan V Christensen, Gjermund 30.9.2014 

Cf34905_049 A419 i plan SV Senhaji, Linda 30.9.2014 

Cf34905_050 A419 i profil SV Senhaji, Linda 30.9.2014 

Cf34905_052 A569 koksteinslag i plan V Russ, Helene 30.9.2014 

Cf34905_055 Arbeidsbilde. Gjermund Christensen 
snitter kokegrop. 

  Russ, Helene 30.9.2014 

Cf34905_056 A383 og A396 i profil. V Christensen, Gjermund 30.9.2014 

Cf34905_057 Overgang mellom A383 og A396 i profil. V Christensen, Gjermund 30.9.2014 

Cf34905_058 A383 i profil V Christensen, Gjermund 30.9.2014 

Cf34905_061 A396 i profil V Christensen, Gjermund 30.9.2014 

Cf34905_063 A569 i profil VNV Russ, Helene 30.9.2014 

Cf34905_064 A569 i profil Seksjon fra S til N. V Russ, Helene 30.9.2014 

Cf34905_065 A569 i profil Seksjon fra S til N. V Russ, Helene 30.9.2014 

Cf34905_066 A569 i profil Seksjon fra S til N. V Russ, Helene 30.9.2014 

Cf34905_067 A569 i profil Seksjon fra S til N. V Russ, Helene 30.9.2014 

Cf34905_076 A778 i profil SV Christensen, Gjermund 1.10.2014 

Cf34905_078 A778 i profil seksjon fra S til N SV Christensen, Gjermund 1.10.2014 

Cf34905_079 A778 i profil seksjon fra S til N SV Christensen, Gjermund 1.10.2014 

Cf34905_080 A778 i profil seksjon fra S til N SV Christensen, Gjermund 1.10.2014 

Cf34905_081 Oversiktsbilde over kokegroper V Christensen, Gjermund 2.10.2014 

Cf34905_084 Arbeidsbilde. Gjermund C. og Linda S. 
snitter strukturer. 

  Russ, Helene 2.10.2014 

Cf34905_099 Oversiktsbilde over kokegroper V Russ, Helene 2.10.2014 

Cf34905_100 Oversiktsbilde over kokegroper V Russ, Helene 2.10.2014 

Cf34905_101 Oversiktsbilde over kokegroper V Russ, Helene 2.10.2014 

Cf34905_104 A780 i plan VSV Senhaji, Linda 3.10.2014 

Cf34905_105 A766 i plan V Christensen, Gjermund 3.10.2014 

Cf34905_106 A780 i profil V Senhaji, Linda 3.10.2014 

Cf34905_107 A922 i plan NV Senhaji, Linda 3.10.2014 

Cf34905_108 A922 i profil, avskrevet. NV Senhaji, Linda 3.10.2014 

Cf34905_111 A204 i plan SV Senhaji, Linda 3.10.2014 

Cf34905_112 A766 i profil, tilsvarer lag A956 V Christensen, Gjermund 3.10.2014 

Cf34905_113 A204 i plan NV Senhaji, Linda 3.10.2014 
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Fotonummer Motiv Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34905_114 A642 i plan V Christensen, Gjermund 3.10.2014 

Cf34905_115 A204 i profil NV Senhaji, Linda 3.10.2014 

Cf34905_116 A642 i profil V Christensen, Gjermund 3.10.2014 

Cf34905_117 A697 i plan SV Senhaji, Linda 6.10.2014 

Cf34905_118 A697 i profil SV Senhaji, Linda 6.10.2014 

Cf34905_119 A986 i plan NNV Melgaard, Hilde Sømme 6.10.2014 

Cf34905_120 A235 i plan NV Senhaji, Linda 6.10.2014 

Cf34905_121 A235 i profil NV Senhaji, Linda 6.10.2014 

Cf34905_122 A986 i profil NNV Melgaard, Hilde Sømme 6.10.2014 

Cf34905_123 A526 i plan V Senhaji, Linda 7.10.2014 

Cf34905_125 A526 i profil V Senhaji, Linda 7.10.2014 

Cf34905_126 A539 i plan NV Senhaji, Linda 7.10.2014 

Cf34905_127 A730 og A740 i plan NNV Christensen, Gjermund 7.10.2014 

Cf34905_128 A730 i plan NNV Christensen, Gjermund 7.10.2014 

Cf34905_129 A740 i plan NNV Christensen, Gjermund 7.10.2014 

Cf34905_130 A539 i profil NV Senhaji, Linda 7.10.2014 

Cf34905_131 A560 i plan SV Senhaji, Linda 7.10.2014 

Cf34905_133 A560 i profil SV Senhaji, Linda 7.10.2014 

Cf34905_134 A550 i plan SV Senhaji, Linda 8.10.2014 

Cf34905_135 A550 i profil SV Senhaji, Linda 8.10.2014 

Cf34905_136 A730 og A740 i profil NNV Christensen, Gjermund 8.10.2014 

Cf34905_137 A730 i profil NNV Christensen, Gjermund 8.10.2014 

Cf34905_138 A740 i profil NNV Christensen, Gjermund 8.10.2014 

Cf34905_139 A839 i plan SV Senhaji, Linda 8.10.2014 

Cf34905_140 A839 i profil SV Senhaji, Linda 8.10.2014 

Cf34905_141 A721 i plan V Christensen, Gjermund 8.10.2014 

Cf34905_142 A634 i plan SV Senhaji, Linda 8.10.2014 

Cf34905_143 A721 i profil V Christensen, Gjermund 8.10.2014 

Cf34905_144 A634 i profil SV Senhaji, Linda 8.10.2014 

Cf34905_145 A600 i plan VSV Senhaji, Linda 9.10.2014 

Cf34905_146 A687 i plan VSV Christensen, Gjermund 9.10.2014 

Cf34905_147 A600 i profil VSV Senhaji, Linda 9.10.2014 

Cf34905_148 A687 i profil VSV Senhaji, Linda 9.10.2014 

Cf34905_151 A610 i plan SV Senhaji, Linda 9.10.2014 

Cf34905_152 A676 i plan SV Christensen, Gjermund 9.10.2014 

Cf34905_153 A610 i profil SV Senhaji, Linda 9.10.2014 

Cf34905_154 A621 i plan SV Senhaji, Linda 9.10.2014 

Cf34905_155 A676 i profil SV Christensen, Gjermund 9.10.2014 

Cf34905_156 A621 i profil SV Senhaji, Linda 9.10.2014 

Cf34905_160 A245 i plan V Senhaji, Linda 9.10.2014 

Cf34905_162 A245 i profil V Senhaji, Linda 9.10.2014 

Cf34905_163 A652 i plan NV Senhaji, Linda 10.10.2014 

Cf34905_164 A666 i plan SV Senhaji, Linda 10.10.2014 
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Fotonummer Motiv Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34905_165 A652 i profil NV Senhaji, Linda 10.10.2014 

Cf34905_166 A666 i profil SV Senhaji, Linda 10.10.2014 

Cf34905_167 A849i profil, avskrevet NV Christensen, Gjermund 10.10.2014 

 

 

11.5 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

1. Felttegninger 

2. Feltdagbok 
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11.6 ANALYSERESULTATER 

11.6.1 ENKEL VEDARTANALYSE FRA MOESGAARD MUSEUM 
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11.6.2 RADIOLOGISKE DATERINGER FRA THE ÅNGSTRÖM LABORATORY 
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11.6.3 OSTEOLOGISK ANALYSE AV SOCIETAS ARCHAEOLOGICA UPSALIENSIS 
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