
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

RAPPORT 
ARKEOLOGISK UTGRAVNING  

 

  

 

Sikringsundersøkelse av 
gravhauger 

Lundby, 31/4 

Hurdal, Akershus 

 

FELTLEDER: Helene Russ 

PROSJEKTLEDER: Grethe Bjørkan 
Bukkemoen  

 

 

KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET I OSLO 

ARKEOLOGISK SEKSJON 

Postboks 6762,  

St. Olavs Plass 

0130 Oslo 

 

F

O

R

N

M

I

N

N

E

S

E

K

S

J

O

N

Oslo 2015 





Lundby 31/4, Hurdal kommune  2014/90  

 

  

 2 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
KULTURHISTORISK 

MUSEUM 

UNIVERSITETET 

I OSLO 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAMMENDRAG 

Sikringsundersøkelse av tre gravhauger gjennomført i perioden 4.-6. november 2013. 

Haugene ble målt inn og løsmasser fra rotvelter gjennomgått.  Det ble ikke gjort funn. 

Haugene ble undersøkt av J. Petersen i 1921 og i gravhaug 2 fremkom slagg, kull og 

fragmenter av brent bein. Slaggbitene ble ikke analysert i denne omgang. De brente beina 

ble fremvist for Prof. Em. Per Holck som vurderte de til å være fra dyr. Disse ble videre 

datert til sen-neolitikum. Kullbitene ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg, og datert ved 

Ångströmlaboratoriet, Uppsala til yngre romertid. Kullet mangler god kontekst, men 

dateringen sammenfaller godt med denne typen av gravminner. 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Lundby 31/4 

Kommune Fylke 

Hurdal Akershus 

Saksnavn Kulturminnetype 

Sikringsgravning, Lundby Gravhauger 

Saksnummer (KHM)  

2014/90 

Prosjektkode 

220194 

Grunneier, adresse Tiltakshaver 

Erland Lundby  

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

4/11-6/11-2013 

EU89, UTM-sone 33 

Ø: 282569.474 

N: 6702938.92 

A-nr. C.nr. 

  

ID nr. (Askeladden) Negativnr. (KHM) 

70540 1-3 Cf34747 

Rapport ved: Dato: 

Helene Russ 4/11-2015 

Saksbehandler: Prosjektleder: 

Grethe Bjørkan Bukkemoen Grethe Bjørkan Bukkemoen 



Lundby 31/4, Hurdal kommune  2014/90  

 

  

 3 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Innhold: 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN ........................................................ 4 

2 DELTAGERE, TIDSROM .............................................................................. 4 

3 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER ................................................... 5 

4 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV SIKRINGSUNDERSØKELSEN ........... 7 

4.1 Problemstillinger – prioriteringer ......................................................................................................7 

4.2 Sikringsundersøkelsens forløp ............................................................................................................7 

4.3 Funn og naturvitenskapelige prøver ..................................................................................................8 

5 STATUS I ETTERKANT AV SIKRINGSUNDERSØKELSEN ....................... 9 

5.1 Strukturer og kontekster .....................................................................................................................9 
5.1.1 Gravhauger ...................................................................................................................................9 

5.2 Funnmateriale .................................................................................................................................... 11 

6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER .............................. 12 

6.1 Vedartsanalyse ................................................................................................................................... 12 

6.2 Datering .............................................................................................................................................. 12 

7 VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON ............. 13 

8 SAMMENDRAG .......................................................................................... 13 

9 LITTERATUR .............................................................................................. 13 

9.1 Panoramabilder .................................................................................................................................. 14 

9.2 Fotoliste ............................................................................................................................................... 17 

9.3 Analyseresultater ............................................................................................................................... 18 

9.4 Kart ..................................................................................................................................................... 21 

9.5 Originaldokumentasjon ..................................................................................................................... 22 
 



Lundby 31/4, Hurdal kommune  2014/90  

 

  

 4 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK 
SIKRINGSUNDERSØKELSE 

  

LUNDBY, 31/4., HURDAL, AKERSHUS  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

ID 79540 består av et gravfelt med tre gravhauger beliggende ved Hurdalsjøen hotell og 

inntil en tursti. I følge opplysninger i Askeladden ble alle haugene undersøkt av Jan 

Petersen tidlig på 1900-tallet, men er ikke restaurert i etterkant. Mens gravhaug 2 og 3 var 

funntomme, inneholdt gravhaug 2 «slaggstykker av glass og jern, brente bein og trekull» 

(jf. C22775). 

 

Gravfeltet ble nyregistrert som en del av BARK-prosjektet ved Akershus fylkeskommune 

i 2011. Gravfeltet var svært skadet, fremfor alt som følge av utgravningene hvor det ble 

fjernet steiner fra sentrum av gravhaugene slik at kun en krans av jord og stein er bevart. 

Et titalls større rotvelt har gravd opp løsmasser og omkringliggende jord på og rundt 

haugene. Undergrunnen er av sand og feltet ligger på et høydedrag, noe som kan ha 

medvirket til de omfattende skadene.  

 

Haugenes tilstandsvurdering i forkant av sikringsundersøkelsene var som følger: 

 

Gravhaug 1: Denne haugen er best bevart og kan eventuelt lett restaureres. En større 

rotvelt i sørvestre kant. Kun en liten del av selve haugen er bevart, men ytterkantene er 

klart markerte. 

 

Gravhaug 2: Utgravningsfeltet i sentrum av denne haugen er fremdeles tydelig, men 

søndre del synes å være delvis bevart. Det var vanskelig å vurdere omfanget av skadene 

på grunn av tett einerkratt. 

 

Gravhaug 3: To større rotvelt har totalskadet denne haugen. Steinpakningen i haugen er 

rotet opp og stein/haugmasse ligger eksponert. 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Helene Russ Feltleder, Kulturhistorisk museum 4/11-6/-11-2013 3 

Khalil Olsen Holmen Feltleder, Akershus fylkeskommune 4/11-6/-11-2013 3 

    

Magne Samdal Metallsøker, Kulturhistorisk museum 29/10- 2013 1 

Sum 6 
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3 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Lokaliteten Strandhaugen Id 70540 ligger rett vest for Hurdalsjøens bredde og syd for 

utløpet av Gjødingelva. Lokaliteten består av et mindre gravfelt med til sammen tre 

gravhauger. Alle haugene ligger på en høyde med utsyn over Hurdalsjøen. I nærheten er 

det kjent flere kulturminner og løsfunn. 350 meter vest for haugene ligger Id 139654 som 

består av 2 kokegroper. Disse ble arkeologisk undersøkt i 2010, og er siden datert til 

folkevandringstid. Nord-nordøst for Id 70540 ligger Meieriodden (Id 170538 og Id 

170539) samt Hurdal prestegård (Id 70616). På Meieriodden ble det søkt med 

metalldetektor i 2013, og det ble funnet gjenstander av flint og bergart, samt en spenne av 

bronse. Spennen er datert til folkevandringstid. På Hurdal prestegård er det funnet flere 

steinlegninger. Disse kan være gravminner, men dette er ikke fastslått. 
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Kart 1: Oversiktskart over feltets plassering. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 27.2.2015 MS. 
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4 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV SIKRINGSUNDERSØKELSEN 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Prioriteringer i felt var å måle inn og dokumentere tidligere utgravde områder samt senere 

skader for å fastslå skadeomfanget. Restene av gravhaug 3 skulle også dokumenteres og 

løsmasser undersøkes for eventuelle funn. Løsmassene ble undersøkt med metallsøker. 

Det er ønskelig å restaurere de tre haugene på et senere tidspunkt. 

 

4.2 SIKRINGSUNDERSØKELSENS FORLØP 

Det ble prioritert å sette opp innmålingsutstyr i felt. Det ble brukt en totalstasjon, og det 

var derfor viktig med siktlinjer ned til fastpunkene som ble satt ut av kommunen. Vi 

begynte derfor med å etablere hvor totalstasjonen skulle settes opp, og deretter kappet vi 

ned mindre trær og annen vegetasjon som hindret fri sikt for prismet. Vi ryddet også 

haugene for overflødig vegetasjon, for å kunne ta bedre bilder. Det var også viktig å 

avgrense ødeleggelsene på haugene og å utskille hvilke inngrep som skyldtes den 

tidligere utgravningen og hva som var et resultat av nyere tids ødeleggelser i form av 

rotvelt. 

 

Alle haugene og forstyrrelser i form av tidligere gravde sjakter og inngrep ved de 

arkeologiske undersøkelsene, samt skader knyttet til rotveltene ble målt inn. Til sist ble 

også tre av rotveltene gjennomgått ved at deler av jordmassene i disse ble gravd vekk 

med graveskje og tilbakeført til antatt opprinnelig plass i gravhaugen. Det ble lagt ut 

planteduk for å skape et skille mellom den tidligere markoverflaten og den jorden som 

ble tilbakeført. Ved eventuelle utgravninger i fremtiden skal man kunne skille de 

forskjellige jordmassene fra hverandre. 

 

På slutten av undersøkelsen ble det også foretatt en vurdering av kulturminnets status. 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmålingen. 

Dokumentasjonssystemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) 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 TPS til Intrasis-programvaren 

skjer ved at målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble 

TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive Intrasis 

prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre 

bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10.  
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4.3 FUNN OG NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Under undersøkelsen ble det ikke gjort funn av gjenstander. Det ble heller ikke samlet inn 

jordprøver til naturvitenskap, slik som makrofossilprøver eller kullprøver, fordi vi ikke 

kunne påvise sikre kontekster. 

 

Under utgravningene i 1921 ledet av Jan Petersen ble det derimot gjort funn av slagg, 

brente bein og kull. Alle funnene ble gjort i det Petersen betegner som Haug 2. Alle 

funnene ble katalogisert under C22775/a-c, og er oppbevart i Kulturhistorisk museums’ 

magasiner. Etter endte undersøkelser i 2013 ble det besluttet å sende inn deler av dette 

materialet til videre analyser. 

 

Utskrift fra KHMs Gjenstandsdatabase: 

 

C22775/a-c  

Eldre jernalder/vikingtid fra LUNDBY (31), HURDAL K., AKERSHUS.  

a) 10 slagg av glass/slagg.  

Datering: Vikingtid  

 

b) ukjent av bein. Antall fragmenter: >10  

Datering: Vikingtid  

 

c) 10 ukjent av kull.  

Datering: Vikingtid  

 

Funnomstendighet: undersøkelser, undersøkelse, graving, Gave, Gave, gravinger og 

undersøkelser  

Funnet av: dr. Jan Petersens/Dr. Jan Petersens.  

Katalogisert av: Ikke Navngitt. 
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5 STATUS I ETTERKANT AV SIKRINGSUNDERSØKELSEN  

5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

 
 

5.1.1 GRAVHAUGER 

Gravhaug 1. Større gravhaug på toppen av en liten høyde i terrenget (øy). I nord er det 

dyrket mark. I øst haug 2 og 3, samt Hurdalsjøen. I syd ligger Hurdalsjøen hotell. I vest 

ligger en tursti samt en skogdekket ås. I haugen er det et «krater» som er mellom 50 og 

70 cm dypt. Deler av dette stammer fra den arkeologiske undersøkelsen i 1921. 

 

Ved sikringsundersøkelsen ble haugens og kraterets ytre omkrets innmålt. Det ble også 

målt inn to profiler, en rett nord- syd og en rett øst- vest. 
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Tabell 1. Kraterets form i Haug 1. Sett mot nordvest. 

 

Gravhaug 2. Ligger rett nordøst for gravhaug 1, med en liten flate imellom. Det er to 

større rotvelter i nord-nordvest som delvis har ødelagt en voll. Det sees tydelig ett 40 til 

50 cm dypt hakk der den eldre utgravningen fant sted. 

 

Gravhaug 3. Meget utydelig i nordvestlig helling. Flere store rotvelter har ødelagt 

haugen. Tre av disse rotveltene ble undersøkt, men det ble ikke gjort funn av gjenstander, 

eller annet arkeologisk materiale.  

 

Det er ett titalls rotvelter til sammen på alle de tre gravhaugene. 
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5.2 FUNNMATERIALE 

Slagg: 

Slagget som ble funnet under utgravningen i 1921 bestod av fem biter slagg i varierende 

størrelse. De hadde alle tydelig rennestruktur. Bitene ble avfotografert før de ble returnert 

til magasinet.  

 

 

Foto 1: Bilde av slagg, magasinert ved KHM. Fotograf: Helene Russ 

 

Brent bein: 

Det ble funnet omkring 10 fragmenter med brente bein. 3 biter var noe større enn de 

andre. Bitene ble avfotografert, og siden undersøkt av Dr. Holck.  

Uttalelse fra Prof. Em. Per Holck, 17/2-2014: 

 

«3 biter, mest sannsynlig animalt materiale. Uvisst hva de mindre bitene stammer fra, 

men mest sannsynlig da også fra dyr.  

Alle bitene har vært utsatt for høy varme, minimum 800 til 1000 C. Dette er hardt brente 

bein, med brenningsgrad 4.» 

 

De tre store bitene med brent bein ble deretter sendt til Ångströmlaboratoriet ved 

Universitetet i Uppsala for datering. 
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Foto 2: Bilde av brent bein. Fotograf: Helene Russ 

6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

6.1 VEDARTSANALYSE 

Askeladden 

Id 

S.nr Kontekst Prøve-

nr 

Utførende 

instans 

Prøve-

materiale 

Gram Betula/ 

bjørk 

Pinus/ 

furu 

70540 Haug 2 Gravhaug 22775b Helge Høeg Kull 11,6 3 37 

 

6.2 DATERING 

Det foreligger to C14-dateringer fra to ulike materialkategorier. Begge fra materiale 

fremkommet ved undersøkelsen i 1921. En kullprøve av bjørk ble datert til yngre 

romertid, og brent bein ble datert til senneolitikum. Det er vanskelig å forklare spriket i 

dateringene, men det synes åpenbart at beina ikke tilhører konteksten da denne typen 

kulturminner ikke kan knyttes til yngre steinalder. Dateringen er heller ikke forenlig med 

funnet av jernslagg, som tidligst kan være fra ca. 500 f. Kr. Kullet har for usikker 

kontekst til at det med sikkerhet daterer gravhaugen, men tidsangivelsen passer godt 

sammen med typen gravminne.  

 

Struktur C nummer Prøve- 

materiale 

Lab-

nummer 

14C alder 

BP 

Kalibrert 

datering, 1 sigma 

Periode 

Haug 2 22775 b Kull Ua-48631 1685 +-30 260-280 AD og 

330-410 AD 

Yngre 

romertid 

Haug 2 22775 c brent bein Ua-48632 3553 +-35 1960-1870 BC og 

1850-1820 BC og 

1800-1780 BC 

Sen-

neolitikum 
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7 VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Det ble ikke funnet gjenstander eller samlet inn prøver ved denne sikringsundersøkelsen. 

Målet med undersøkelsen var å kartlegge de skader som kulturminnet ble påført ved 

tidligere utgravningsvirksomhet. Det står i Petersens notater fra 1921 at haugene skulle 

bli «igjenkastet». Det ser ikke ut til at dette har skjedd i særlig stor grad.  

 

Ved utgravningen i 1921 ble det funnet slagg, brente bein og trekull. «I den midtre del av 

haugen viste sig et noget spredt brændt lag, hvori kul, brændt jord og sten og et par 

brændte benbiter og nogen slaggstkr». 

 

Ut i fra beskrivelsen er en rimelig tolkning at dette er et brannflak. Derimot er de brente 

beina bedømt til å være fra dyr og ikke menneske. Det er dermed usikkert om de kan 

knyttes til en eventuell grav. De må i så fall ha tilhørt deler av gravgavene. Dateringen av 

beina stemmer heller ikke med gravskikken. 

 

Slaggbitene som er funnet passer derimot godt inn i en gravtolkning. Slagg er ikke 

uvanlig som gravgaver eller konstruksjonselement i graver fra jernalderen (Burström, 

1990). Dette underbygges av dateringen på kull som kan tidfeste gravhaugen til yngre 

romertid. 

 

Gravhaugene, slik de står i dag, kan med fordel rekonstrueres/skjøttes bedre. 

Kulturminnet ligger flott til, men mye vegetasjon og store trær hindrer utsynet over 

Hurdalsjøen. For å kunne oppleve kulturminnet i en mer «opprinnelig» form, bør det 

tilbakeføres/gjenfylles en del masser i både gravhaug 1 og gravhaug 2. Fjernes også 

vegetasjon vil man igjen kunne få en fin utsikt over Hurdalsjøen. Kulturminnet ligger 

ikke langt fra Hurdalsjøen hotell, og en fin turvei går ikke langt unna. Hvis det 

tilrettelegges med informasjonsskilt vil dette kunne være et naturlig mål for besøkende i 

området. Skogen kan med fordel tynnes, samt at eldre trær, som står i fare for å velte, bør 

vurderes fjernet. Ytterligere rotvelter vil kunne skade kulturminnene betraktelig. Ved en 

eventuell rydding, bør dette gjøres i samråd med representanter/ arkeologer fra Akershus 

fylkeskommune eller Kulturhistorisk museum, slik at skogsmaskiner ikke benyttes 

direkte på gravhaugene.  

8 SAMMENDRAG 

Sikringsundersøkelser av tre gravhauger gjennomført i perioden 4.-6. november 2013. 

Haugene ble målt inn og løsmasser fra rotvelter gjennomgått.  Det ble ikke gjort funn. 

Haugene ble undersøkt av J. Petersen i 1921 og i gravhaug 2 fremkom slagg, kull og 

fragmenter av brent bein. Slaggbitene ble ikke analysert i denne omgang. De brente beina 

ble fremvist for Prof. Em. Per Holck som vurderte de til å være fra dyr. Disse ble videre 

datert til sen-neolitikum. Kullbitene ble vedartsbestemt av Helge I. Høeg, og datert ved 

Ångströmlaboratoriet, Uppsala til yngre romertid. Kullet mangler god kontekst, men 

dateringen sammenfaller godt med denne typen av gravminner.  

9 LITTERATUR 

Burström, Mats 1990. Järnframställning och gravritual: en strukturalistisk tolkning av 

järnslagg i vikingatida gravar i Gästrikeland i Fornvännen. RAÄ. 



9.1 PANORAMABILDER 

 

Foto 3: Haug 2 og Haug 1 sett mot SSØ. Oversiktsbilde tatt av Helene Russ 
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Foto 4: Haug 1 sett mot vest. Fotograf: Helene Russ 
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Foto 5: Haug 2 sett mot NØ. Fotograf: Helene Russ 

 



9.2 FOTOLISTE 

Alle bilder er tatt i perioden 4/11 til og med 6/11-13. 

 
Fotonummer Motiv Sett mot Fotograf 

Cf34747_09 Haug 1 etter rydding VSV Helene Russ 

Cf34747_13 Haug 1 etter rydding VSV Helene Russ 

Cf34747_14 Haug 1 etter rydding VSV Helene Russ 

Cf34747_15 Haug 1 etter rydding VSV Helene Russ 

Cf34747_16 Haug 1 etter rydding VSV Helene Russ 

Cf34747_17 Utsikt mot Hurdalsjøen hotell fra haug 1 S Helene Russ 

Cf34747_21 Utgravd område inne i haug 1 NØ Helene Russ 

Cf34747_22 Utgravd område inne i haug 1 NØ Helene Russ 

Cf34747_23 Rotvelt ved Haug 1 N Helene Russ 

Cf34747_25 Utgravd område inne i haug 1 Ø Helene Russ 

Cf34747_26 Haug 1 med stikkstang ved foten av haugen V Helene Russ 

Cf34747_27 Haug 1 med stikkstang ved foten av haugen SV Helene Russ 

Cf34747_28 Haug 1 panorama V Helene Russ 

Cf34747_29 Haug 1 panorama V Helene Russ 

Cf34747_30 Haug 1 panorama VSV Helene Russ 

Cf34747_31 Haug 1 panorama SV Helene Russ 

Cf34747_32 Haug 2 panorama ØNØ Helene Russ 

Cf34747_33 Haug 2 panorama NØ Helene Russ 

Cf34747_34 Haug 2 panorama NNØ Helene Russ 

Cf34747_35 Haug 2 panorama N Helene Russ 

Cf34747_37 Rotvelt på haug 3 NNØ Helene Russ 

Cf34747_41 Rotvelt på haug 3 NNØ Helene Russ 

Cf34747_44 Rotvelt på haug 3 NØ Helene Russ 

Cf34747_46 Rotvelt på haug 3 NØ Helene Russ 

Cf34747_48 Rotvelt på haug 3 NØ Helene Russ 

Cf34747_50 Haug 1 og 2 på avstand, panorama SSØ Helene Russ 

Cf34747_51 Haug 1 og 2 på avstand, panorama SSØ Helene Russ 

Cf34747_52 Haug 1 og 2 på avstand, panorama SSØ Helene Russ 

Cf34747_53 Bortgravd rotvelt, haug 3. N Helene Russ 

Cf34747_55 Bortgravd rotvelt, haug 3. N Helene Russ 

Cf34747_57 Bortgravd rotvelt, haug 3. N Helene Russ 

Cf34747_69 Områdebilde, Hurdalsjøen   Helene Russ 

Cf34747_70 Områdebilde, Hurdalsjøen   Helene Russ 

Cf34747_72 Funnbilde, slagg. C22775a   Helene Russ 

Cf34747_74 Funnbilde, slagg. C22775a   Helene Russ 

Cf34747_75 Funnbilde, slagg. C22775a   Helene Russ 

Cf34747_77 Funnbilde, brente bein. C22775c   Helene Russ 
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9.3 ANALYSERESULTATER 
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9.4 KART 

 

Kart 2: Oversiktskart over feltets plassering. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 27.2.2015 MS 
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Foto 6: Gravfeltet sett fra nordøst. Usikker fotograf: J. Petersen 
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