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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

MORSTAD VESTRE, 261/1., GRAN, 
OPPLAND  

GRETHE BJØRKAN BUKKEMOEN 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Den arkeologisk undersøkelsen ble foretatt i forbindelse med 
reguleringsplan for Hadeland videregående skole. Reguleringsplanen har 
bakgrunn i vedtak i Fylkestinget i Oppland om å bygge en ny, samlet 
videregående skole på Hadeland, og skal dermed ivareta denne 
målsetningen. I tillegg skal det avsettes arealer til etablering av idrettspark 
og tilrettelegging av næringsvirksomhet og boligbygging. Videre skal det 
ivaretas løsninger som sikrer sentrum mot flom og tomten skal sikres for 
fjernvarmeanlegg, trafikksystemet skal også videreutvikles. Planforslaget er 
i samsvar med kommunedelplan for Gran sentrum, vedtatt 24. oktober 
2007.  
 
Oppland fylkeskommune foretok registrering av planområdet i 29. oktober 
- 2. november, og 7. november 2007 (Lanz/Hildre 2008), både gjennom 
overflateregistrering og maskinell sjakting. De påviste kulturminnene 
fremkom ved sjakting og ligger i tilknytning til en markert øst-vest-gående 
rygg i dyrket mark. Id 114297 (mulig kullgrop, kokegrop, ardspor, mulig 
bunn av ildsted/kokegrop og en konsentrasjon av brent sand) ble påvist i 
tilknytning til sjaktene i den vestlige delen av ryggen. Id 114298 (mulig 
stolpehull) ble påvist noe lenger mot vest. Mellom de to lokalitetene ble det 
påvist en mulig rydningsrøys. Denne kan representerte trolig en naturlig 
steinansamling. 

I brev av 8. juni 2009 ga Riksantikvaren tillatelse til inngrep i de 
automatisk fredete kulturminnene: lokalitetene Id 114927 og Id 114928; 
kokegroper, ardspor, stolpehull og kullgrop i forbindelse med bygging av 
idrettsanlegg på Molstad, 261/1, Gran kommune, Oppland. 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen fant sted i tidsrommet 16.-22. juni 2009, og det ble til 
sammen utført 5 dagsverk på lokaliteten. Med unntak av en dag med 
regnbyger, var det oppholdsvær og delvis sol i perioden undersøkelsen fant 
sted. 
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Navn Stilling Periode Dagsverk 
Grethe Bjørkan Bukkemoen Feltleder 

I 
16.-22. 
juni. 

5 

Rune Borvik Innmåling 18. juni 1 
Gravemaskin og -fører fra Bragerhaug og 
Beitostølen AS 

 17. juni 1 

 

3. FORMIDLING  

Det undersøkte området lå skjermet til så det var svært få besøkende innom. 
Bonden, som er forpakter på stedet, kom imidlertid på besøk og kunne gi 
utfyllende opplysninger om områdets tidligere anvendelse. 
 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Det undersøkte området ligger på et høydedrag i dyrket mark som skråner 
mot sør på gården Morstad vestre (261/1), rett sør for Gran ungdomsskole, 
sørøst for Gran sentrum. Ca. 350 meter mot nordøst ligger Ål kirke fra 
1929 (Id 85955). Lokaliteten avgrenses mot nord av småskog langs 
Morstadbekken som løper ned til elva Vigga. Mot vest er det en naturlig 
knekk i landskapet som avgrenser høydedraget mot de lavereliggende 
områdene av den dyrkede marken. Mot øst og sør avgrenses lokaliteten av 
tomme sjakter. Lokaliteten ligger i den østre dalsiden som går opp fra den 
våte Viggadalen, og området preges av et kupert landskap med markante 
øst-vestgående rygger, og der gårdsbrukene ligger på høydedragene.  
 
Navnet Morstad kjennes trolig fra skriftlige kilder allerede i 1333, og kan i 
følge O. Ryghs Norske Gaardsnavne enten være avledet av det ukjente 
navnet Mórekr som i Móreksstaðir, eller, mer sannsynlig, være avledet av 
et mulig navn på bekken som renner forbi, Mora. 
 
Undersøkelsesområdet ligger på et jorde som var beitemark frem til 1980-
tallet, men som frem til i dag har vært dyrket mark. I dag er det 
gressproduksjon på de områdene som ligger inntil undersøkelsesområdet. 
Forpakteren av området kunne fortelle om store menger stein som var 
flyttet i forbindelse med oppdyrkingen av jorden, og store arealer skal være 
planert ut for å jevne ut de store landskapsvariasjonene. Undergrunnen 
består av grå til gråbrun leire og en del stein, fra småstein til stein opptil 50 
cm i diameter. Området preges av store felt med alunskifer, en leireavsatt, 
lagdelt, sedimentær bergart. 
 
Over 1300 gravhauger er kjent på Hadeland (Pedersen 1989:54). Mens 
gravminnene er noe mer jevnt fordelt, har Brandbu og Gran flest funn. 
Gravminnene i Gran finnes særlig på Tingelstadplatået som er definert som 
et nasjonalt viktig kulturlandskap (Hage 2003) og i midtlia øst for rv 4 (jf. 
Pedersen 1989). Mange av gravminnene på Hadeland er fortsatt godt 
bevart, og det foreligger et særlig rikt gjenstandsmateriale som vitner om 
utstrakt bosetning og kontakt med det øvrige Europa. Spesielt er det rike 
funn fra yngre romertid (200-400 e.Kr.) og vikingtid (800-1000 e.Kr.). 
Særlig kjent er de tallrike våpengravene fra eldre jernalder (Grieg 1926, 
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Pedersen 1989). Det er flere funn fra vikingtid, omtrent dobbelt så mange 
som fra romertiden, i tillegg er det gjort et depotfunn fra bronsealderen. 
Monumentalbygg av stein fra middelalderen understreker områdets sentrale 
posisjonen i det indre Østlandsområdet. De gamle og sentrale 
bosetningsområdene ligger på Tingelstadhøgda og i midtliene. 

 
De store gravhaugene på Hadeland finnes hovedsakelig i Gran kommune. 
Kongshaugen ved Nes kirke i Røykenvik er for lengst fjernet, og det 
foreligger ingen opplysninger om funn fra den. Fortsatt ligger det to 
udaterte storhauger ved stranden (Larsen 2007). Den mest kjente 
storhaugen på Hadeland er på Dynna (Grieg 1920:82). På samme gård skal 
det ha vært enda en stor haug hvor den berømte Dynnasteinen skal ha stått, 
en billed- og runestein fra omkring 1050 (Olsen 1941:192-202, jf. Grieg 
1926:150). På Framstad nordre ligger det også to storhauger med diametere 
på henholdsvis 40 m og 32 m. På Lynne ligger det en brattsidet koloss med 
diameter 38 m og høyde 6 m.  
 
I området omkring Morstad (gnr. 261) er det kjent flere kulturminner, blant 
annet gravfelt og enkeltliggende gravhauger på Gisleberg (gbnr. 259/1,2) 
(Id 3911, Id 23040), Hov (gbnr. 262/1, 2) (Id 32910, Id 52695) og 
Hovsmarken (gbnr. 264/0, 2) (Id 3907 og Id 81146). Ål kirke (Id 85955) 
ligger også på gården Hovs grunn. Stedsnavnet Hov kan vise til et hellig 
sted i førkristen tid. På Morstad (gnr. 260 og 261) er det tidligere 
fremkommet flere gjenstander som knyttes til gravfunn fra eldre jernalder 
og vikingtid (C4504-C4506/b-a, C92/b-a,), i tillegg til en hammer av stein 
(C17193), en bronsebjelle fra vikingtid (C15093) og en randlistøks fra 
bronsealder (C2057). 
 
På tross av funnrikdommen er det foretatt få arkeologiske undersøkelser på 
Hadeland. Bare på Rekken ved Tingelstad nye kirke er det foretatt mer 
omfattende utgravning i forbindelse med utvidelse av kirkegården i 1998. 
Det ble undersøkt kokegroper, ildsted og stolpehull med radiologiske 
dateringer til førromersk jernalder. I 2006 ble det undersøkt to kullgroper 
og en kullmile datert til seinmiddelalder og overgangen til nyere tid på 
Ragnhildrud (gbnr. 85/1). Det ble foretatt en mindre undersøkelse av 
bosetningsspor/ dyrkningsspor i forbindelse med graving av en kabelgrøft i 
Røykenvika i 2007. I 2008 ble det undersøkt kokegroper og et gammelt 
åkerlag på Bleiken og i Råssumsgutua og i 2009 ble det undersøkt et 
dyrkningslag på Skøien østre (101/1,51). 
 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Ved registreringene utført av Oppland fylkeskommune ble det påvist to 
lokaliteter i dyrka mark på Morstad vestre, Id 114927 (mulig kullgrop, 
kokegrop, ardspor, mulig bunn av ildsted/kokegrop og en konsentrasjon av 
brent sand) og Id 114928 (mulig stolpehull). Mellom de to lokalitetene ble 
det påvist en steinsamling som ble tolket som en mulig rydningsrøys. 
Denne røysa ble ikke målt inn. 
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De viktigste problemstillingene var knyttet til de registrerte strukturenes 
alder, og hvilke kunnskaper de kunne gi om erverv og bosetning på 
Hadeland i jernalder og middelalder. Siden det er foretatt så få 
undersøkelser på Hadeland tidligere, var det av sentral betydning å få 
dokumentert, tolket og datert strukturene. I et overordnet perspektiv var det 
av betydning å forstå relasjonen mellom kokegropaktiviteten, 
dyrkningssporene og bosetningen, representert ved gravfunnene, i området. 
Det var videre interessant om det kunne påvises spor etter andre typer 
aktiviteter innenfor det samme området (Larsen 2009). 
 

 
Figur 1. Cf34171_1. Oversikt over området ved ankomst, sett mot V. Foto: Grethe Bjørkan 
Bukkemoen. 

 
Ved ankomst ble det oppdaget at sjaktene med funn hadde ligget åpne siden 
registreringen fant sted høsten 2007. Dette var ikke nevnt i 
registreringsrapporten. Området var delvis tilvokst av vegetasjon, og både 
regn og tørke hadde satt sitt preg på leireundergrunnen. Strukturene var 
dekket av fiberduk og hadde dermed bevart noe fuktighet, følgelig var det 
også skapt grobunn for mose og ugress. Det ble i samråd med prosjektleder 
besluttet å åpne området mellom de to sjaktene med påviste strukturer 
(sjakt 6 og 7), og deretter utvide sjaktene noe mot nord øg sør. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Ved undersøkelsen ble det anvendt en 26 tonns gravemaskin med pusskuff 
og renseskjær for å flateavdekke de områdene som ikke allerede var åpnet 
ved fylkeskommunens registrering. Det ble i tillegg gjort forsøk på å 
anvende maskinen til å rense opp deler av sjaktene som hadde ligget åpne. 
Dette var imidlertid ikke spesielt vellykket da undergrunnen var svært 
uttørket slik at leiren sprakk opp og gikk av i flak. Strukturene som hadde 
ligget under fiberduk i 1,5 år ble renset for vegetasjon, deretter vannet 
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gjentatte ganger før finrensing ble gjennomført. En dag med regnvær var til 
svært god hjelp.  
 
Fremkomne strukturer ble nummerert fortløpende. Strukturene ble 
dokumentert i plan gjennom digital innmåling. Samtlige strukturer ble 
undersøkt og dermed tegnet og fotografert i plan og profil. Hver enkelt 
struktur som ble snittet ble beskrevet på et eget skjema. Det ble tatt ut 
kullprøve for radiologisk datering fra samtlige strukturer. Ved etterarbeid 
ble informasjonen på skjemaene lagt inn i museets strukturdatabase. Alle 
prøver ble nummerert fortløpende. Det ble brukt digitalt speilreflekskamera 
i felt, og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under Cf 34171. 
 
Det ble brukt fiberduk for å dekke over opprensede strukturer for slik å 
hindre uttørking ved sterk sol eller slamlag ved regnvær.   
 
Innmålingen i felt ble utført av Rune Borvik fra Kulturhistorisk museum. 
Det ble da anvendt 1 dagsverk. Det var allerede etablert to fastpunkter i 
området i direkte forbindelse med undersøkelsen. Innmålingen var 
problemfri med hensyn til gode siktlinjer og målevinkler. Det ble målt inn 5 
strukturer i tillegg til feltgrenser og enkelte steiner. Til innmålingen ble det 
benyttet en av museets innleide totalstasjoner, en Leica TCRP1203 med 
RCS fjernstyring. Alle innmålingene ble utført med selvsøkende kikkert og 
én person ved prismet. 
 
Til databearbeiding ble programvarene Leica GeoOffice 2.0, ESRI 
ArcView 3.3 og ESRI ArcGIS9.2 benyttet. I felt ble alle data lagret som 
enkeltpunkt på et PCMCIA-kort i totalstasjonen. Disse ble derettet 
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 C57217/1-5. 
 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Først ved ankomst til utgravningsområdet ble det oppdaget at 
registreringssjaktene ikke var fylt igjen. Feltleder I gikk derfor over 
området og de registrerte strukturen for å få et overblikk. Flere av 
strukturene var målt inn med feil nummer på de vedlagte kartene fra 
fylkeskommunen, og det var derfor nødvendig å anvende 
oversiktstegningene i registreringsrapporten. I det følgende anvendes kun 
de S-nr som ble gitt ved Kulturhistorisk museums undersøkelse. 
 
Det var ønskelig å få en sammenhengende flate mellom den registrerte 
kokegropen S4, kullgropen S1 og nedgravningen med rød, varmepåvirket 
leire S3, sjakt 6 og 7. En gjenfylt sjakt og et tidligere uåpnet område skulle 
dermed avdekkes. Id 114928, mulig stolpehull, ble ikke prioritert for videre 
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undersøkelse. Etter en time med gravemaskin ble det åpenbart at maskinen 
fra 1986 var for gammel til å kunne grave jevnt og med stor nøyaktighet 
slik det kreves. Den påbegynte avdekkingen måtte derfor avbrytes i påvente 
av ny maskin påfølgende dag, og tiden ble brukt til å rense de registrerte 
strukturene.  
 
Dagen etter kunne videre avdekking ta til og området mellom sjaktene ble 
åpnet. I kanten av den gjenfylte sjakten fremkom en kokegrop (S6) og en 
kullfylt nedgravning (S5). I tillegg ble området rett sørvest for kokegrop S4 
åpnet ut til der terrenget naturlig knekker og skaper en avgrensning av 
lokaliteten. Feltet ble forlenget mot bekk og løvskog i nordlig retning så 
langt det var mulig. Mot nordøst ble feltet forlenget noe for å skape rom 
rundt strukturene med rødbrent leire (S3) og de registrerte ardsporene. 
Sistnevnte ardspor ble derimot ikke gjenfunnet på tross av finrensing og 
vanning av området. Det ble anvendt ett dagsverk med maskin og det ble 
avdekket ca 325 m² mellom de registrertre sjaktene 6 og 7, og i ytterkant av 
sjaktene mot nordøst og nordvest. Til sammen omfattet den samlede flaten 
med funn av strukturer ca 900 m2. 
 

 
Figur 2. Cf34171_16. Feltet etter avdekking, mot V. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Sjaktene fra registreringen hadde ligget åpne for vær og vind, og var svært 
uttørket. Opprensing av undergrunnen medførte dermed ytterligere 
ødeleggelse av strukturer da vegetasjon og fiberduker måtte fjernes og 
undergrunnsleiren stedvis gikk av i flak. Det ble kun prioritert å rense opp 
der det var registrert strukturer, det må antas at alle strukturer ble erkjent av 
registranten fra Oppland fylkeskommune. Det synes imidlertid unødvendig 
at strukturen med varmepåvirket undergrunn (S3) var snittet, da dette 
vanskeliggjorde tolkningen i plan under utgravningen. Snittingen er for 
øvrig heller ikke nevnt i registreringsrapporten, men det foreligger 
profiltegning. 
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5.5 UTGRAVNINGEN 

Innenfor det undersøkte området hadde matjordslaget en tykkelse på ca. 25 
cm. Undergunnen bestod av lys grå til gråbrun leire med en del store stein, 
opptil ca. 50 cm i diameter. Feltet inneholdt store partier med alunskifer og 
en del forvitret stein ga enkelte partier rødbrun farge. Den registrerte 
strukturen S7, tolket som brent sand, ble ved den arkeologiske 
undersøkelsen tolket som forvitret stein og avskrevet. Ardsporene som 
under registreringen fikk betegnelsen S6 ble ikke gjenfunnet på tross av 
finrensing og vanning av området. Under fiberduken som skulle dekke 
ardsporene, og i området umiddelbart rundt, var det kun alunskifer. Det kan 
bli etterlatt matjord i spekker dannet av alunskiferen. Slike kan kanskje 
forveksles med ardspor. 

 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Det ble ikke gjort funn av gjenstander 
 

5.5.2 STRUKTURER 

Det ble til sammen nummerert 6 strukturer. S2 ble avskrevet da de 
registrerte ardsporene ikke kunne påvises. Fem strukturer ble snittet, tegnet 
og fotografert. Det ble tatt ut kullprøve for radiologisk datering av samtlige. 
 

S.nr Type Form i 
flate 

Lengde 
cm 

Bredde
cm 

Dybde i 
profil cm 

Sider i 
profil 

Bunn i 
profil 

Skjørbr. 
stein 

Datering

S1 Kullgrop Oval 210 130 16 Skrå Rund 0,1 liter 1045 - 
1175 AD 

S2 Avskrevet                

S3 Nedgravning Ujevn 160 110 13 Skrå Rund 0,1 liter Yngre enn 
1700 AD 

S4 Kokegrop Ujevn 104 94 7 Ujevn Flat 15 liter  

S5 Nedgravning Oval 74 70 17 Skrå Rund    

S6 Kokegrop Oval 87 80 14 Skrå Flat 10 liter 370 – 205 
BC 

Tabell 1 Strukturliste 

 
S1 Kullgrop fra tidlig middelalder 
Det som trolig er bunnlaget av en oval kullgrop lå i midtre del av feltet, på 
en flate rett før terrenget begynte å helle. ¼ av strukturens nordøstre del var 
snittet ved registrering. Det fremkom mye kull, blant annet store kullbiter, 
ved snitting. Det var i tillegg 0,1 liter skjørbrent stein i strukturen, 
hovedsakelig i overflatens sørlige del. I østre del var undergrunnen 
rødbrent. Midtre del av strukturen var forstyrret, og inneholdt en del 
matjord. Kullprøven fra kullgropens profil er vedartsbestemt av Helge I. 
Høeg til betula (bjørk) og pinus (furu) (jf. Høeg 2009). Prøven er 14C-datert 
til 910+/-25 BP, 1045 - 1175 calAD (TUa-8296).  
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Figur 3. Cf34171_10. Kullgrop S1, plan mot VSV. Foto: Grethe Bjørkan Bukkemoen 

 
S3 Nedgravning med rødbrent undergrunn fra nyere tid 
Ujevn, oval struktur bestående av rødbrent undergrunn/leire omkranset av 
en del større steiner med diameter mellom 10 og 50 cm. Enkelte av steinene 
synes varmepåvirket, men det kan ikke fastslås med sikkerhet. Strukturen 
ble snittet ved registreringen, men grunnet tørke da den arkeologiske 
undersøkelsen fant sted, var det umulig å rense profilet, derfor ble det lagt 
et nytt snitt noen cm inn fra det gamle profilet. Det nye profilet ble i tillegg 
trukket lenger ut fra strukturen i begge ytterkanter. Profilet viste at 
nedgravningen var avrundet og bestod av et kraftig lag rødbrent leire. I 
tillegg fantes enkelte små kullflekker og mindre skjørbrente steiner. Direkte 
under den rødbrente leiren var det et tynt lag av mørk, brun ubrent leire. 
Det er uklart hva strukturens opprinnelige funksjon har vært. Kullprøve fra 
strukturens profil er vedartsbestemt av Helge I. Høeg til pinus (furu) (jf. 
Høeg 2009). Prøven er 14C-datert til 95+/-30 BP, yngre enn 1700 calAD 
(TUa-8297). 
 

 
Figur 4.  Cf34171_19 og Cf34171_24. S3 i plan og profil, mot hhv. SØ og NØ. Foto: Grethe 
Bjørkan Bukkemoen 

 
S4 og S6 Kokegroper 
To kokegroper, en ujevn og en oval i form, lå i sørvestre del av feltet. S4 
var noe forstyrret av senere aktiviteter i sørlig del, men hadde en tydelig 
kullrand og 15 liter skjørbrent stein. S6 var godt bevart med tydelig 
kullrand rundt hele strukturen og 10 liter skjørbrent stein. Begge 
kokegropene hadde flat bunn. Kullprøven fra profilet til struktur S6 er 
vedartsbestemt til betula (bjørk) (jf. Høeg 2009) og prøven er 14C-datert til 
2235+/-30 BP, 370 calBC - 205 calBC (TUa-8298), førromersk jernalder. 
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S5 Nedgravning 
Oval struktur bestående  av en kraftig kullrand med matjord i partiet 
innenfor. Store trestykker var synlig under snitting og det var rødbrent leire 
langs kullrandens ytterkant. 
 

 
 

5.5.3 DATERING 

Det ble sendt inn tre kullprøver for 14C-datering til Nasjonallaboratoriet ved 
NTNU. Kullgropen (S1) ble datert til tidlig middelalder, 910+/-25 BP, 1045 
- 1175 calAD (TUa-8296). Nedgravningen med rødbrent undergrunn (S3) 
ble datert til nyere tid, 95+/-30 BP, yngre enn 1700 calAD (TUa-8297). 
Kokegrop S6 ble datert til førromersk jernalder, 2235+/-30 BP, 370 - 205 
calBC (TUa-8298 

 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble tatt ut kullprøver for radiologisk datering fra samtlige fem 
strukturer.  
 

Figur 6. Cf34171_15. S5, profil mot N. Foto: 
Grethe Bjørkan Bukkemoen 

Figur 5. Cf34171_28. S6, profil mot N. Foto: Grethe Bjørkan 
Bukkemoen. 
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5.5.5 ANALYSER 

De fem kullprøvene er vedartsbestemt av Helge I. Høeg (2009). Tre av 
prøvene er radiologisk datert ved Nasjonallaboratoriet for 14C- datering, 
NTNU. 
 

Prøvenr. Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Gram Treslag C14-dat. 

KP1 S5 
Nedgravning 

C57217/1  27,7 
g 

Pinus (furu)  

KP2 S1 Kullgrop C57217/2 TUa-
8296 

38,6 
g 

Betula (bjørk) og 
pinus (furu) 

910+/-25 BP, 1045- 
1175 calAD 

KP3 S3 
Nedgravning 

C57217/3 Tua-
8297 

0,9 g Pinus (furu) 95+/-30 BP, yngre 
enn 1700 calAD 

KP4 S6 Kokegrop C57217/4 Tua-
8298 

15,7 
g 

Betula (bjørk) 2235+/-30BP, 270-
205 calBC 

K5 S4 Kokegrop C57217/5  2,3 g Betula (bjørk) og 
pinus (furu) 

 

Tabell 2 Prøveliste 

 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 

DISKUSJON.  

Ved den arkeologiske undersøkelsen ble det påvist fem strukturer; en 
kullgrop, to nedgravninger og to kokegroper. De viktigste 
problemstillingene var knyttet til alder og hva strukturene kunne fortelle 
om erverv og bosetning på Hadeland i jernalder og middelalder. Siden så få 
undersøkelser er foretatt på Hadeland, er datering og tolkning av funksjon 
sentralt. 
 
Kokegroper finnes i nær sagt alle utgravningskontekster, og er i dette 
tilfellet funnet i et område som trolig må betegnes som gårdsnær utmark. 
Kokegropers anvendelse er omdiskutert, men mange er trolig anvendt i 
sammenheng med matlaging (Narmo 1996). En av kokegropene er datert til 
førromersk jernalder. Gropene på Morstad er anlagt rett ved en naturlig 
knekk i landskapet med vid utsikt over dalføret.  
 
Den undersøkte kullgropen er trolig konstruert for kullfremstilling, kanskje 
til en gårdssmie, da det ikke er registrert jernutvinning i umiddelbar nærhet. 
Det er anvendt bjørk og furu som brensel i kullgropen og den er datert til 
tidlig middelalder. 
 
Dateringen til nyere tid for nedgravningen med den rødbrente leiren viser at 
området har en lang kontinuitet og har vært anvendt over lang tid, om enn 
sporadisk.  
 
Samlet gir resultatene fra undersøkelsen på Morstad vestre (261/1) et 
innblikk i aktiviteter som kan knyttes til den gårdsnære utmarken. 
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6. KONKLUSJON 

Ved flateavdekking på Morstad vestre (261/1), Gran, Oppland, ble det gjort 
funn av en kullgrop, to nedgravninger og to kokegroper. Det ble tatt ut 
kullprøve fra samtlige strukturer. Kullgropen, en nedgravning og en 
kokegrop er datert til hhv. tidlig middelalder, nyere tid og førromersk 
jernalder. 
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8. VEDLEGG 

8.1. TILVEKSTTEKST 

C57217/1-5  
Boplassfunn fra førromersk jernalder, tidlig middelalder og nyere tid fra 
MORSTAD VESTRE (261/1), GRAN K., OPPLAND.  
   
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av bosetnings- og aktivitetsspor i 
forbindelse med Reguleringsplan for Hadeland videregående skole. Strukturene 
ble først avdekket ved maskinell sjakting utført av Oppland fylkeskommune, 
høsten 2007. Undersøkelsesområdet ligger i dyrket mark og heller noe mot S. På 
Morstad (gnr. 260 og 261) er det tidligere fremkommet flere gjenstander fra 
bronsealder, eldre jernalder og vikingtid (C4504-C4506/b-a, C92/b-a,C1719, 
C15093 og C2057). Ved KHMs undersøkelse ble det åpnet et området på ca.325 
m2 mellom de åpne registreringssjaktene. Til sammen utgjorde 
undersøkelsesområdet ca. 900 m2. Det ble påvist aktivitetsspor i form av en 
kullgrop, to kokegroper, en nedgravning med kull og en nedgravning med 
varmepåvirket leire (Bukkemoen og Skogsfjord 2009). Alle prøver er 
vedartsbestemt av Helge I. Høeg (2009) og tre prøver er datert ved NTNU.  
   
Kullprøver   
1) Fra nedgravning S5. Vekt: 27,7 g. Prøven er vedartsbestemt til pinus (furu) 
hvorav fem biter er av ungt tre.  
2) Fra kullgrop S2. Vekt: 38,6 g. Prøven er vedartsbestemt til betula (bjørk) og 
pinus (furu). Prøven er radiologisk datert til 910+/-25 BP, 1045 - 1175 calAD 
(TUa-8296). Bitene av betula (2,9 g) er forbrukt ved dateringen. 
3)  Fra nedgravning S3. Vekt: 0,9 g. Kullprøven er vedartsbestemt til pinus 
(furu). Prøven er radiologisk datert til 95+/-30 BP, yngre enn 1700 calAD (TUa-
8297). 0,8 g er forbrukt ved dateringen. 
4) Fra kokegrop S6. Vekt: 15,7 g. Prøven er vedartsbestemt til betula (bjørk). 
Prøven er radiologisk datert til 2235+/-30 BP, 370 - 205 calBC (TUa-8298). 5,9 
g er forbrukt ved dateringen. 
5) Fra kokegrop S4. Vekt: 2,3 g. Prøven er vedartsbestemt til betula (bjørk) og 
pinus (furu).  
 
Orienteringsoppgave:  Lokaliteten ligger i dyrket mark på et høydedrag svakt 
skrånende mot S, ca. 85 m S for Gran ungdomsskole og 10 m S for 
Morstadbekken, ca. 60 m ØNØ for husene på gbnr. 262/34.  
Kartreferanse:  ØK, CM 055-5-2 Projeksjon:  NGO1948 Gauss-K; Akse 3, N: 
 262266, Ø:   -7542.  
LokalitetsID:  114927  
Litteratur:   
Bukkemoen, Grethe Bjørkan og Anne Skogsfjord, 2009: Rapport. Arkeologisk 
undersøkelse av aktivitetsspor; kokegroper, kullgroper og nedgravninger. KHMs 
arkiv. 
Høeg, Helge. I. 2009, Analyse av 5 kullprøver fra Morstad vestre, 261/1, Gran 
k., Oppland  
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Lantz, Dag og Nina Hildre 2008, Befaringsrapport, reguleringsplan for 
Hadeland vgs, gnr/bnr. 261/1, 261/21, 262/2, 262/31, Gran kommune. Oppland 
fylkeskommune. 
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8.2. TEGNINGER 

8.2.1 KULLGROP S1 OG KOKEGROP S6 
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8.2.2 NEDGRAVNING S3 

 
 



Gnr. 261/1 , Gran kommune  Saksnr. 2008/10858 

 17Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

 

8.3. FOTOLISTE.   

Fotoliste, Negativnr. Cf. 34171 
 

Filmnr_Negativnr Motivbeskrivelse 
Retning_
Sett_Mot Navn Opptaksdato 

Cf34171_001.jpg 
Utgravningsfeltet før undersøkelse. Sjaktene har 
stått åpne siden registreringen V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 16.06.2009 

Cf34171_002.jpg 
Oversikt over utgravningsområdet før oppstart. 
Sjaktene fra registreringen har ligget åpne V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 16.06.2009 

Cf34171_003.jpg 
De registrerte strukturene etter fjerning av 
fiberduk NNV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 16.06.2009 

Cf34171_004.jpg S4 Kokegrop, plan SV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 16.06.2009 

Cf34171_005.jpg 
S3 Nedgravning med mye rødbrent undergrunn. 
Plan NV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 16.06.2009 

Cf34171_006.jpg S3 Nedgravning med mye rødbrent undergrunn. NV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 18.06.2009 

Cf34171_007.jpg S6 Kokegrop. Plan V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 18.06.2009 

Cf34171_008.jpg S6 Kokegrop. Plan VSV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 18.06.2009 

Cf34171_009.jpg S5 Nedgravning. Plan. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 18.06.2009 

Cf34171_010.jpg S1 Kullgrop. Plan VSV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 16.06.2009 

Cf34171_011.jpg S1 Kullgrop. Plan. S Bukkemoen, Grethe Bjørkan 16.06.2009 

Cf34171_012.jpg S1 Kullgrop. Plan V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 18.06.2009 

Cf34171_013.jpg S1 Kullgrop. Plan. Mot Hadelandsåsene. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 18.06.2009 

Cf34171_014.jpg 
S5 Nedgravning. Under snitting. Tydelige 
trestokker 2 cm dypt. NNV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 18.06.2009 

Cf34171_015.jpg S5 Nedgravning. Profil. N Bukkemoen, Grethe Bjørkan 18.06.2009 

Cf34171_016.jpg Oversikt over utgravningsfeltet etter avdekking. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 19.06.2009 

Cf34171_017.jpg S1 Kullgrop. Profil. VSV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 19.06.2009 

Cf34171_018.jpg S3. Nedgravning. Profil. ØNØ Bukkemoen, Grethe Bjørkan 19.06.2009 

Cf34171_019.jpg S3 Nedgravning. Profil. SØ Bukkemoen, Grethe Bjørkan 19.06.2009 

Cf34171_020.jpg S3 Nedgravning. Profil. ØNØ Bukkemoen, Grethe Bjørkan 19.06.2009 

Cf34171_021.jpg S3 og S1.Nedgravning og kullgrop. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 19.06.2009 

Cf34171_022.jpg Oversikt over utgravningsområdet V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 19.06.2009 

Cf34171_023.jpg S3 Nedgravning. Profil. NØ Bukkemoen, Grethe Bjørkan 19.06.2009 

Cf34171_024.jpg S3 Nedgravning. Profil. NØ Bukkemoen, Grethe Bjørkan 19.06.2009 

Cf34171_025.jpg S4 Kokegrop. Profil. SV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 22.06.2009 

Cf34171_026.jpg 
S4 Kokegrop. Profil. Forstyrrelser i sørlig del av 
strukturen. SV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 22.06.2009 

Cf34171_027.jpg S6 Kokegrop. Profil. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 22.06.2009 

Cf34171_028.jpg S6 Kokegrop. Profil. V Bukkemoen, Grethe Bjørkan 22.06.2009 

Cf34171_029.jpg S4 Kokegrop. Profil. Forstyrrelser i sørlig del. SV Bukkemoen, Grethe Bjørkan 22.06.2009 
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8.4. ANALYSER  

8.4.1 VEDARTSBESTEMMELSE 
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8.4.2 DATERINGSRAPPORT 
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8.5. KART 

8.5.1 OVERSIKTSKART 
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8.5.2 KART OVER UTGRAVNINGSFELTET MED UNDERSØKTE STRUKTURER  

 

 


