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SAMMENDRAG 
I forbindelse med trafikksikkerhetstiltak for Solvang skole i form av ny gang- og sykkelvei, registrerte Oppland 

fylkeskommune området i 2007. Det ble da påvist tre lokaliteter med automatisk fredete kulturminner. Lokalitet 1 (id 

113757) besto av et fossilt dyrkningslag. Lokalitet 2 (id 113678) besto av to fossile dyrkningslag over hverandre. Det lå 

10 kokegroper, plassert i de fossile dyrkningslagene og 3 sørøst for dem. Lokalitet 3 (id 113679) lå rett nord for krysset 

inn til Solvang skole og besto av et fossilt dyrkningslag med en kokegrop.  

 

Kulturhistorisk museum foretok en utgravning av to av lokalitetene, lok. 1 og lok. 2, i perioden 13. oktober til 24. 

oktober 2008. På lokalitetene 1  og 2 ble det avdekket fossile dyrkningslag. Dyrkningslaget på lokalitet 1 er datert til 

BC 2025-1920, og kan ha sammenheng med en tidlig rydning og dyrkning av området. Dyrkningslaget på lokalitet 2 er 

datert med to dateringer, lag 3 til BC 910 – 830 og lag 4 til BC 345 – 175. Makrofossilprøvene fra dyrkningslagene 

tyder på at makrofossilene er spredt utover som gjødsel, og det kan være avfall fra boplassen. 

 

På lokalitet 2 ble det, i tillegg til 1 dyrkningslag, funnet 6 stolpehull, 6 mulige stolpehull, 1 grop/ bunn av stolpehull, 2 

områder med rødbrent sand, 25 kokegroper, et mulig bryggesteinslag. 

 

Kokegropfeltet bestod av 25 kokegroper, som er konsentrert rundt dyrkningslag S22 og sørøst for dette. Kokegropene er 

yngre enn dyrkningslaget. S15 er datert til BC 50 – AD 115. S30 til AD 265 – 530.  

 

Det ble funnet flere stolpehull som med all sannsynlig har vært del av et eller flere hus. Det har derimot ikke vært mulig 

å finne huset/husenes utstrekning. Dateringer av stolpehullene tyder på at et eventuelt hus skal dateres til eldre jernalder. 

Tre stolpehull er datert til perioden BC 180 – AD 85. Et stolpehull er datert til AD 535-595.  

 

Det ble funnet to områder med rødbrent sand. Funn av slagg og brent leire indikerer at det har foregått bearbeiding av 

metall. Makrofossilprøvene fra stolpehullene indikerere at det har ligget en ovn eller et lukket anlegg på stedet. Det store 

antallet korn og frø indikerer at anlegget ikke kun har vært et verksted men også en boplass der man har tilberedt mat. 

På bakgrunn av at et mindre området ble avdekket er anleggets utstrekning ukjent, og det er også usikkert hva slags type 

konstruksjon stolpehullene har inngått i.  

 

Siden det i liten grad er utført tilsvarende undersøkelser på Hadeland, ga utgravningen ny og viktig informasjon om 

kulturminner, bosetning og erhverv som supplement til informasjonen fra tidligere kjente gravminner i området. 

Resultatene fra Dæhlen er oppsiktsvekkende, og det er få funn på Hadeland som kan sammenlignes med disse.  

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Dæhlen  66/6 

Kommune Fylke 

Gran  Oppland 

Saksnavn Kulturminnetype 
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg 

Fv 44, Dæhlengutua - Råssumsgutua  

 

Boplassfunn og dyrkningsspor 

Saksnummer (arkivnr. Kulturhistorisk museum) Tiltakskode/ prosjektkode 

08/3059  760067/220051 

Eier/ bruker, adresse Tiltakshaver 

 

Statens vegvesen,  Region øst, 

Vestoppland distrikt, Postboks 1010 

Skurva,  2605 Lillehammer 
Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum 

13. oktober til 24. oktober 2008 
UTM sone 33 (EUREF89/WGS84)  

N:  6707854, Ø:  252463. 
ØK-kart ØK-koordinater 

CM057-5-3  

A-nr. C.nr. 

2009/126 C56952 

ID-nr (Askeladden) Negativnr. (Kulturhistorisk museum) 

113757,   113678 Cf34016 

Rapport ved: Dato: 

Hege Presttun Hellesøe/ Anne Skogsfjord 7. september 2010 

Saksbehandler: Prosjektleder: 

Jan Henning Larsen Jan Henning Larsen 



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 1 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

  INNHOLD 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN ...................................................... 2 

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

3. FORMIDLING .............................................................................................. 2 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER ............................................... 3 

4.1 Landskap ........................................................................................................................................... 3 

4.2 Funn og fornminner ......................................................................................................................... 3 

4.3 Registreringsresultat fra 2007 ......................................................................................................... 4 

5. UTGRAVNINGEN ........................................................................................ 4 

5.1 Problemstillinger – prioriteringer ................................................................................................... 4 

5.2 Utgravningsmetode ........................................................................................................................... 5 

5.3 Utgravningens forløp ........................................................................................................................ 5 

5.4 Kildekritiske forhold ........................................................................................................................ 6 

5.5 Utgravningen..................................................................................................................................... 6 
5.5.1 Funnmateriale ............................................................................................................................. 6 
5.5.2 Strukturer .................................................................................................................................... 7 
Husområde ........................................................................................................................................... 7 
Kokegropfeltet ..................................................................................................................................... 8 
Fossile dyrkningslag .......................................................................................................................... 12 
5.5.3 Datering .................................................................................................................................... 13 
5.5.4 Naturvitenskapelige prøver ....................................................................................................... 13 
5.5.5 Analyser .................................................................................................................................... 14 

6. KONKLUSJON .......................................................................................... 14 

7. LITTERATUR ............................................................................................ 16 

8. VEDLEGG ................................................................................................. 17 

8.1. Strukturliste ................................................................................................................................... 17 

8.2. Funn og prøver .............................................................................................................................. 22 

8.3. Tegninger ....................................................................................................................................... 26 

8.4. Fotoliste .......................................................................................................................................... 30 

8.5. Analyser .......................................................................................................................................... 33 

8.6. Kart ................................................................................................................................................. 46 
 



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 2 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

DÆHLEN NORDRE, 66/6, GRAN KOMMUNE, 
OPPLAND FYLKE  

HEGE PRESTTUN HELLESØE/ ANNE SKOGSFJORD 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen fant sted i forbindelse med realisering av planforslag om anlegg 

av gang- og sykkelvei på østsiden av Eggelinna, på strekningen fra avkjørselen 

til Råssumsguta i nord til avkjørsel til Dæhlengutua i sør. Bakgrunnen er 

trafikksikkerhetstiltak for Solvang skole. Planområdet er ikke tidligere regulert, 

men avsatt til LNF-område i kommuneplanen. 

 

Oppland fylkeskommune registrerte området ved maskinell sjakting høsten 

2007. Det ble da påvist tre lokaliteter med automatisk fredete kulturminner. 

 

Planen ble oversendt for dispensasjonsbehandling fra Oppland fylkeskommune 

til Riksantikvaren 28. januar 2008. Kulturhistorisk museum uttalte seg om 

dispensasjonen i brev til Riksantikvaren av 11. februar 2008 vedlagt foreløpig 

budsjett og prosjektplan. Riksantikvaren ga, i brev av 5. mars 2008, til Oppland 

fylkeskommune tillatelse til inngrep i de automatisk fredete kulturminnene i 

medhold av kulturminneloven §8,4. ledd. Planen ble godkjent av Gran 

kommune 19. juni 2008 (Larsen 2008).  

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen fant sted i tidsrommet 13. – 24. oktober 2008. Den ble utført av 

feltleder Hege Presttun Hellesøe og feltassistent Marianne Hem Eriksen. Til 

sammen ble det nedlagt 4 ukeverk i felt. Vi hadde gravemaskin i til sammen 3,5 

dag. 

 

Innmåling ble gjort fredag 17. oktober av Einar Gladhaug og Per Mathisen fra 

Statens vegvesen. Einar Gladhaug var også innom 23. oktober for å måle inn de 

siste strukturene. 

 

3. FORMIDLING  

På grunn av undersøkelsens begrensede omfang ble det ikke organisert 

omvisninger, men det ble svart på spørsmål fra forbipasserende. Prosjektleder 

Jan Henning Larsen og Ragnar Bjørnstad og Susanne Pettersson fra Oppland 

fylkeskommune var innom på feltet torsdag 16. oktober. 
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4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

4.1 LANDSKAP 

Undersøkelsesområdet ligger i Gran på Hadeland, nordvest for Brandbu 

sentrum. Landskap i området er kupert, med lave åsrygger, slake skråninger og 

større flater med dyrket mark. Flere steder sees også mindre skogområder med 

blandingsskog. Området er definert som nasjonalt verdifullt kulturlandskap med 

store forekomster av kulturminner (Larsen 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oversiktsbilde over lok. 1 og lok. 2 før utgravning ( Cf34016_01). 

 

4.2 FUNN OG FORNMINNER 

Hadeland er et av de gamle og sentrale bosetningsområdene i det indre 

Østlandsområdet. Mange gravminner fra jernalder og monumentalbygg av stein 

fra middelalderen understreker den sentrale posisjonen (Larsen 2008).   

 

Den aktuelle strekningen av Fv 44 langs Eggelinna ligger nordvest for Brandbu 

sentrum og øst for Røykenvika, her er det definert nasjonalt verdifullt 

kulturlandskap med store forekomster av kulturminner. Videre strekker området 

seg langs en sørgående rygg fra Brandbukampen mot dalføret gjennom et 

kulturlandskap med gårdsbebyggelse. Solvang skole ligger øst for den sydlige 

enden av planområdet. I nærområdene er det registrert mange kulturminner, 

hovedsakelig gravminner (Larsen 2008).    

  

Den nærmeste gravhaugen er id 71148 på en åkerholme 45 m øst for Fv 44 og 

nordøst for omsøkte lokalitet id 113678. Over 1300 gravhauger er kjent på 

Hadeland (Pedersen 1989:54). Mens gravminnene er noe mer likelig fordelt, har 

Brandbu og Gran flest funn. Gravminnene i Gran finnes særlig på Tingelstad-

platået og i midtlia øst for Rv 4 (jf. Pedersen 1989).  
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I et område så rikt på funn og gravminner er det sannsynlig at det også finnes 

mange bosetningsspor. Det er imidlertid ikke foretatt mange slike undersøkelser. 

Kun på Rekken ved Tingelstad nye kirke er det foretatt utgravning i forbindelse 

med utvidelse av kirkegården i 1998. Det ble undersøkt kokegroper, ildsted og 

stolpehull, datert til førromersk jernalder. Det har også blitt foretatt en mindre 

undersøkelse i kabelgrøft av bosetningsspor/dyrkningsspor i Røykenvika i 2007. 

 

Det er også kjent noen få kulturminner knyttet til utmark. I 2005 ble to 

kullgroper undersøkt på Amundrud og to til ble undersøkt på Bjerke i 2006. 

  

I 2003 ble det, i forbindelse med forarbeid for reguleringsplan for Solvang skole, 

påvist kokegroper og/ eller ildsteder og mulige stolpehull rett sør for Dæhlen 

nordre, 66/6, umiddelbart sør for krysset til Solvang skole (Kyvik 2003). 

 

4.3 REGISTRERINGSRESULTAT FRA 2007 

Høsten 2007 registrerte Oppland fylkeskommune planområdet ved maskinell 

sjakting og overflateregistrering (Hellesøe og Andersen 2007; Aasen 2008). Det 

ble da funnet 3 lokaliteter med en likeartet karakter.  

 

Lokalitet 1 (id 113757) besto av et fossilt dyrkningslag. Lokalitet 2 (id 113678) 

besto av to fossile dyrkningslag over hverandre. Det lå 10 kokegroper, plassert i 

de fossile dyrkningslagene og 3 sørøst for dem. Lokalitet 3 (id 113679) lå like 

nord for krysset inn til Solvang skole og besto av et fossilt dyrkningslag med en 

kokegrop.  

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Under registreringen ble det påvist kokegroper og dyrkningslag, i tillegg ble det 

under utgravingen oppdaget stolpehull. 

 

Følgene problemstillinger er sentrale: 

 Er stolpehullene del av en eller flere hus? 

 Er det flere faser i bosetningssporene? 

 Datering og funksjon? 

 Er bosetningssporene på lokalitetene sammenfallende i tid, eller har de 

forskjellig bruksperiode? 

 

 Er kokegroper og evt. huskonstruksjoner sammenfallende i tid? 

 Ligger kokegropene atskilt fra andre strukturer, kan de defineres som 

deler av et kokegropfelt? 

 Har kokegropene tilknytning til graver/gravfelt? 

 Funksjon og datering 

 Finnes det bein eller andre gjenstander i kokegropene? 

 

 Kartlegging. Hvor mange dyrkningsfaser finnes det spor av i området, og 

hva er omfanget av hver enkelt fase? 
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 Datering. Når ble de ulike åkerområdene ryddet, og hvor lenge var de i 

bruk? 

 Har noen deler av området vært i bruk gjennom flere faser? 

 Vegetasjonshistorie. Hva har vært dyrket, og hvordan var vegetasjon i 

området? 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Undersøkelsen ble gjort ved maskinell flateavdekking. Det vil si at åkerjorden 

ble fjernet ved hjelp av en gravemaskin med flatt skjær. Da blir strukturene  

synlig som nedgravninger i den sterile grunnen under åkerjorden. Undergrunnen 

blir fortløpende renset opp med krafse og potensielle strukturer ble markert med 

nummererte spikre (Løken et. al 1996). 

 

Et utvalg av strukturene ble så undersøkt nærmere. De ble renset med graveskje, 

før de ble tegnet i 1:20 eller 1:10 og fotografert.  De ble snittet, noe som vil si å 

grave vekk halve strukturen, noe vi gjorde ved hjelp av spade og graveskje. På 

grunn tidsnød ble noen av kokegropene snittet med gravemaskin. Deretter 

dokumenterte vi strukturenes profil med foto og tegning.  

 

I kokegroper er det vanlig å måle opp mengder skjørbrent stein anslått ved antall 

liter målt i bøtter. Dette ble, av naturlige årsaker, kun gjort i de tilfeller der 

kokegropene ble snittet for hånd. 

 

Funn av bein, keramikk og slagg ble gitt funnummer og skrevet ned i en 

funnliste. Prøver ble gitt prøvenummer og skrevet ned i en prøveliste. Senere ble 

funn og prøver rengjort/vasket og katalogisert for videre undersøkelse/ 

oppbevaring.  

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Vi begynte utgravningen mandag 13. oktober. Vi startet på nordlig del av 

planområdet og avdekket dyrkningslaget på lok.1 (id 113757). 14. og 15. 

oktober avdekket vi store deler av området med dyrkningslag og kokegroper på 

lok. 2 (id 113678). Vi gikk noe lengre ut mot øst fordi det stadig dukket opp nye 

strukturer, men stoppet ved 15-17 meter fra Fv 44, slik at vi ikke kom utenfor 

planområdet. Vi hadde nå avdekket 54 strukturer. Det ble klart at det ikke var 

noe poeng å åpne mer, siden vi ikke ville ha tid til å undersøke mer.  

 

Vi begynte å snitte strukturer 16. oktober og det ble da klart at det lå noen 

tydelige stolpehull i det sørøstre hjørne av lok. 2.  

 

Det var nødvendig å få gravemaskinen tilbake 22. oktober for å grave helt 

igjennom dyrkningslaget slik at vi fikk en profil å tegne og ta prøver fra. I denne 

prosessen snittet vi også en del kokegroper med maskin. Vi måtte også avdekke 

litt mer i det sørøstre hjørne av lok. 2, for å avdekke og snitte et rødbrent 

området her. 
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Vi avsluttet utgravningen 24. oktober. Da hadde vi snittet 28 av 54 strukturer. 

Resten av strukturene ble enten avskrevet eller fotografert og beskrevet i plan. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Vi skulle gjerne ha fått snittet mer, men det var ikke tid til dette fordi det hadde 

dukket opp langt flere strukturer enn ventet. Dessuten var noen av dem 

stolpehull.  

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Undergrunnen besto i hovedsak av oransje silt og sandmasser. Noen områder var 

preget av flisberg. Over undergrunnen lå dyrkningsjord i forskjellig tykkelser, 

noen steder var der også fossile dyrkningslag. Det var mellom 0,4 og 1,4 m ned 

til undergrunnen. 

 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

På lok. 2 ble det funnet beinfragmenter (brente og ubrente),  keramikkbiter og et 

fragment av slagg (se funnliste). Disse funnene ble gjort i både kokegroper og 

stolpehull. En beinbit, fra mulig stolpehull S46, var en del av en bearbeidet 

gjenstand, for eksempel en nål eller kam. Ved makrofossilanalysene ble det 

funnet kuler av smeltet leire, glasert leire, smeltet aske og jernholdig slagg.Det 

ble funnet bein og en ukjent gjenstand som ble tolket som del av en smeltedigel i 

og nær stolpehull S40. En klump inni den mulige smeltedigelen ble analysert 

med tanke på at denne var rester av metall. Analysen viste at klumpen kun 

består av grunnstoffer som fins naturlig i jord. Foto av gjenstanden ble deretter 

vurdert av Hans Arne Nakrem ved Naturhistorisk museum til å være en naturlig 

dannet stein (se vedlegg). Man kan ikke utelukke at den kan ha vært knyttet til 

aktiviteter i forhistorisk tid på grunn av den spesielle formen, det er for 

eksempel ikke uvanlig at man finner fossiler i en arkeologisk kontekst.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funn av ukjent gjenstand i S40. Ytre diameter 5,3 cm.. Sannsynligvis naturlig dannet. 

 

I området rundt det mulige stolpehullet S51 ble det funnet 3 fragmenter av 

keramikk. Det fremkom beinfragmenter i kokegrop S16, S24 og S42. I 

overflaten på kokegrop S3 ble det funnet ein stein av pyritt/svovelkis, det er 

mulig at denne har blitt brukt til å lage ild med. 



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 7 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

5.5.2 STRUKTURER 

 HUSOMRÅDE 

I sørøstre del av lok. 2 ble det oppdaget flere stolpehull. Det er sannsynlig at 

dette er fra flere hus og husene har strukket seg østover, utenfor planområdet.  

 

Stolpehull S35: I plan var stolpehullet rund med en diameter på 35 cm. Den var 

30 cm dyp. Stolpehullet hadde en avrundet bunn og skrå sider, med en fyllmasse 

av brun humusmasse med noe grus og spredte oransje flekker. Datert til BC 180 

– 60 (TUa-8019). 

 

Stolpehull S36: I plan var stolpehullet ujevn med en diameter på 32 cm. Den var 

56 cm dyp. De øverste 30 cm hadde skrå sider og en spiss bunn med en 

fyllmasse av grå, brun og oransje jord/grus. De siste 26 cm var ca 19 cm bred og 

består av trekull. Den nederste delen er kanskje restene av en brent stolpe. 

 

Stolpehull S40: I plan var strukturen ujevn med en diameter på 45 cm. 

Stolpehullet var 36 cm dyp, med rette sider og flat bunn. Den endte på grunnfjell 

og har flere skoningsstein. Fyllmassen i midten er tolket som stolpeavtrykk av 

brunsvart fet masse. Ved siden av var et lag av brunt blandet sandholdig masse, 

som er tolket som nedgravningen til stolpen. Datert til BC 35 – AD 60 (TUa-

8017). 

 

Stolpehull S43: I plan var strukturen ganske rund, med en størrelse på 36 x 40 

cm. Den var 32 cm dyp, med skrå sider og bunn. Fyllmassen var av mørkebrun 

humus- og sandblandet masse. Stolpen ble gravd ned i flisberg og gråbrun leire 

og steinblandet masse. Den har hvilt på fast berg. 

 

Stolpehull S47: I plan var strukturen rund med en diameter på 40 cm. Stolpen 

går 32 cm dypt. I midten var det et stolpeavtrykk av mørkebrun humus og 

kullblandet masse. Brun humus- og sandblandet masse rundt dette laget, er 

tolket som stolpens nedgravning. Det ble tatt ut en stor skoningsstein fra dette 

laget. Med nedgravningen var stolpehullet ca 40 cm dyp. Denne ble også gravd 

ned i flisberg og endte på fast berg. Lå i et rødbrent lag (S53). Datert til AD 20 – 

85 (TUa-8018). 

 

 

 
Stolpehull S47 

i profil (Cf 

34016_68). 
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Stolpehull S 50: I plan var strukturen ujevn med en diameter på 35 cm. Den var 

37 cm dyp. Fyllmasse var av mørkebrun fet jord med oransje flekker i 

overflaten, og en konsentrasjon av kull nederst.  

 

Mulig stolpehull S37: I plan var strukturen ujevn rund, med en størrelse på 52 x 

46 cm. Den var 15,5 cm dyp og hadde avrundet bunn og sider. Fyllmassen var 

av mørkebrun humus, blandet med sand og småstein. Stolpehullet var gravd ned 

i flisberg. 

 

Mulig stolpehull S38: I plan var strukturen ujevn, med en diameter på 30 cm. 

Den var bare 10 cm dyp, med skrå sider og spiss bunn. Fyllmassen var mørk 

gråbrun banding av grus og jord. 

 

Mulig stolpehull S39: Stolpehullet lå i kokegrop S24, og var ujevn i plan med en 

størrelse på 35 x 38 cm. Den var 20 cm dyp med skrå sider og spiss bunn. 

Fyllmassen var av brun humus- og sandholdig masse. 

 

Mulig stolpehull S46: Stolpehullet lå i kokegrop S24, og var ujevn i plan med en 

størrelse på 34 x 30 cm. Den var bare 10 cm dyp, med skrå sider og flat bunn. 

Fyllmassen var av brun humus- og sandholdig masse. Det ble funnet en beinbit i 

strukturen. Beinbiten er bearbeidet og kan være del av en nål eller kam. 

 

Mulig stolpehull S51:  Strukturen var rund med en diameter på 50 cm. Den var 

bare 14 cm dyp, med skrå sider og avrundet bunn. Fyllmassen var av mørkebrun 

fet masse, blandet med grus. 

 

Mulig stolpehull S52: I plan var strukturen ujevn rund og var en del av S54, den 

var ca 34 cm i diameter. Stolpehullet var 18 cm dyp, med ganske rette side og 

flat bunn. Fyllmassen var av mørkebrun fet humusholdig masse, med noen 

oransje flekker. 

 

Grop/bunnen av stolpehull S41: Strukturen var oval, med en størrelse på 56 x 66 

cm. Den var bare 13 cm dyp, med avrunde sider og en ujevn bunn. Fyllmassen 

var av brun humus- og sandholdig masse med småstein. Nedgravd i flisberg. 

 

Rødbrent sand S53: Et rødbrent sandlag med ujevn form, og en størrelse på ca 

150 x 120 cm lå i området med stolpehullene. Stolpehull S47 lå i dette laget. 

 

Rødbrent sand S54: Et rødbrent lag med ujevn form lå sør for S53 I området 

med stolpehull. Den var ca 1,30 x 2,30 meter stor. Kokegrop S24 lå i sørvestre 

del av området, S50 lå 20 cm nord og S52 lå i dette laget.  

  

 KOKEGROPFELTET 

På lok. 2 lå et større felt med kokegroper som strakk seg over det fossile 

dyrkningslaget/ene S22 og litt utenfor. Kokegropene lå i flere nivåer av 

dyrkningslaget. Siden dyrkningslaget fortsatte videre både mot øst og mot vest 

er det ikke usannsynlig at kokegropfeltet er større enn det som ble avdekket.  
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Kokegrop S3: Kokegropen var relativt rund, med en god del skjørbrente steiner 

i forskjellig størrelse. Den var 125 x 130 cm i flaten, og lå rett nordvest for 

dyrkningslag S22. Den ble ikke snittet. Funn av en mulig ildslagningsstein i 

overflaten. 

 

Kokegrop S4: Kokegropen hadde en oval form og var ca 80 x 110 cm i flaten. 

Den hadde en rødbrent rand rundt deler av den og inneholdt en god del trekull 

og skjørbrent stein. Den lå i dyrkningslag S22 og ble ikke snittet. 

  

Kokegrop S5: Bunnen av en ujevn kokegrop. Den var 70 x 80 cm stor i plan, 

men bare 6-10 cm dyp og besto stort sett av et kullag med litt skjørbrent stein 

oppå. Noen av steinene var røde og det ble observert 3 biter av kvarts under 

opprensning. Den lå i norvestre kant av dyrkningslag S22. Denne strukturen ble 

snittet med gravemaskin. 

 

Kokegrop S6: Rund kokegrop med en diameter på 1 meter. Det var en rødbrent 

ring rundt nesten hele gropen, og den inneholdt mørk kullholdig masse med 

kullbiter og skjørbrent stein (noen få var helt røde). I profil kunne man se den 

brente randen også under kokegropen. Den var bare 17 cm dyp, og lå nordvest i 

dyrkningslag S22, lag 4.  Denne kokegropen ble snittet med gravemaskin. 

 

Kokegrop S9: En relativ rund kokegrop med en størrelse på 75 x 85 cm. Det var 

en brent rand rundt deler av gropen, og den inneholdt mørkebrun humus og 

kullholdig masse med mye skjørbrent stein (mange av steinene var røde). 

Kokegropen lå i midtre del av dyrkningslag S22, lag 4. 

 

Kokegrop S11: Kokegropen var rund med en diameter på 90 cm. Det var en 

rødbrent rand rundt hele gropen, og den inneholdt en blanding av brun sand- og 

humusholdig masse, brent leire og mye skjørbrent stein (mange røde). Den var 

ca 16 cm dyp, med en brent rand i bunnen, så et tykt kullag med skjørbrente 

steiner og sand og humus oppå. Det ble tatt ut ca 10 liter skjørbrent stein ved 

snitting. Den ligger i dyrkningslag S22, lag 3. 

 

Kokegrop S12: Kokegropen var oval, med en størrelse på 102 x 130 cm. Deler 

av strukturen hadde en rødbrent ytterkant. Den var 23 cm dyp med et 4 cm tykt 

kullag i bunnen og mørkebrun humusholdig masse med skjørbrent stein (mange 

røde) over. Strukturen lå i dyrkningslag S22, lag 3. Den ble snittet med 

gravemaskin. 

 

Kokegrop S13: Kokegropen var trolig rund (fortsetter inn i profilkanten), og 

hadde en diameter på 117 cm. Det var en brent rand rundt nesten hele gropen. 

Den hadde en mørkebrun humusholdig masse med mye skjørbrent stein. Mange 

av steinene var røde. Den lå i dyrkningslag S22, lag 3. Kokegropen ble ikke 

snittet. 

 

Kokegrop S14: Kokegropen var rund med en diameter på 105 cm. Deler av 

gropen var omkranset av en brent rand. Gropen var 22 cm dyp, med en brent 

rand i bunnene, et kullag og mye skjørbrent stein. Mange av dem var røde på 

farge. Den lå i dyrkningslag S22, lag 3. Kokegropen ble snittet med 

gravemaskin. 
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Kokegrop S14 profil, dyrkningslag S22( Cf34016_88). 

 

Kokegrop S15: Kokegropen var oval, med en størrelse på 106 x 84 cm. Det var 

en kullrand rundt deler av gropen. Den var 15 cm dyp, med et tykt kullag på 

bunnen og skjørbrent stein oppå. Mange av steinene var røde. Det ble tatt ut ca 

12 liter skjørbrent stein ved snitting. Kokegropen lå i dyrkningslag S22, lag 3. 

Datert til BC 50 – AD 115 (T-20099). 

Kokegrop S15, profil (Cf34016_38). 

 

Kokegrop S16: Kokegropen var ujevn i plan, med en diameter på 124 cm. I 

profil var den 19 cm dyp, med et 3 cm tykt kullag i bunnen med skjørbrent stein 
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over. En del av steinene var røde. Den lå i dyrkningslag S22. Kokegropen ble 

snittet med maskin. 

 

Kokegrop S20: Ujevn kokegrop med en størrelse på 75 x 130 cm. Den var 20 

cm dyp med et tykt kullag (maks 14 cm) i bunnen og skjørbrente steiner over. 

Noen av steinene var røde. Den lå i sørøstre del av dyrkningslag S22. 

Kokegropen ble snittet med gravemaskin. 

 

Kokegrop S23: Ujevn kokegrop med en størrelse på 85 x 75 cm. Den inneholdt 

kull og skjørbrente steiner. Kokegropen lå sørvest på lok 2, noen meter utenfor 

dyrkningslag S22. Denne gropen ble ikke snittet. 

 

Kokegrop S24:  En ujevn kokegrop med en størrelse på 140 x 155 cm. Det var 

en rødbrent rand rundt deler av gropen. Den var 40 cm dyp og den største 

kokegropen på lok 2. Den hadde et kullag i bunnen og skjørbrente steiner over. 

Det ble tatt ut ca 35 liter skjørbrent stein fra snittet. Noen av dem var røde. 

Kokegropen lå sørøst på lok 2, utenfor dyrkningslag S22. Datert til AD 535 – 

595 (TUa-8020). 

 

Kokegrop S25: Bunnen av en rund kokegrop, med en diameter på 55 cm. Den 

inneholdt trekull og rød skjørbrent stein. Denne gropen ble ikke snittet. 

 

Kokegrop S26: Rund kokegrop (mulig ildsted) med en diameter på 112 cm. Det 

var en brent rand rundt hele gropen, og lite skjørbrent stein. Den var bare 15 cm 

dyp en rødbrent rand og noe trekull og skjørbrente steiner. Den gropen lå 

nordøst i dyrkningslag S22.  

 

Mulig kokegrop S27: Trolig bunnen av en kokegrop. Den var 40 cm i diameter 

og besto av trekull. Den lå i dyrkningslag S22. Denne gropen ble ikke snittet. 

 

Sannsynlig kokegrop S28: Den var rund med en diameter på 80 cm. Den besto 

av en samling med skjørbrente steiner. Den lå i dyrkningslaget S22. Denne 

gropen ble ikke snittet. 

 

Kokegrop S29: Kokegropen var rund med en diameter på 50 cm. Den besto av 

trekull og skjørbrent stein. Mange av steinene var veldig små og en del var røde. 

Den lå i dyrkningslag S22. Denne gropen ble ikke snittet. 

 

Kokegrop S30: Kokegropen var oval med en størrelse på 110 x 120 cm. Den var 

55 cm dyp. Den hadde to kullag hver med skjørbrent stein over. Det er 

sannsynlig at det dreier seg om to kokegroper. Flere av steine var røde og det 

ble observert kvarts ved snitting. Datert til AD 265 – 530 (T-20100). 

 

Kokegrop S33: Kokegrop med ujevn form og en størrelse på 130 x 100 cm. Den 

besto av kull og skjørbrent stein. Noen av steinene er røde. Den lå sørøst i 

dyrkningslag S22. Denne gropen ble ikke snittet. 

 

Kokegrop S34: Ujevn samling av litt skjørbrent stein og noe trekull. Strukturen 

var ca 70 x 80 cm stor. Den lå sørøst i dyrkningslag S22. Denne gropen ble ikke 

snittet. 
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Kokegrop/ildsted S42: Ujevnt grop med kullblandet sand og noe skjørbrent 

stein. Den er 1,5 x 1 meter stor. Den hadde en ujevn bunn med en maks dybde 

på 25 cm. Ved snitting ble det tatt ut 8 liter skjørbrent stein. Gropen lå sørøst på 

lok 2, utenfor dyrkningslag S22. 

 

Kokegrop S48: Liten oval kokegrop med en størrelse på 56 x 65 cm. Den 

inneholdt mye trekull og litt skjørbrente steiner. Den lå sørøst på feltet i 

dyrkningslag S22. Denne gropen ble ikke snittet. 

 

Dette kokegropfeltet består av 25 kokegroper, 2 av dem kan muligens være 

ildsteder. 12 av dem ble snittet. Det er sannsynlig at dette ikke er hele 

kokegropfeltet, siden dyrkningslaget fortsetter videre mot både øst og vest, og 

fordi det ikke var tid til å fjerne dyrkningslaget helt. 

 

 FOSSILE DYRKNINGSLAG 

 Det ble gravd ut to områder med fossile dyrkningslag et på lok. 1 og et på lok. 2. 

  

Dyrkningslag S1 

Dyrkningslaget på lok. 1 strakk seg i et ca 7 m bredt belt fra nordvest til sørøst. 

Det var mellom 20 og 30 cm tykt. Massen var mørkebrun fet, myk, humusholdig 

og med en del trekull, spesielt i nederste del av laget. Datert til BC 2025 – 1920 

(TUa-8023). 

 

Dyrkningslag S22 

Dyrkningslaget på lok. 2 besto av minimum 2 fossile dyrkningslag, eller 

dyrkningsfaser, som lå oppå hverandre i en forsenkning i terrenget. Laget lå over 

store deler av lok. 2, og inneholdt kokegroper i flere nivåer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S22 med kokegroper Cf 34016_53). 

 

Lag 3 er det eldste laget og besto av mørkebrunt humus- og kullholdig masse 

med noe småstein. Inneholdt kokegroper. Datert til BC 910 – 830 (TUa-8021). 
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Lag 4 er det nest eldste laget og besto av et brunt humusholdig lag med noe 

småstein. Inneholdt kokegroper. Datert til BC 345 – 175 (TUa-8022). 

 

Lag 5 og 6 var de øverste lagene og tolkes som dyrkningslag fra nyere tid. 

 

Lag med skjørbrent stein S18 

I sørlig ende av S22 dukker det opp et lag som inneholdt en del skjørbrente 

stein. Det ble tolket som et mulig bryggesteinslag. Laget lå på nivå med lag 4 i 

S22. 

 

5.5.3 DATERING 

Det ble sendt 9 prøver til 
14

C-datering ved NTNU (se vedlegg). Dateringene 

viser at dyrkningslaget på lok. 1 er fra senneolitisk tid. Dateringene fra lok. 2 er 

fra yngre bronsealder til folkevandringstid. 

 

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

3000CalBC 2000CalBC 1000CalBC CalBC/CalAD 1000CalAD

Calibrated date

Dyrkningslag S1, lag 2  3625±35BP

Dyrkningslag S22, lag 3  2740±30BP

Dyrkningslag S22, lag 4  2175±30BP

Stolpehull S35  2115±35BP

Stolpehull S40  2000±30BP

Kokegrop S15  1990±80BP

Stolpehull S47  1955±35BP

Kokegrop S30  1660±80BP

Stolpehull S24  1530±30BP

 
Ved datering av strukturer som stolpehull og dyrkningslag er det alltid en viss 

usikkerhet. Kull kan stamme fra oppløyd boplass materiale, eller for eksempel 

fra gress/ skogbranner, og kan ha havnet i stolpehull og dyrkningslag sekundært.  

 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble tatt ut kullprøver fra kokegropene, og makrofossilprøver fra stolpehull 

og dyrkningslag (se vedlegg). Disse prøvene ble nummerert med P-nummer og 

avmerket på profiltegning. Kullprøvene ble forberedt til analyse/ oppbevaring 

ved hjelp av vasking i 2 mm sikt, tørking og katalogisering. Makrofossilprøvene 

har mulighet for både datering og analyse av kull og makrofossiler. Disse ble 

vasket med 1 mm sikt. 

 

Det ble tatt ut pollenprøver fra dyrkningslagene (se vedlegg). 
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5.5.5 ANALYSER 

Et utvalg av prøvene ble analysert. Helge I. Høeg har foretatt vedarts-

bestemmelsene og pollenanalysene (se vedlegg). Annine Moltsen, NOK 

København, har foretatt makrofossilanlysene (se vedlegg). 

 

Det ble nesten ikke funnet pollen i prøvene fra S1 og S22. Prøvene kan derfor 

ikke si noe om hva som har blitt dyrket eller vegetasjonen i området.  

 

Det ble ikke funnet makrofossiler i prøven fra S1. Det ble funnet få 

makrofossiler i S22, blant annet 1 ½ korn i lag 4. I stolpehullene S35, S40 og 

S47 ble det funnet korn, blant annet bygg. Funnene av korn skal, i følge Annine 

Moltsen, tolkes som avfall fra husholdingen, og de trenger ikke være 

representative for hva som ble dyrket på stedet. 

 

I stolpehull S40 ble det funnet kuler av smeltet leire, glasert leire, smeltet aske 

og slagg. For at leire skal bli glassert kreves det temperaturer over 1050 ºC, 

mens en total smeltning som etterlater små kuler krever lengre tids påvirkning 

ved høyere temperatur. I et vanlig ildsted kommer temperaturene kun opp i 750-

780 ºC. Det må derfor være tale om en ovn, esse eller et lukket anlegg, i følge 

Moltsen.  

 

Også i S35 ble det funnet fragmenter av brent leire, fettaktige slaggklumper, 1 

kule av magnetisk smeltet leire – jernslagg og klumper av amorft organisk 

materiale. Moltsen tolker dette som at korn og ugress i strukturen tyder på at 

denne har sammenheng med bearbeiding av vegetabilske produkter. Klumpene 

av amorft organisk materiale kan være rester av oljeholdige frø eller tilbredning 

av animalske produkter. 

 

I kokegropen S3 ble det funnet en mulig ildslagningsstein, det er mulig at 

steinen har blitt brukt til å tenne opp kokegropa.  

 

En ukjent gjenstand C56952/1 ble analysert ved Konserveringsseksjonen, KHM, 

og senere vurdert av Naturhistorisk museum til å være naturlig dannet (se 

vedlegg). 

 

6. KONKLUSJON 

Dyrkningslag 

På lokalitetene 1  og 2 ble det avdekket fossile dyrkningslag. Dyrkningslaget på 

lokalitet 1 er datert til BC 2025-1920, og kan ha sammenheng med en tidlig 

rydning og dyrkning av området. Dyrkningslaget på lokalitet 2 er datert med to 

dateringer, lag 3 til BC 910 – 830 og lag 4 til BC 345 – 175. 

Makrofossilprøvene fra dyrkningslagene på lokalitet 2 tyder på at 

makrofossilene er spredt utover som gjødsel, og det kan være avfall fra 

boplassen. Dateringene må derfor tolkes som en indikasjon på menneskelig 

aktivitet i disse periodene, og ikke nødvendigvis en datering av selve 

dyrkningen. Mangelen på makrofossiler, og mørkebrune, fete, humusholdige 

masser kan tyde på at laget på lokalitet 1 ikke har sammenheng med dyrkning, 
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men heller er naturlig dannet. En datering av dyrkningen til yngre steinalder i 

området må derfor vurderes som usikker.  

 

Bosetnings- og aktivitetsspor 

På lokalitet 2 ble det, i tillegg til 1 dyrkningslag, funnet 6 stolpehull, 6 mulige 

stolpehull, 1 grop/ bunn av stolpehull, 2 områder med rødbrent sand, 25 

kokegroper, et mulig bryggesteinslag. 

 

Kokegropfeltet bestod av 25 kokegroper (noen kan ha vært ildsteder), som er 

konsentrert rundt dyrkningslag S22 og sørøst for dette. Kokegroper er i 

hovedsak knyttet til matlaging, men kan også ha hatt andre funksjoner. 

Kokegropene er yngre enn dyrkningslaget. S15 er datert til BC 50 – AD 115. 

S30 til AD 265 – 530.  

 

Det ble funnet flere stolpehull som med all sannsynlig har vært del av et eller 

flere hus. Det har derimot ikke vært mulig å finne huset/husenes utstrekning.  

 

Dateringer av stolpehullene tyder på at et eventuelt hus skal dateres til eldre 

jernalder. Tre stolpehull er datert til perioden BC 180 – AD 85. Et stolpehull er 

datert til AD 535-595.  

 

Det ble funnet to områder med rødbrent sand. Funn av slagg og brent leire 

indikerer at det kan ha foregått bearbeiding av metall. Makrofossilprøvene fra 

stolpehullene indikerere at det har ligget en ovn eller et lukket anlegg på stedet. 

Det store antallet korn og frø indikerer at anlegget ikke kun har vært et verksted 

men også en boplass der man har tilberedt mat. På bakgrunn av at et mindre 

området ble avdekket er anleggets utstrekning ukjent, og det er også usikkert 

hva slags type konstruksjon stolpehullene har inngått i.  

 

Siden det i liten grad er utført tilsvarende undersøkelser på Hadeland, ga 

utgravningen ny og viktig informasjon om kulturminner, bosetning og erhverv 

som supplement til informasjonen fra tidligere kjente gravminner i området. 

Resultatene fra Dæhlen er oppsiktsvekkende, og det er få funn på Hadeland som 

kan sammenlignes med disse.  
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8. VEDLEGG  

8.1. STRUKTURLISTE 

Struktur-
nummer 

Struktur Konstruksjons-
element 

Termo-
på-

virket 
stein 

Form i 
Flate 

Snittet Dybde i 
profil 

Bredde i 
profil 

Diam
eter 

Leng
de 

Bre
dde 

Nedgra 
sider i 
profil 

Nedgra 
bunn i 
profil 

Fyllets 
farge 

Beskrivelse 

S-01 Kulturlag    Rektan
gulær 

JA 30 0 0 900 700 Buet Flat mørke-
brun 

Dyrkningslaget strekker seg i et ca 7 m bredt belt fra nordvest 
til sørøst. Det er mellom 20 og 30 cm tykt og fremtrer som en 
mørkebrun fet, myk, humusholdig masse med en del trekull, 
spesielt i nederste del av laget. 

S-02 Grop / 
nedgravning 

   Ujevn JA 24 0 0 190 140 Ujevn Flat mørke-
brun 

En ujevn nedgravning med en fyllmasse av mørkebrun, 
ganske løs jord med litt trekull og småstein. Det ble funnet 
rester av ubrente bein på to steder. Den hadde ganske flat 
bunn og en dybde på 24 cm. Snittet ved registrering. 

S-03 Kokegrop    Rund NEI 0 0 0 130 125     mørke-
brun 

Kokegropen var relativt rund, med en god del skjørbrente 
steiner i forskjellig størrelse. Den var 125 x 130 cm i flaten. 

S-04 Kokegrop    Oval NEI 0 0 0 110 80     mørke-
brun 

Kokegropen hadde en oval form og var ca 80 x 110 cm i 
flaten. Den hadde en rødbrent rand rundt deler av den og 
inneholdt en god del trekull og skjørbrent stein. Den lå i 
dyrkningslag S22. Den ble ikke snittet. 

S-05 Kokegrop Kullag  Ujevn JA 10 80 0 80 70 Ujevn Ujevn Gråsvart Bunnen av en ujevn kokegrop. Den var 70 x 80 cm stor i plan, 
men bare 6-10 cm dyp og består stort sett av et kullag med 
litt skjørbrent stein oppå. Strukturen ble snittet med 
gravemaskin. 

S-06 Kokegrop    Rund JA 17 88 100 100 100 Buet Skrå mørke-
brun 

Rund kokegrop med en diameter på 1 meter. Det var en 
rødbrent ring rundt nesten hele gropen, og den inneholdt 
mørk kullholdig masse med kullbiter og skjørbrent stein (noen 
få er helt røde). I profil kunne man se den rødbrente kanten 
også under kokegropen. 

S-07 Avskrevet    Rund NEI 0 0 80 0 0         

S-08 Avskrevet      NEI 0 0 0 0 0         

S-09 Kokegrop    Rund NEI 0 0 0 75 85     mørke-
brun 

En relativ rund kokegrop med en størrelse på 75 x 85 cm. Det 
var en rødbrent kant rundt deler av gropen, og inneholdt 
mørkebrun humus og kullholdig masse med mye skjørbrent 
stein (mange av steinene var røde). Lå i midtre del av 
dyrkningslag S22. 

S-10 Avskrevet      NEI 0 0 0 0 0         

S-11 Kokegrop Kullag 10 Rund JA 16 80 90 90 90 Skrå Rund mørke- Kokegropen er rund med en diameter på 90 cm. Det var en 
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brun rødbrent rand rundt hele gropen, og den inneholdt en 
blanding av brun sand- og humusholdig masse, rødbrent leire 
og mye skjørbrent stein (mange røde). Den var ca 16 cm dyp, 
med en rødbrent rand i bun 

S-12 Kokegrop Kullag  Oval JA 23 110 0 130 102 Ujevn Ujevn mørke-
brun 

Kokegropen er oval, med en størrelse på 102 x 130 cm. Deler 
av strukturen hadde en rødbrent ytterkant. Den var 23 cm 
dyp med et 4 cm tykt kullag i bunnen og mørkebrun 
humusholdig masse med skjørbrent stein (mange røde) over. 
Strukturen ligger i dyrkningsl 

S-13 Kokegrop    Rund NEI 0 0 117 0 0     mørke-
brunt, 
rødt 

Kokegropen var trolig rund (fortsatte inn i profilkanten), og 
hadde en diameter på 117 cm. Det var en rødbrent rand 
rundt nesten hele gropen. Den hadde en mørkebrun 
humusholdig masse med mye skjørbrent stein. Mange av 
steinene var røde. Den lå i dyrknings 

S-14 Kokegrop Kullag  Rund JA 22 105 0 107 105 Buet Flat   Kokegropen var rund med en diameter på 105 cm. Deler av 
gropen var omkranset av en rødbrent rand. Gropen var 22 cm 
dyp, med en rødbrent rand i bunnene, et kullag og mye 
skjørbrent stein. Mange av dem er røde på farge. Ligger i 
dyrkningslag S22. Kokegropen 

S-15 Kokegrop Kullag 12 Oval JA 15 84 0 106 84 Buet Flat mørke-
brun 

Kokegropen var oval, med en størrelse på 106 x 84 cm. Det 
var en kullrand rundt deler av gropen. Den var 15 cm dyp, 
med et tykt kullag på bunnen og skjørbrent stein oppå. 
Mange av steinene var røde. Kokegropen ligger i dyrkningslag 
22. 

S-16 Kokegrop    Ujevn JA 19 120 124 0 0   Flat mørke-
brunt 

Kokegropen var ujevn i plan, med en diameter på 124 cm. I 
profil er den 19 cm dyp, med et 3 cm tykt kullag i bunnen 
med skjørbrent stein over. En del av steinene var røde. Den lå 
i dyrkningslag S22. Kokegropen ble snittet med maskin. 

S-17 Avskrevet      NEI 0 0 0 0 0         

S-18 Annet    Ujevn JA 50 0 0 600 200   Flat mørke-
brun 

I sørlig ende av S22 dukker det opp et område som 
inneholder en del skjørbrent stein. Det er tolket som et mulig 
bryggesteinslag. Det ligger på nivå med lag 4 i S22. 

S-19 Avskrevet      NEI 0 0 0 0 0         

S-20 Kokegrop    Ujevn JA 20 124 0 130 75 Buet Flat mørke-
brun 

Ujevn kokegrop med en størrelse på 75 x 130 cm. Den varr 20 
cm dyp med et tykt kullag (maks 14 cm) i bunnen og 
skjørbrente steiner over. Noen av steinene varr røde. Den lå i 
SØ del av dyrkningslag S22. Kokegropen ble snittet med 
gravemaskin. 

S-21 Avskrevet      NEI 0 0 0 0 0         

S-22 Kulturlag    Rektan
gulær 

JA 64 0 0 2300 140
0 

    mørke-
brunt 

Dette dyrkningslaget, besto egentlig av minimum 2 fossile 
dyrkningslag som lå oppå hverandre i en forsenkning i 
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terrenget. Disse lagene lå over store deler av lok 2, og 
inneholdt kokegroper i flere nivåer. Lag 3 var det eldste laget 
og besto av mørkebrunt 

S-23 Kokegrop    Ujevn NEI 0 0 0 85 75     mørke-
brunt 

Ujevn kokegrop med en størrelse på 85 x 75 cm. Den 
inneholdt kull og skjørbrente steiner. 

S-24 Kokegrop Kullag 35 Ujevn JA 40 140 0 140 155 Buet Flat Gråbrun En ujevn kokegrop med en størrelse på 140 x 155 cm. Det var 
en rødbrent rand rundt deler av gropen. Den var 40 cm dyp 
og den største kokegropen på lok 2. Den har et kullag i 
bunnen og skjørbrente steiner over. 

S-25 Kokegrop    Rund NEI 0 0 55 0 0     mørke-
brun 

Bunnen av en rund kokegrop, med en diameter på 55 cm. 
Den inneholdt trekull og rød skjørbrent stein. 

S-26 Kokegrop Kullag  Rund JA 15 112 112 0 0 Rette Ujevn mørke-
brun 

Rund kokegrop (mulig ildsted) med en diameter på 112 cm. 
Det var en rødbrent rand rundt helegropen, og lite skjørbrent 
stein. Den var bare 15 cm dyp en rødbrent rand og noe trekull 
og skjørbrente steiner. 

S-27 Kokegrop    Rund NEI 0 0 40 0 0     svart Trolig bunnen av en kokegrop. Den var 40 cm i diameter og 
besto av trekull. Den lå i dyrkningslag S22. 

S-28 Kokegrop    Rund NEI 0 0 80 0 0     mørke-
brun 

Den varr rund med en diameter på 80 cm. Den besto av en 
samling med skjørbrente steiner, men bare et streif av trekull. 
Den lå i dyrkningslaget S22. 

S-29 Kokegrop    Rund NEI 0 0 50 0 0     mørke-
brun 

Kokegropen var rund med en diameter på 50 cm. Den besto 
av trekull og skjørbrent stein. Mange av steinene er veldig 
små og en del er røde. Den lå i dyrkningslag S22. 

S-30 Kokegrop Kullag  Oval JA 55 130 0 120 110 Buet Ujevn Grå-
brunt og 
svart 

Kokegropen var oval med en størrelse på 110 x 120 cm. Den 
var 55 cm dyp. Den hadde to kullag hver med skjørbrent stein 
over. Det er sannsynlig at det dreier seg om to kokegroper. 
Flere av steine var røde. 

S-31 Avskrevet      NEI 0 0 0 0 0         

S-32 Avskrevet      NEI 0 0 0 0 0         

S-33 Kokegrop    Ujevn NEI 0 0 0 130 100     mørke-
brun 

Kokegrop med ujevn form og en størrelse på 130 x 100 cm. 
Den besto av kull og skjørbrent stein. Noen av steinene var 
røde. Den lå SØ i dyrkningslag S22. 

S-34 Kokegrop    Ujevn NEI 0 0 0 80 70     mørke-
brun 

Ujevn samling av litt skjørbrent stein og noe trekull. Den er ca 
70 x 80 cm stor. Den ligger SØ i dyrkningslag S22. Denne 
gropen ble ikke snittet. 

S-35 Stolpehull    Rund JA 30 0 35 0 0 Skrå Rund   I plan var den rund med en diameter på 35 cm. Den var 30 cm 
dyp. Den hadde en avrundet bunn og skrå sider, med en 
fyllmasse av brun humus med noe grus og spredte oransje 
flekker. 

S-36 Stolpehull Stolpeavtrykk  Ujevn JA 56 0 32 0 0 Skrå Flat brun, 
oransje 

I plan var stolpehullet ujevn med en diameter på 32 cm. Den 
var 56 cm dyp. De øverste 30 cm hadde skrå sider og en spiss 
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kull bunn med en fyllmasse av grå, brun og oransje jord/grus. De 
siste 26 cm var ca 19 cm bred og besto av trekull. Den 
nederste delen er k 

S-37 Avskrevet      NEI 0 0 0 0 0         

S-38 Stolpehull    Ujevn JA 10 37 30 0 0 Skrå Spiss Gråbrun I plan er strukturen ujevn, med en diameter på 30 cm. Den er 
bare 10 cm dyp, med skrå sider og spiss bunn. Fyllmassen var 
mørk gråbrun banding av grus og jord. 

S-39 Stolpehull    Ujevn JA 20 35 0 38 35 Skrå Spiss Mellom-
brun 

Stolpehullet lå i kokegrop S24, og var ujevn i plan med en 
størrelse på 35 x 38 cm. Den var 20 cm dyp med skrå sider og 
spiss bunn. Fyllmassen var av brun humus- og sandholdig 
masse. 

S-40 Stolpehull Skoningsstein  Ujevn JA 36 68 0 50 45 Rette Flat Brun-
svart 

Strukturen var ujevn med en diameter på 45 cm. Stolpehullet 
varr 36 cm dyp, med rette sider og flat bunn. Den ender på 
grunnfjell og hadde flere skoningsstein. Fyllmassen i midten 
ble tolket som stolpeavtrykk og var av brunsvart fet masse. 
Ved siden av va 

S-41 Grop / 
nedgravning 

   Oval JA 13 53 0 66 56 Rette Ujevn Mellom-
brun 

Gropen/stolpen var oval, med en størrelse på 56 x 66 cm. Den 
var bare 13 cm dyp, med avrundete sider og en ujevn bunn. 
Fyllmassen var av brun humus- og sandholdig masse med 
småstein. Lå i flisberg. 

S-42 Kokegrop   8 Ujevn JA 25 160 0 150 100 Ujevn Ujevn mørk grå Ujevnt grop med kullblandet sand og noe skjørbrent stein. 
Den varr 1,5 x 1 meter stor. Den hadde en ujevn bunn med en 
maks dybde på 25 cm. 

S-43 Stolpehull Stolpeavtrykk  Rund JA 32 38 0 40 36 Skrå Skrå Grå-brun Strukturen var ganske rund, med en størrelse på 36 x 40 cm. 
Den var 32 cm dyp, med skrå sider og flat bunn. Fyllmassen 
var av mørkebrun humus- og sandblandet masse. Stolpen ble 
gravd ned i flisberg og gråbrun leire og steinblandet masse.  

S-44 Avskrevet      NEI 0 0 0 0 0         

S-45 Avskrevet      NEI 0 0 0 0 0         

S-46 Stolpehull    Ujevn JA 10 0 0 34 30 Skrå Skrå Mellom-
brun 

Bunnen av stolpehullet lå i kokegrop S24, og var ujevn i plan 
med en størrelse på 34 x 30 cm. Den var bare 10 cm dyp, med 
skrå sider bunn. Fyllmassen var av brun humus- og sandholdig 
masse. 

S-47 Stolpehull Skoningsstein  Rund JA 32 90 40 40 40 Ujevn Rund mørke-
brun 

Strukturen var rund med en diameter på 40 cm. Stolpen gikk 
32 cm dypt. I midten var det et stolpeavtrykk av mørkebrun 
humus og kullblandet masse. Brun humus- og sandblandet 
masse rundt dette laget, ble tolket som stolpens nedgravning. 
Det ble tatt ut en s 

S-48 Kokegrop    Oval NEI 0 0 0 56 65     mørke-
brun 

Liten oval kokegrop med en størrelse på 56 x 65 cm. Den 
inneholdt mye trekull og noen skjørbrente steiner. Den lå 
sørøst på feltet i dyrkningslag S22. 
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S-49 Avskrevet      NEI 0 0 0 0 0         

S-50 Stolpehull    Ujevn JA 37 0 35 35 35 Rette Spiss mørke-
brun og 
oransje 

I plan var strukturen ujevn med en diameter på 35 cm. Den 
var 37 cm dyp. Fyllmasse var av mørkebrun fet jord med 
oransje flekker i overflaten, og en konsentrasjon av kull 
nederst. Undergrunnen var flisberg. 

S-51 Stolpehull    Rund JA 14 40 50 0 0 Skrå Rund mørke-
brun 

Bunnen av et stolpehullet var rundt med en diameter på 50 
cm. Den var bare 14 cm dyp, med skrå sider og avrundet 
bunn. Fyllmassen var av mørkebrun fet masse, blandet med 
grus. 

S-52 Stolpehull    Ujevn JA 18 38 34 0 0 Rette Flat mørke-
brun 

I plan var den ujevn rund og var en del av S54, den var ca 34 
cm i diameter. Den var 18 cm dyp, med ganske rette side og 
flat bunn. Fyllmassen var av mørkebrun fet humusholdig 
masse, med noen oransje flekker. 

S-53 Annet    Ujevn JA 20 0 0 150 120 Ujevn Ujevn Rød-
oransje 

Rødbrent sandlag med ujevn form, og en størrelse på ca 150 x 
120 cm lå i området med stolpehullene. Stolpehull S47 lå i 
dette laget. 

S-54 Annet    Ujevn NEI 0 0 0 230 130     Rød-
oransje 

Et rødbrent lag med ujevn form ligger sør for S53 I området 
med stolpehull. Den er ca 1,30 x 2,30 meter stor. 
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8.2. FUNN OG PRØVER 

Liste over funn 
C-nr. Funn-

nr.  
Kontekst/ 
struktur 

Gjenstand  Kommentar  

C56952/8 F1 S16, kokegrop Ubrente bein  

-- F2 S16, kokegrop Avskrevet Stein 

C56952/8 F3 S16, kokegrop Ubrente bein  

C56952/4 F4 S3, kokegrop Mulig ildslagningsstein Pyritt/ svovelkis 

C56952/6 F5 nær S40, stolpehull Brente bein   

C56952/5 F6 S40, stolpehull Brente bein  

C56952/10 F7 S40, stolpehull Ubrente bein  

C56952/1 F8 S40 , stolpehull Stein Først tolket som 

smeltedigel 

C56952/9 F9 S24, kokegrop Ubrente bein  

C56952/2 F10 sør for S 51, mulig stolpehull Keramikk  

-- F11 løsfunn Avskrevet Stein 

C56952/3 F12 S47, stolpehull Slagg  

C56952/7 F13 S46, mulig stolpehull Brent bein m/dekor 

(stripe) 

Del av bearbeidet 

gjenstand, for 

eksempel kam eller 

nål 

C56952/11 P11 S53, område med brent leire Brent leire med kvist-

avtrykk 

 

 
 Liste over prøver 

Prøve
nr. 

Kontekst C-nr. Type Gram Treslag Kommentar NTNU Lab. 
nr. 

C14-dat. 

P1 S40 C56952/27 Makro 1,0 g Bjørk, furu  TUa-8017 BC 35-AD 60 

P2 S47 C56952/30 Makro 0,4 g Bjørk, furu  TUa-8018 AD 20-85 

P3 S43 C56952/28 Makro 0,2 g Bjørk, furu    

P4 S36 C56952/25 Makro 13,8 g     

P5 S35 C56952/24 Makro 0,2 g Furu  TUa-8019 BC 180-60 

P6 S39 C56952/26 Makro      

P7 S24 C56952/20 Kull 11,7 Bjørk, furu  TUa-8020 AD 535-595 

P8 S46 C56952/29 Makro      

P9 S15 C56952/17 Kull 13,4 Bjørk  T-20099 BC 50-AD 115 

P10 S11 C56952/14 Kull 5,4 Bjørk, furu    

P11 S53 C56952/11 Leire   Se funnliste   

P12 S53 -- Utgår      

P13 S22, lag3 C56952/35 Makro < 0,1 g Bjørk, furu  TUa-8021 BC 910-830 

P14 S22, lag4 C56952/36 Makro 0,1 g Bjørk, furu  TUa-8022 BC 345-175 

P15 S22, lag5 -- Utgår      

P16 S50 C56952/31 Makro 6,8 g     

P17 S49 -- Utgår      

P18 S52 C56952/33 Makro      

P19 S51 C56952/32 Makro 2,1     

P20 S18 -- Utgår      

P21 S5 C56952/12 Kull 17,1 Bjørk, furu    

P22 S20 C56952/19 Kull 11,6     

P23 S16 C56952/18 Kull 10,3     

P24 S14 C56952/16 Kull 11,2     

P25 S12 C56952/15 Kull 2,7     

P26 S6 C56952/13 Kull 16,6     

P27 S1, lag 2 C56952/34 Makro 0,1 g Bjørk, furu  TUa-8023 BC 2025-1920 

P28 S26 C56952/21 Kull 3,1     

P29 S30, lag 2 C56952/22 Kull 14,4 Bjørk, furu    

P30 S30, lag4 C56952/23 Kull 12,7 Furu  T-20100 AD 265-530 

PP1-4 S1 C56952/37 Pollen   Forbrukt    

PP1-9 S22 C56952/38 Pollen   Forbrukt    

PP1-3 S18 C56952/39 pollen   Kastet   
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Tilveksttekst 

 

C56952/1-39  

Boplassfunn/dyrkningsspor fra eldre jernalder fra DÆHLEN NORDRE (66/6), 

GRAN K., OPPLAND.  

I forbindelse med trafikksikkerhetstiltak for Solvang skole i form av ny gang- og 

sykkelvei, registrerte Oppland fylkeskommune området i 2007 ( Hellesøe/ Andersen 

2007; Aasen 2008). Det ble da påvist tre lokaliteter med automatisk fredete 

kulturminner. Lokalitet 1 (id 113757) besto av et fossilt dyrkningslag. Lokalitet 2 (id 

113678) besto av to fossile dyrkningslag over hverandre. Det lå 10 kokegroper, 

plassert i de fossile dyrkningslagene og 3 sørøst for dem. Lokalitet 3 (id 113679) lå 

rett nord for krysset inn til Solvang skole og besto av et fossilt dyrkningslag med en 

kokegrop. Kulturhistorisk museum foretok en utgravning av to av lokalitetene, lok. 1 

og lok. 2, i perioden 13. oktober til 24. oktober 2008 (Hellesøe/ Skogsfjord 2010). På 

lok. 1 ble det avdekket et fossilt dyrkningslag. På lok. 2 ble det funnet 6 stolpehull, 6 

mulige stolpehull, 1 grop/bunn av stolpehull, 2 områder med rødbrent sand, 25 

kokegroper, 1 fossilt dyrkningslag og et mulig bryggesteinslag. Vedarts- og 

pollenanalyser er utført av Helge I. Høeg, makrofossilanalyser av Annine Moltsen, 

NOK (København) og dateringer ved NTNU (i Hellesøe/ Skogsfjord 2010). Det ble 

funnet to områder med rødbrent sand, og funn av slagg og brent leire som indikerer at 

det har foregått bearbeiding av metall på stedet. Makrofossilprøvene fra stolpehullene 

indikerere at det har ligget en ovn eller et lukket anlegg på stedet. Det store antallet 

korn og frø indikerer at anlegget ikke kun har vært et verksted men også en boplass 

der man har tilberedt mat. På bakgrunn av at et mindre området ble avdekket er 

anleggets utstrekning ukjent, og det er også usikkert hva slags type konstruksjon 

stolpehullene har inngått i.  

   

1) Stein i tre fragmenter. Ble tolket som mulig del av smeltedigel av brent leire i tre 

fragmenter. Rund form. Ytre diameter: 5,3 cm. Indre diameter 4,5 cm. Tykkelse: rand 

0,7 cm, bunn 1,2 cm. Klump på innsiden ble analysert, denne ble antatt å være av 

metall, men viste seg å bestå av grunnstoffer som finnes naturlig i jord. Gjenstanden 

er sannsynligvis naturlig dannet (vurdert av Hans Arne Nakrem, Naturhistorisk 

museum). Vekt: 40,9 g. Strukturnr: S40 Stolpehull. 

2) 3 leirkarskår av fint magret gods fra buk eller bunn. Kun en side av skårene er 

bevart.Stl: 2,1 cm. Stb: 1,6 cm. Stt: 1,7 cm. Vekt: 5,4 g. Funnet sør for S51, mulig 

stolpehull.  

3) 1 bit slagg av renneslagstypen.Stl: 2,5 cm. Stb: 1,9 cm. Stt: 1,2 cm. Vekt: 9,0 g. 

Strukturnr: S47 Stolpehull.  

4) 1 mulig ildslagningsstein av pyritt/svovelkis. Avslag på den ene siden. L: 2,9 cm. 

B: 2, cm. T: 1,8 cm. Vekt: 24,8 g. Strukturnr: S3 Kokegrop. Funnet i overflaten på 

strukturen.  

5) 30+ biter av brente bein. Vekt: 31,4 g. Strukturnr: S40 Stolpehull.  

6) 15 biter av brente bein. Vekt: 27,5 g. Strukturnr: Funnet rundt stolpehull S40.  

7) 1 liten bit brent bein. Beinbiten er bearbeidet og kan være del av en nål eller kam. 

Vekt: 0,2 g. L: 1,1 cm. B: 0,4 cm. T: 0,2 cm. Strukturnr: S46 Mulig stolpehull.  

8) 9 biter ubrente bein. Vekt: 18,0 g. Strukturnr: S16 Kokegrop.  

9) 10 biter ubrente bein. Vekt: 146,9 g. Stl: 11,7 cm. Stb: 3,0 cm. Stt: 1,1 cm. 

Strukturnr: S24 Kokegrop.  

10) 11 biter ubrente bein. Vekt: 17,4 g. Stl: 7,9 cm. Stb: 2,5 cm. Stt: 1,2 cm. 
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Strukturnr: S40 Stolpehull.  

11) 2 biter rødbrent leire samlet inn fra et område med brent sand. Den ene biten har 

et kvistavtrykk. Vekt: 50,8 g. Strukturnr: S53.  

   

Kullprøver fra kokegroper  

12) Fra S5. Vekt: 17,1 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. 

13) Fra S6. Vekt: 16,6 g. 

14) Fra S11. Vekt: 5,4 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. 

15) Fra S12. Vekt: 2,7 g. 

16) Fra S14. Vekt: 11,2 g. 

17) Fra S15. Vekt: 13,4 g. Vedartsbestemt til bjørk. Prøven er radiologisk datert på 

bjørk til 1990±80 BP, calBC 50-calAD115 (T-20099). 

18) Fra S16. Vekt: 10,3 g. 

19) Fra S20. Vekt: 11,6 g. 

20) Fra S24. Vekt: 11,7 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven er radiologisk 

datert på bjørk til 1530±30 BP, calAD 535-595 (TUa-8020). 

21) Fra S26. Vekt: 3,1 g. 

22) Fra S30, lag 2. Vekt: 14,4 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. 

23) Fra S30, lag 4. Vekt: 12,7 g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk datert 

på furu til 1660±80 BP, calAD 265-530 (T-20100). 

Makrofossilprøver fra stolpehull/mulige stolpehull  

24) Fra S35. Vekt: 0,2 g. Det ble funnet trekull, brent leire, slagg, klumper av amorft 

organinsk materiale, 1 kule av magnetisk smelta jernslagg i prøven. Det ble også 

funnet 95+2/2 avnkledt bygg, 64+21 1/2 bygg, 134+58 fragmenter korn, 25 1/2 havre 

(floghavre), 4 fragmenter hassel og diverse ugress. Vedartsbestemt til furu. Prøven er 

radiologisk datert på furu til 2115±35 BP, calBC 180-60 (TUa-8019). 

25) Fra S36. Vekt: 13,8 g. Vedartsbestemt til furu. 

26) Fra S39. Vekt: 0,5 g.  

27) Fra S40. Vekt: 1,0 g. Det ble funnet trekull, glassert leire, smelta leire og aske, 

jernholdig slagg, 1 bygg, 3 korn og diverse ugress, blant annet linbendel, i prøven. 

Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 2000±30 BP, 

calBC 30-calAD 60 (TUa-8017). 

28) Fra S43.Vekt: 0,4 g. Vedartsbestemt til bjørk og furu. 

29) Fra S46. Vekt: 0,4 g.  

30) Fra S47. Vekt: 0,4 g. Det ble funnet trekull, 5 1/2 bygg, 2 korn og 5 fragmenter av 

korn i prøven. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk 

til 1955±35 BP, calAD 20-85 (TUa-8018). 

31) Fra S50. Vekt: 6,8 g 

32) Fra S51. Vekt: 2,1 g. 

33) Fra S52. Vekt: 3,8 g.  

   

Prøver fra dyrkningslag S1, lok. 1 og S22, lok.2.  

34) Fra S1, lag 2.Makrofossilprøve. Vekt: 0,1 g. Det ble kun funnet trekullbiter i 

prøven. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 

3625±35 BP, calBC 2025-1920 (TUa-8023). 

35) Fra S22, lag 3. Makrofossilprøve. Vekt: <0,1 g. Det ble funnet kull, brent leire og 

korbær, blåbringebær (rubus caecius) i prøven. Vedartsbestemt til bjørk og furu. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk til 2740±30 BP, calBC 910-830 (TUa-8021). 
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36) Fra S22, lag 4. Makrofossilprøve. Vekt: 0,1 g. Det ble funnet trekull, brent leire, 

1 1/2 korn og diverse ugress i prøven. Vedartsbestemt til bjørk og furu. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk til 2175±30 BP, calBC 345-175 (TUa-8022). 

37) Fra S1. Pollenprøver. Pollenserie A, P1-4. Prøvene inneholdt ikke pollen, men 

noe kullstøv. Forbrukt ved analyse. 

38) Fra S22. Pollenprøver. Pollenserie A, P1-9. Prøvene inneholdt ikke pollen, men 

noe kullstøv. Forbrukt ved analyse. 

   

39) Fra lag med skjørbrent stein, S18. Lok. 2. Pollenprøver. Pollenserie A, P1-3. 

Prøvene er ikke analysert. Prøvene er kastet. 

 

 

Orienteringsoppgave:  Rett Ø for fylkesveien Brandbu - Bleiken.  

Kartreferanse:  ØK, CM057-5-3. Projeksjon:  UTM sone 33 (EUREF89/WGS84), N: 

 6707854, Ø:  252463.  

LokalitetsID:  113678/113757  

Litteratur:    

Hellesøe, Hege Presttun og Øystein R. Andersen, 2007, Befaringsrapport fra Oppland 

fylkeskommune.  

Hellesøe, Hege Presttun og Anne Skogsfjord, 2010, Rapport fra arkeologisk 

utgravning. Boplassfunn og dyrkningsspor. Dæhlen 66/6, Gran kommune, Oppland. 

KHMs arkiv.  

Aasen, Henriette, 2008, Befaringsrapport. Befaring for vurdering av sjakting for 

gang- og sykkelveg langs fv 44 Eggelinna. Oppland Fylkeskommune. 
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8.3. TEGNINGER 

Tegn. 

nr. 

Lok S. nr. Tolkning Dato Sign. 

1 1 1 Dyrkningsprofil 23.10.08 HPH (Hege 

Presttun 

Hellesøe) 

2  2 5 Kokegrop, plan og profil  21.10.08 MHE 

(Marianne Hem 

Eriksen)  

3 2 6 Kokegrop, plan og profil 21.10, 

23.10.08 

MHE og HPH 

4 2 11 Kokegrop, plan og profil 17.10.08 HPH 

5 2 12 Kokegrop, plan og profil 22.10.08 HPH  

6 2 13 Kokegrop, plan 17.10.08 HPH 

7 2 14 Kokegrop, plan og profil 17.10.08 HPH 

8 2 15 Kokegrop, plan og profil 17.10.08 HPH 

9 2 16 Kokegrop, profil 22.10.08 HPH 

10 2 18 Mulig bryggesteinslag, 

profil 

23.10.08 HPH 

11 2 20 Kokegrop, plan og profil 21.10.08 MHE 

12 2 22 Profiltegning av fossile 

dyrkningslag. 

23.10.08 HPH 

13 2 23 Kokegrop, plan 22.10.08 MHE 

14 2 24,39,46 Kokegrop med to mulige 

stolpehull, plan og profil. 

20.10.08 HPH 

15 2 26 Kokegrop, profil 24.10.08 HPH 

16 2 30 To kokegroper oppå 

hverandre, profil 

24.10.08 MHE 

17 2 35,36 Stolpehull 20.10.08 MHE 

18 2 37 Mulig stolpehull 16.10.08 MHE 

19 2 38 Mulig stolpehull 17.10.08 MHE 

20 2 40 Stolpehull 16.10.08 MHE 

21 2 41 Mulig stolpehull 16.10.08 HPH 

22 2 42 Kokegrop/ildsted 20.10.08 MHE 

23 2 43 Stolpehull 21.10.08 HPH 

24 2 47 Stolpehull 21.10.08 HPH 

25 2 48 Kokegrop 21.10.08 MHE 

26 2 51 Mulig stolpehull 23.10.08 MHE 

27 2 53 Nedgravning 22.10.08 MHE 

28 2 49,50,52,

54 

Lag/nedgravning og mulige 

stolpehull 

22.10.08 og 

23.10.08 

MHE 
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8.4. FOTOLISTE  

Filnavn Motivbeskrivelse Mot Fotograf 

Cf34016_01.jpg Oversiktsbilde lok 1 og 2 SØ Fotograf: Hege Hellesøe 

Cf34016_02.jpg Oversiktsbilde NV Fotograf: HPH 

Cf34016_03.jpg Arbeidsbilde NNØ Fotograf: HPH 

Cf34016_04.jpg Oversikt over dyrkningslag S22 ØSØ Fotograf: HPH 

Cf34016_05.jpg Oversikt over dyrkningslag S22 ØSØ Fotograf: HPH 

Cf34016_06.jpg Utsikt fra felt S Fotograf: HPH 

Cf34016_07.jpg Oversikt dyrkningslag ØSØ Fotograf: HPH 

Cf34016_08.jpg Arbeidsbilde: Marianne Hem Eriksen med gravemaskinen NØ Fotograf: HPH 

Cf34016_09.jpg Arbeidsbilde NØ Fotograf: HPH 

Cf34016_10.jpg Lokalitet 1 ØSØ Fotograf: HPH 

Cf34016_11.jpg Oversikt over lokalitet 2 NNØ Fotograf:HPH 

Cf34016_12.jpg Østre hjørne av lok 2 NØ Fotograf: HPH 

Cf34016_13.jpg Østre hjørne av lok.2 NØ Fotograf: HPH 

Cf34016_14.jpg S42, plan N Fotograf:HPH 

Cf34016_15.jpg S41, plan N Fotograf: HPH 

Cf34016_16.jpg S24, S39 og S46 N Fotograf: HPH 

Cf34016_17.jpg S40 N Fotograf:HPH 

Cf34016_18.jpg Nærbilde av østre hjørne på lok. 2. N Fotograf:HPH 

Cf34016_19.jpg S43 N Fotograf:HPH 

Cf34016_20.jpg S37, plan NØ Fotograf: Marianne Hem Eriksen 

Cf34016_21.jpg S41, plan N Fotograf:HPH 

Cf34016_22.jpg S41, profil N Fotograf:HPH 

Cf34016_23.jpg S37, profil NØ Fotograf: MHE 

Cf34016_24.jpg S40, plan N Fotograf: MHE 

Cf34016_25.jpg S40, profil N Fotograf: MHE 

Cf34016_26.jpg Dyrkningslag S22 NV Fotograf:HPH 

Cf34016_27.jpg S11, plan NV Fotograf:HPH 

Cf34016_28.jpg S12, plan NV Fotograf:HPH 

Cf34016_29.jpg S13, plan NV Fotograf:HPH 

Cf34016_30.jpg S14, plan NV Fotograf:HPH 

Cf34016_31.jpg S15, plan NV Fotograf:HPH 

Cf34016_32.jpg S16, plan NV Fotograf:HPH 

Cf34016_33.jpg S17, plan NV Fotograf:HPH 

Cf34016_34.jpg S38, plan N Fotograf: MHE 

Cf34016_35.jpg S35, plan V Fotograf: MHE 

Cf34016_36.jpg S36, plan V Fotograf:MHE 

Cf34016_37.jpg S35 og S36, plan V Fotograf: MHE 

Cf34016_38.jpg S15, profil NØ Fotograf:HPH 

Cf34016_39.jpg S35, profil Ø Fotograf: MHE 

Cf34016_40.jpg S35 og S36, profil Ø Fotograf: MHE 

Cf34016_41.jpg S24, plan N Fotograf:HPH 

Cf34016_42.jpg S39, plan N Fotograf:HPH 

Cf34016_43.jpg S36, profil Ø Fotograf: MHE 

Cf34016_44.jpg S36, profil Ø Fotograf: MHE 



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 31 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Cf34016_45.jpg S37, profil Ø Fotograf:MHE 

Cf34016_46.jpg S35 og S36, profil Ø Fotograf:MHE 

Cf34016_47.jpg S42, plan NØ Fotograf:MHE 

Cf34016_48.jpg S24 og S39, profil SØ Fotograf:HPH 

Cf34016_49.jpg S39, profil SØ Fotograf:HPH 

Cf34016_50.jpg S42, profil NØ Fotograf:MHE 

Cf34016_51.jpg S46 (ligger i S24), plan N Fotograf:HPH 

Cf34016_52.jpg S46, profil N Fotograf:HPH 

Cf34016_53.jpg Vestre del av S22 SV Fotograf:HPH 

Cf34016_54.jpg S11, profil NV Fotograf:HPH 

Cf34016_55.jpg S13, plan NØ Fotograf:HPH 

Cf34016_56.jpg S17, plan NØ Fotograf:HPH 

Cf34016_57.jpg S38, profil N Fotograf: HPH 

Cf34016_58.jpg S18, plan NØ Fotograf: HPH 

Cf34016_59.jpg S18, plan SØ Fotograf: HPH 

Cf34016_60.jpg S18, nærbilde i plan SØ Fotograf: HPH 

Cf34016_61.jpg S18, nærbilde i plan SØ Fotograf: HPH 

Cf34016_62.jpg S6, plan Ø Fotograf: MHE 

Cf34016_63.jpg S43, plan N Fotograf: HPH 

Cf34016_64.jpg S43, profil N Fotograf: HPH 

Cf34016_65.jpg S47, plan S Fotograf: HPH 

Cf34016_66.jpg S5, plan NV Fotograf: MHE 

Cf34016_67.jpg S5, plan Ø Fotograf: MHE 

Cf34016_68.jpg S47, profil S Fotograf: HPH 

Cf34016_69.jpg S47, profil S Fotograf: HPH 

Cf34016_70.jpg S20, plan NV Fotograf: MHE 

Cf34016_71.jpg S20, plan NØ Fotograf: MHE 

Cf34016_72.jpg S48, plan SV Fotograf: MHE 

Cf34016_73.jpg S45, profil (avskrevet) NV Fotograf: MHE 

Cf34016_74.jpg S17, profil (avskrevet) NV Fotograf: MHE 

Cf34016_75.jpg SV del av lok 2 NØ Fotograf: MHE 

Cf34016_76.jpg S44, plan Ø Fotograf: MHE 

Cf34016_77.jpg S23, plan NV Fotograf:MHE 

Cf34016_78.jpg S53, plan SØ Fotograf: MHE 

Cf34016_79.jpg S53, plan V Fotograf: MHE 

Cf34016_80.jpg S53, plan NV Fotograf: MHE 

Cf34016_81.jpg S53, profil V Fotograf: MHE 

Cf34016_82.jpg S53, profil V Fotograf: MHE 

Cf34016_83.jpg S53, profil V Fotograf: MHE 

Cf34016_84.jpg S 53, profil V Fotograf: MHE 

Cf34016_85.jpg S16, profil NØ Fotograf: HPH 

Cf34016_86.jpg S16, høyre profil NØ Fotograf: HPH 

Cf34016_87.jpg S14, profil NØ Fotograf: HPH 

Cf34016_88.jpg S14, profil NØ Fotograf: HPH 

Cf34016_89.jpg S54, plan V Fotograf: MHE 

Cf34016_90.jpg S49, plan V Fotograf: MHE 

Cf34016_91.jpg S50, plan V Fotograf: MHE 
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Cf34016_92.jpg S52, plan V Fotograf: MHE 

Cf34016_93.jpg S6, profil NØ Fotograf: HPH 

Cf34016_94.jpg S12, profil NØ Fotograf: HPH 

Cf34016_95.jpg S50, profil Ø Fotograf: MHE 

Cf34016_96.jpg S49, profil Ø Fotograf: MHE 

Cf34016_97.jpg S50 og S49, profil Ø Fotograf: MHE 

Cf34016_98.jpg S51, plan SV Fotograf: MHE 

Cf34016_99.jpg Dyrkningsprofil med S22 ØSØ Fotograf: HPH 

Cf34016_100.jpg Dyrkningsprofil med S22 ØSØ Fotograf: HPH 

Cf34016_101.jpg S51, profil NØ Fotograf: MHE 

Cf34016_102.jpg Pollensøyle i dyrkningsprofil med S22 ØSØ Fotograf: HPH 

Cf34016_103.jpg S52, plan SV Fotograf: MHE 

Cf34016_104.jpg S52, profil ØSØ Fotograf: MHE 

Cf34016_105.jpg S18, profil ØSØ Fotograf: HPH 

Cf34016_106.jpg Pollensøyle i S18 ØSØ Fotograf: MHE 

Cf34016_107.jpg S5, profil NØ Fotograf: MHE 

Cf34016_108.jpg S20, profil NØ Fotograf: MHE 

Cf34016_109.jpg S20, profil NØ Fotograf: MHE 

Cf34016_110.jpg S20, profil NØ Fotograf: MHE 

Cf34016_111.jpg Dyrkningsprofil med S1 Ø Fotograf: HPH 

Cf34016_112.jpg Pollensøyle, S1 Ø Fotograf: HPH 

Cf34016_113.jpg S3, plan NV Fotograf: MHE 

Cf34016_114.jpg S4, plan NV Fotograf: HPH 

Cf34016_115.jpg S4, plan NV Fotograf: HPH 

Cf34016_116.jpg Oversikt S28, S25, S29 og S27 Ø Fotograf: HPH 

Cf34016_117.jpg S28, plan NV Fotograf: HPH 

Cf34016_118.jpg S25, plan NV Fotograf: HPH 

Cf34016_119.jpg S29, plan NV Fotograf: HPH 

Cf34016_120.jpg S27, plan NV Fotograf: HPH 

Cf34016_121.jpg S30, plan NNV Fotograf: MHE 

Cf34016_122.jpg S26, plan NNV Fotograf: HPH 

Cf34016_123.jpg S9, plan NV Fotograf: HPH 

Cf34016_124.jpg S31, plan NV Fotograf: HPH 

Cf34016_125.jpg S32, plan NV Fotograf: HPH 

Cf34016_126.jpg S19, plan N Fotograf: HPH 

Cf34016_127.jpg S33, plan ØNØ Fotograf: HPH 

Cf34016_128.jpg S30, profil NØ Fotograf: MHE 

Cf34016_129.jpg S30, profil NØ Fotograf: MHE 

Cf34016_130.jpg S26, plan NØ Fotograf: HPH 

Cf34016_131.jpg S26, profil NØ Fotograf: HPH 

Cf34016_132.jpg S30, profil Ø Fotograf: MHE 

Cf34016_133.jpg S30, profil Ø Fotograf: MHE 

Cf34016_134.jpg Arbeidsbilde Ø Fotograf: HPH 

Cf34016_135.jpg Registrert gravhaug sett fra lok. 2 Ø Fotograf: HPH 

Cf34016_136.jpg Utsikt fra den registrerte gravrøysen ved feltet S Fotograf: HPH 
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8.5. ANALYSER  

 

 

 



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 34 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 35 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 36 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 37 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 38 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 39 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 40 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 41 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 42 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 43 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 44 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  



66/6 , Gran kommune  08/3059 

 45 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Vurdering av C56952/1. E-post fra Naturhistorisk museum. 
 

Subject: RE: Foto 

Date: Tue, 7 Sep 2010 11:45:00 +0200 

From: Hans Arne Nakrem <h.a.nakrem@nhm.uio.no> 

To: 'Anne Skogsfjord' <anne.skogsfjord@khm.uio.no> 

References: <4BC8596F.3090401@khm.uio.no> 

<000a01cadd73$25e71840$71b548c0$@uio.no> 

<4C85FF1F.7060505@khm.uio.no> 

 

Ja, jeg vil nok absolutt mene at dette er en naturlig dannet "stein". 

Jeg vil tro at det er en såkalt konkresjon (ofte kalt knoll, 

kalkknoll) som er en kombinasjon av et sediment (f.eks. leire, sand, 

kalkslam) og prosesser sedimentet har gått gjennom da det ble herdet 

til en sedimentær bergart. 

 

Lokale kjemiske forhold fører ofte til at enkelte mineraler som 

kalsitt eller kvarts "vandrer" gjennom sedimentet mot en felles 

kjerne. Kjernen kan ofte være et råtnende dyr, og midt inni mange 

slike knoller kan man finne et fossil. Under forråtnelsen av dyret 

(eller planten) endres kjemien i sedimentet, og man kan få en elektiv 

utfelling. Utfellingen skjer ofte konsentrisk eller i avlange, 

diskosformete fasonger. Under herdingen kan det også skje en krymping 

av sedimentet, det kan dannes sprekker som senere fylles med sement 

(utfelling av kalk eller kvarts i sprekkene); slike radiære innfylte 

sprekker kan danne det vi kaller septarieknoller. 

 

"Knollen" du har sendt bilde av består nok mest av leir- eller silt-

korn, dvs. et finkornet sediment som har blitt herdet ved at 

elementer/mineraler har vandret inn mot en kjerne. Konsentriske 

reaksjoner har ført til en slags "skall-dannelse", vi ser ofte at 

knollene smuldrer eller sprekker opp i konsentriske flak. 

 
mvh Hans Arne N. 

 

*********************************************' 

Dr. Hans Arne Nakrem, Natural History Museum, Research Dept., 

University of Oslo, PO Box 1172 Blindern, NO-0318 Oslo, Norway 

Visiting address: Sars' gate 1, Geologisk museum, Botanisk Hage, 

Tøyen 

Tel: +4722851732, Mob.: +4792463785 

Home page: http://folk.uio.no/hanakrem/ 

Museum web page: http://www.nhm.uio.no/
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8.6. KART 

1. Oversikt 
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2. Lokalitet 1. 
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3. Lok. 2 med strukturnummer 

 

 

Brent sand 
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4. Lok. 2, uten strukturnummer 

 
 

 

Brent sand 
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5. Husområde, lok. 2, SØ hjørne 

 

Brent sand 
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