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SAMMENDRAG 
I perioden 19.-23. september 2016 utførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk 

utgravning ved Øvre Gjøvik gård. Det ble dokumentert en steinpakning som er tolket som 

deler av et fundament til en større bygning. Det ble ikke gjort noen funksjonsindikerende 

funn. Det ble utført to 
14

C-dateringer til 1640-1800 e. Kr. Begge prøvene ble hentet i 

bunn av nedgravingen for tufta under steinfundamentet og markerer konstruksjons-

tidspunkt. Det ble ikke gjort noen funn som antydet når den gikk ut av bruk. 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Øvre Gjøvik gård 63/345 

Kommune Fylke 

Gjøvik Oppland 

Saksnavn Kulturminnetype 

Øvre Gjøvik gård Tuft 

Saksnummer (KHM)  

2013/1906 

Prosjektkode 

220277 

Grunneier, adresse Tiltakshaver 

Kallerudveien 7, 2815 Gjøvik Tom Rune Tomter / Mona Skauge 

Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater 

19.-23. september 2016  

ØK-kart ØK-koordinater 

  

A-nr. C.nr. 

16/673 - 

ID nr. (Askeladden) Negativnr. (KHM) 

144660 Cf35053 

Rapport ved: Dato: 

Julian Martinsen 5. januar 2017 

Saksbehandler: Prosjektleder: 

Ole Christian Lønaas Ole Christian Lønaas 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

ØVRE GJØVIK GÅRD, 63/345, GJØVIK K., OPPLAND  

 

1 BAKGRUNN 

Det er søkt om oppføring av en ny garasje på Øvre Gjøvik gård. Garasjen skal delvis 

brukes som privat parkering, og delvis for traktor med utstyr som tilhører eiers 

enkeltmannsforetak. Forrige eier av eiendommen Kallerudvegen 7 ønsket i 2010 å 

omregulere tomta for oppføring av nytt tilbygg og fortetting med hybler/ leiligheter. I den 

forbindelse ble det ved maskinell søkesjakting påvist en dårlig bevart kokegrop. Videre 

ble det avdekket en steinpakning som er tolket å være rester av fundamentet til en 

bygning fra middelalderen. Den prosjekterte garasjen vil bli oppført kant i kant med den 

omsøkte steinpakningen id 144660. Kulturminnet ble dispensasjonsbehandlet høsten 

2015, og Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep i steinpakningen med vilkår om en 

arkeologisk undersøkelse i brev av 2. desember 2015. Tiltaket er definert som mindre 

privat med statlig finansiering av undersøkelsen. 

 

2 DELTAGERE OG TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Julian Martinsen Utgravingsleder 19.-23. sept. 2016 5 

Anita Nauf Assistent 19.-23. sept. 2016 5 

Sum   10 

Tom Rune Tomter Gravemaskinfører 19. september 2016 1 

 

3 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Øvre Gjøvik gård ligger sør for Gjøvik sentrum på Kallerud i et komplett omdannet 

gårdslandskap til boligområde, og ligger tett opp til NTNU Gjøvik (tidligere Høyskolen i 

Gjøvik). Det er få kulturminner igjen i nærmiljøet. I en opparbeidet hage på 

naboeiendommen er det imidlertid påvist to gravhauger i forbindelse med 

fylkeskommunens registrering, id 144181. De er ca. 0,5–0,6 meter høye og har et 

tverrmål på 6–7 meter. På forhånd var det ikke kjent noen lignende kulturminner datert til 

middelalder i området. 

 



Gnr. 63, Gjøvik  Saksnr. 2013/1906 

 

  

 5 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

4 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGEN 

4.1 PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

Ved prosjektoppstart var de prioriterte problemstillingene sikker datering og 

funksjonsbestemmelse samt eventuelt byggeteknikk. Det er undersøkt få bygninger med 

datering til middelalder i dette området og det viktigste var å avklare om steinpakningen 

representerte bygningsrester eller ikke. 

 

4.2 METODE OG DOKUMENTASJON 

Steinpakningen ble avdekket med gravmaskin. Det ble gravd en kombinasjon av flate og 

profil. Den vestlige halvdelen ble gravd i flate etter antatte stratigrafiske lag, mens det fra 

midten og østover ble lagt en bred sjakt for å skaffe to profilvegger. Målet var å kunne 

relatere lagene i profil til de flategravde lagene. Dokumentasjonen av steinpakningen i 

plan fra registreringen var meget god og det ansås ikke som nødvendig å foreta ny 

tegning i plan. Hvert lag ble dokumentert med fotogrammetri som kunne brukes som 

utgangspunkt for rentegning etter omdanning fra 3d-modell til ortomosaik. Dataene ble 

prosessert i Agisoft PhotoScan og ArcMap. Da dateringsresultatene forelå var ikke 

behovet for bearbeiding av dokumentasjonen like stor. 3d-modellene er laget, men det ble 

ikke foretatt digital rentegning i ArcMap. Den er lagret i PLY-format under Cf_35053. 

 

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

(Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre 

databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. 

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 

Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-

format før eksport inn i respektive Intrasis prosjektbase på bærbar PC. Eksport skjer via 

kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis 

og ESRIs ArcMap 10. Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og 

lagret i ESRI geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved 

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

enhet for lagring og eventuell distribusjon. 
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Figur 1. Oversiktskart 
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4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Det ble startet opp med flateavdekking, totalt 40 m
2
. Tuftas plassering inntil eksisterende 

garasjevegg gjorde den enkel å gjenfinne. En stor stein som var synlig på registrerings-

foto like nord for tufta var synlig i dagen når undersøkelsen startet. Det ble tatt utgangs-

punkt i denne og åpnet fra NØ mot både sør og vest. Det viste seg raskt at tufta var godt 

tildekket med tykk fiberduk. Denne ble avdekket fullstendig. Deretter ble duken løftet 

opp og dratt tilbake av gravemaskin med jordmassene oppå. Dermed var det bare en liten 

opprensingsjobb for å få tufta tilbake i samme stand som ved registrering. Massene fra 

opprensing ble såldet uten funn. Under opprensingen ble det funnet en mulig tange 

tilhørende en kniv, innsamlet som F.1011, men denne ble senere kassert. I østre halvdel 

ble det lagt en 50 cm bred sjakt gjennom tufta N-S, denne ble definert med profilvegger 

nummerert C1003 og C1005. I den vestre halvdelen ble graveenheten som ble undersøkt 

definert som R1012. Alle masser som ble gravd ut av rute R1012 og mellom profil-

snittene C1003 og C1005 ble tørrsåldet. Det ble ikke gjort funn. Etter dokumentasjon av 

dette øvre laget ble det gravd et lag dypere både i R1012 og mellom C1003 og C1005. 

Dette ga oss et tydelig bilde på at steinpakningen var veldig solid og tett. Etter at sjakta 

og ruta var gravd ned et lag ble hele tufta avsøkt med metallsøker, uten utslag. Etter at 

sjakta og ruta ble gravd ned i undergrunn ble det tatt ut dateringsprøver fra under store 

steiner. 

 

 

Figur 2. Tufta sett mot øst, garasjeveggen er godt synlig i øvre bildekant. 
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4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

På stedet er det stort potensial for forstyrrelser på grunn av tun-kontinuitet. Strukturen 

ligger inne blant bygningene på det historiske tunet, og på flyfoto ser man at det har gått 

en vei ut fra gården i denne retningen tidligere. 

 

 

Figur 3. Oversikt over tufta med gravenhetene markert over ortomosaik. 

 

5 UTGRAVNINGSRESULTATER 

5.1 HUSTUFT 

Steinpakningen som ble undersøkt var 4,5 meter lang og 2,8 meter på det bredeste. Den 

smaleste delen mot vest var 1,8 meter bred. Steinene var størst i den østre kanten. De 
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største steinene gikk ned til undergrunn, mens de mindre lå i to lag. Den har blitt 

konstruert ved å grave et stykke ned i undergrunnen for deretter å fylle opp med to lag 

stein.  Det var tydelig overgang mellom undergrunn og nedgraving i profil, dette kommer 

godt frem i tegning av C1003 (fig 5). Tuftas oppbygning ble detaljdokumentert gjennom 

en profil og en rute, hhv C1003 og R1012. Det ble tatt en dateringsprøve fra hver av disse 

kontekstene, P1016 og P1018 ble analysert. 

 

 

Figur 4. Tegning av tufta av Susan Petterson fra registreringsrapporten til Oppland 

fylkeskommune. Petterson 2011. 

R1012. 

Det var for det meste store steiner i to lag med fyllmasse som var mørk brungrå. Den var 

litt leirete/fet i forhold til undergrunnen. Undergrunnen bestod av små steiner med sand 

som er lys brun. Strukturen er tydelig avgrenset fra undergrunnen. Det ble observert noen 

få beinfragmenter, men de var for små til osteologisk undersøkelse. 

PROFIL C1003. 

I den østre veggen gikk de store steinene helt ned i undergrunn i motsetning til den vestre 

halvdelen hvor de lå i flere lag. Denne delen av tufta var gravd dypere enn den vestre 

halvdelen og gikk gjennom sandlaget og over i kraftigere grus (fig 4). 
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Figur 5. Profiltegning av snitt C1003 som ligger omtrent midt i tufta hvor den er på 

det bredeste. 

 

6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det ble innsamlet tre naturvitenskaplige prøver fra tre forskjellige deler av tuften. I tillegg 

var det en datering foretatt på forkullet bjørk ved registreringen. Kullet fra profil C1005 

ble ikke videre undersøkt. 

6.1 VEDART 

Tabell 1. Resultatene fra detaljert vedartsanalyse fra 

Moesgaard

 

Fra begge prøvene ble det plukket ut en eldre gren av bjørk til datering 
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6.2 DATERING 

Dateringsprøvene ble sendt til Beta-analytic. Begge prøvene ble datert til 230 BP. Dette 

gir kalibrerte resultater fra 1640 e. Kr. til nåtid. Mest sannsynlig kan prøvene dateres til 

1640-1800 e. Kr. når man ser bort fra 1940-1950 kalibreringen. 

 

Tabell 2 

Lab.nr. Prøvenr. 
14

C-alder før nåtid Kalibrert alder e. Kr. (2 σ) 

Beta-452574 1016 230 +/- 30 1640-1680, 1765-1800, 1940-1950 

Beta-452575 1018 230 +/- 30 1640-1680, 1765-1800, 1940-1950 

 

7 VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Det ble undersøkt en steinpakning som ble ansett som et fundament til en bygning. 

Anlegget er datert til perioden 1640-1800 e. Kr. Det finnes minst to tolkningsmuligheter 

slik utgravingsmaterialet foreligger. Enten er dette en komplett struktur bestående av en 

steinpakning, eller så kan det være del av en større struktur hvor størstedelen er tapt. Som 

en selvstendig rest av en bygning er utformingen uvanlig. Den er meget smal i den vestre 

delen med ytre bredde på 1,8 meter. Med for eksempel tømmervegger ville dette blitt et 

rom på under 1,4 m hvis det var plassert et laftet bygg på tufta. 

 

 

Figur 6. Steinene i den østre kanten. 
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En annen tolkning er at dette er rester etter forbygget til en større bygning som for 

eksempel en låve. I så tilfelle er den østre veggen de eneste restene av dette byggets 

hovedvegger. Steinpakningen kan dermed å ha vært en del av et inngangsparti, hvor fra 

resten av bygget ville strukket seg videre østover. Det kan være at det ble lagt en 

steinpakning under et inngangsparti for å holde det tørrere. Denne tolkningen virker noe 

mer plausibel med tanke på den kraftige oppbyggingen i øst i forhold til vest (fig 6). 

 

Dateringene fra utgravingen avviker fra dateringen som foreligger fra registreringen. 

P1016 ble tatt ut i samme område av tufta som dateringsprøven fra registreringen, bare 

litt dypere. I tillegg ble en annen prøve tatt ut på andre siden av tufta. Ettersom begge 

prøvene fra utgravingen har samme alder og de er hentet ut fra en dypere og mer lukket 

kontekst under større steiner, må de nesten anses som mer pålitelige for alders-

bestemmelse av konstruksjonen. Det virker derfor mer sannsynlig at tufta stammer fra 

1640-1800 e. Kr. enn fra 1250-1290 e. Kr. som dateringen fra registreringen indikerte. 

 

8 SAMMENDRAG 

I perioden 19.-23. september 2016 utførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk 

utgravning ved Øvre Gjøvik gård. Det ble dokumentert en steinpakning som er tolket som 

deler av et fundament til en større bygning. Det ble ikke gjort noen funksjonsindikerende 

funn. Det ble utført to 
14

C-dateringer til 1640-1800 e. Kr. Begge prøvene ble hentet i 

bunn av nedgravingen for tufta under steinfundamentet og markerer konstruksjons-

tidspunkt. Det ble ikke gjort noen funn som antydet når tufta gikk ut av bruk. 

 

9 LITTERATUR 

Petterson, Susanne 2011: Registreringsrapport – Reguleringsplan Øvre Gjøvik gård. 

Upublisert rapport i KHMs saksarkiv (ref. 2013/1906). Oppland fylkeskommune, 

Kulturvern. 
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10 VEDLEGG 

10.1 PRØVER 

PRØVENUMMER TYPE  KONTEKST UNDERSØKT 

P1016 KULL C1003 JA 

P1017 KULL C1005 NEI 

P1018 KULL R1012 JA 

 

10.2 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Sett 
mot 

Fotograf 

Cf35053_001.JPG Før avdekking N Julian Martinsen 

Cf35053_002.JPG Tuft A500 etter avdekking n Julian Martinsen 

Cf35053_003.JPG Tuft A500 etter avdekking ø Julian Martinsen 

Cf35053_004.JPG Tuft A500 etter avdekking V Julian Martinsen 

Cf35053_005.JPG Tuft A500 etter graving av et lag ø Julian Martinsen 

Cf35053_006.JPG Tuft A500 etter graving av et lag ø Julian Martinsen 

Cf35053_007.JPG Et lag fjernet mellom snitt C1003 og C1005 n Julian Martinsen 

Cf35053_008.JPG Østre halvdel av tufta med et lag gravd bort v Julian Martinsen 

Cf35053_009.JPG Moderne struktur S8 fra OFK sin registrering n Julian Martinsen 

Cf35053_010.JPG Sterkt fremrenset lag 2 v Julian Martinsen 

Cf35053_011.JPG Sterkt fremrenset lag 2 med sjakt n Julian Martinsen 

Cf35053_012.JPG Sterkt fremrenset lag 2 ø Julian Martinsen 

Cf35053_013.JPG Sterkt fremrenset lag 2 med Anita Nauf s Julian Martinsen 

Cf35053_014.JPG R1012 nedre steinlag plan   Julian Martinsen 

Cf35053_015.JPG R1012 nedre steinlag plan N Julian Martinsen 

Cf35053_016.JPG Profilsnitt C1005 Ø Julian Martinsen 

Cf35053_017.JPG Alle profiler og ruter gravd ned til undergrunn n Julian Martinsen 

Cf35053_018.JPG Alle profiler og ruter gravd ned til undergrunn Ø Julian Martinsen 

Cf35053_019.JPG Kassert tange, F. 1011   Julian Martinsen 

Cf35053_020.JPG Julian Martinsen ser på snitt C1005   Anita Nauf 

 

10.3 ANALYSERESULTATER 

Vedlagt ligger side 2-4 av dateringsrapporten fra Beta og side 2 fra Vedartsrapporten fra 

Moesgaard.
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