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SAMMENDRAG 

Sensommeren 2014 ble det gravd ut deler av et koksteinslag på Bleken i Lillehammer 

kommune, som med all sannsynlighet kan knyttes til bryggevirksomhet i høymiddelalder. 

Undersøkelsen ble foretatt som en maskinell flateavdekking i kombinasjon med to 

anlagte sjakter i henholdsvis øst-vest og nord-sør gående retning, for å dokumentere 

lagets utstrekning og omfang. Lokaliteten ble ikke avdekket i sin helhet, da 

koksteinslaget strekker seg ut over tiltaksgrensen i nord, sør, vest og øst. Tykkelsen på 

laget indikerer en relativt omfangsrik virksomhet. Under koksteinslaget ble det påvist et 

fossilt jordbrukslag med datering til tidlig middelalder. Jordbrukslaget har vært gjødslet. 

Det har ikke vært mulig å definere driftsformen mer presist, men begge aktivitetslagene 

viser til ulike former gårdsvirksomhet i utkanten av det middelalderske tunet på Bleken. 

 

Det ble tatt ut seks kullprøver og en jordmikromorfologisk prøve i forbindelse med 

undersøkelsen. Tre kullprøver ble vedartsanalysert ved Moesgård museum og deretter 

datert ved Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Den jordmikromorfologiske prøven ble 

analysert av Dr. Richard Macphail ved University College London.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

BLEKEN SØRE, 145/1, LILLEHAMMER, OPPLAND 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Oppland fylkeskommune mottok 10. september 2012 søknad om nydyrkning fra 

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. I søknaden ønsket grunneier Jon Bleken på 

Bleken søre (145/1) å dyrke opp to parseller på til sammen ca. 7 daa i tilknytning til 

eksisterende dyrkamark. 

 

En av parsellene grenser opp mot et jorde på Bleken nordre (144/1) der Bleken kirke skal 

ha ligget frem til 1660-tallet (ID 58773/ID 83915). Kirkens konkrete plassering er ikke 

avklart. Parsellen grenser også opp mot tunet på Bleken midtre og nordre hvor flere av 

husene er SEFRAK-registrert. Før utflyttingen av tunet på Bleken søre lå alle Bleken-

gårdene samlet i dette området. I sydkanten av tunet ligger et område kalt «Tomten». Her 

er det tidligere påvist store mengder kokstein ved graving i grunnen (ID 162157), men det 

manglet en nærmere avgrensning av lokaliteten. Det forelå heller ingen dateringer fra 

laget.   

 

Oppland fylkeskommune gjennomførte registrering ved maskinell sjakting i mai 2013. 

Det ble da påvist et koksteinslag på den ene parsellen som er i konflikt med tiltaket. Det 

ble gjennomført en befaring den 15. mai 2013 der fylkeskommunen og Jan Henning 

Larsen fra Kulturhistorisk museum var til stede. I brev av 6. august 2013 til 

Riksantikvaren anbefalte Oppland fylkeskommune dispensasjon for det påviste 

koksteinslaget (ID 162157) med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. Kulturhistorisk 

museum støttet fylkeskommunens anbefaling i brev av 7. oktober 2013. Riksantikvaren 

fattet dispensasjonsvedtak den 15. oktober samme år, etter Lov om kulturminner (kml) § 

8 første ledd, med vilkår om arkeologiske undersøkelser av ID 162157. Riksantikvaren 

fattet i samme brev vedtak om kostnad og omfang, jf. kml § 10. Staten bekoster den 

arkeologiske undersøkelsen.  

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Den arkeologiske undersøkelsen ble utført av Ingar M. Gundersen og Hanna G. Hattrem i 

perioden 28. juli til 1. august 2014. Det ble brukt 10 dagsverk i felt. Aurskog-Høland 

bygdeservice stilte med gravemaskinfører Roar Sæther.  

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Ingar M. Gundersen Felt/prosjektleder 28/7-1/8 2014 5 

Hanna G. Hattrem Feltassistent 28/7-1/8 2014 5 

Sum 10 
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3 BESØK OG FORMIDLING  

Det ble ikke gjennomført planmessig formidling under utgravningene, men vi tok imot 

enkelte lokale besøkende og fortalte om undersøkelsen.  

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Bleken-gårdene ligger lengst nordvest i Lillehammer kommune, nær grensen til Gausdal. 

Stedsnavnet Bleken nevnes første gang i skriftlige kilder i 1330, mens kirken nevnes i 

1333. Kirken ble revet på 1660-tallet. I følge tradisjonen skal Bleken kirke (ID 58773 og 

ID 83915) ha stått på Kyrkjejordet, ca. 70 meter øst for det registrerte koksteinslaget. 

Gudbrandsdalen er kjent for sitt godt bevarte kulturlandskap med spesielt rikt 

bygningsmiljø, men det har frem til de seinere år vært gjennomført svært få arkeologiske 

utgravninger. I 1981/82 foretok Dagfinn Skre (1988) registreringer av middelalderske 

kirketufter i Sør-Gudbrandsdalen, som ledd i arbeidet med sin magistergrad. Han foretok 

i den forbindelse en mindre undersøkelse på Kyrkjejordet, Bleken nordre (144/1), i et 

forsøk på å stedfeste kirkestedet. På 1980- og 90-tallet var det flere mindre undersøkelser 

i Lillehammer kommune. I hovedsak dreide det seg om kullgroper, rydningsrøyser, 

enkelte gravrøyser og mindre områder med bosetningsspor. 

 

 

Figur 1: Tiltaksområdet sett mot nordvest. Tunet på Midtre Bleken til høyre i bildet. Foto: 

Ingar M. Gundersen (Cf34789:1). 

 

I 2011 og 2012 gjennomførte Kulturhistorisk museum omfattende undersøkelser av 

bosetningsspor fra jernalder i forbindelse med utbyggingen for ny E6 gjennom 

Gudbrandsdalen. Undersøkelsene var i all hovedsak konsentrert til Sør-Fron og Nord-

Fron kommuner (Gundersen mfl. 2016). På Odenrud i Sør-Fron ble det blant annet gravd 

ut fundamentet til en laftebygning og et koksteinslag fra middelalder (Andersen 2016).  
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Det er registrert relativt få kulturminner i nærområdet til Bleken-gårdene. 1,5 km sør for 

Bleken ligger det et gårdsanlegg fra jernalder-middelalder (ID 97130) med flere tufter, 

rydningsrøyser og en mulig gravhaug. Rett ved ligger et område med rydningsrøyser (ID 

100053). Ca. 500 m nordøst for Bleken er det registrert en hustuft og et jernvinneanlegg 

(ID 30658 og ID 50328). 

 

På Bleken (gnr. 144 eller 145) er det tidligere innkommet et spyd av jern fra eldre 

jernalder (C22946) i tillegg til enkelte fragmenter og avslag av flint og kvarts (C55578-

80). På Bleken nordre (144/1) ble det i 1976 funnet et vektlodd av bronse formet som en 

rytter med antatt datering til begynnelsen av 1300-tallet (C34865). 

 

Tiltaksområdet ligger umiddelbart sør for tunet på Midtre Bleken og har tidligere vært 

dyrket opp. Dyrkingen opphørte for ca. 30 år siden.  

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Forhold som lokaliseringsfaktorer, bryggesteinslagenes tilknytning til (for)historisk 

bosetning, deres dateringshorisont samt problemfeltet våt-/tørrkoking er overordnete 

temaer hvor det er behov for mer kunnskap. Aktuelle problemstillinger er i første rekke 

knyttet til en nærmere datering av koksteinslaget, dets opprinnelse og bruksperiode. Det 

vil også bli lagt vekt på dokumentasjon av lagets utstrekning (hvis mulig) og en vurdering 

av mengden kokstein (om det dreier seg om spredte forekomster eller et mer ”massivt” 

lag). Det er interessant at bryggesteinslaget er påvist rett ved et gårdstun som ut fra 

lokaltopografiske forhold og tidligere funn anses å inneha potensial for bosetning i 

jernalder og middelalder. Det er tidligere foretatt få utgravninger på og rett ved 

eksisterende gårdstun, men erfaringsmessig kan det finnes godt bevarte kulturminner 

under markoverflaten på etablerte tun. 

 

Bryggesteinslag indikerer gårdsbosetning i de områder slike blir påvist, og de blir gjerne 

datert til yngre jernalder og middelalder. Et aktuelt tema vedrørende gårdsbosetning er 

hvorfor spor etter bosetning fra nettopp denne perioden er underrepresentert i forhold til 

bosetningsspor fra eldre jernalder. En teori er at en stor del av gårdsbebyggelsen fra 

vikingtid og middelalder gjerne ligger på eksisterende gårdstun, men også andre 

forklaringer er framlagt, bl.a. endringer i byggeskikk. I forlengelsen av dette vil en aktuell 

problemstilling være om det kan påvises andre former for bosetningsspor i tilknytning til 

koksteinslaget. I så tilfelle vil funksjonsbestemmelse og datering av disse stå sentralt. 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

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

tonns gravemaskin med pussekuff. Deretter ble det ført en øst-vest gående sjakt i feltets 

nordlige ytterkant for å dokumentere lagfølger, faser og koksteinslagets omfang. Dette 

ble kombinert med en nord-sør gående sjakt langsmed vestre ytterkant. 

 

Fremkomne lag ble innmålt og nummerert fortløpende og deretter undersøkt, tegnet og 

fotografert i profil. Alle prøver og snitt/profiler ble også nummerert og innmålt. Det ble 

tatt ut kullprøve for radiologisk datering fra lagene, samt jordmikromorfprøve for 
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jordkjemiske analyser. Koksteinslaget ble senere fjernet mellom sjaktene, for å avdekke 

eventuelle underliggende strukturer. Det ble brukt digitalt speilreflekskamera i felt og 

bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under Cf34789. Kart og tegninger er katalogisert 

under samme nummer. Funn og prøver fra utgravningen er katalogisert under C59620. 

 

Innmålingen i felt ble utført av Ingar M. Gundersen. Det ble målt inn fire lag, hvorav to 

representerte moderne dyrking, i tillegg til feltgrenser, prøver, funn, jordprofiler, steiner 

og moderne grøfter. 

 

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

Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av 

innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble 

ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

 

 

Figur 2: Koksteinslaget etter endt avdekking, sett mot sørvest. En bjørk begrenset 

undersøkelsen noe mot sør. Med Hanna Hattrem. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf34789:2). 

 

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 prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via 

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

og ESRIs ArcMap 10.  

 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 
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museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

 

 

Figur 3: Oversikt over utgravningsfeltet med innmålte lag, profiler og sjakter. Kart: Ingar 

M. Gundersen (Cf34789:31). 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Mandag 28. juli gikk i hovedsak med til transport og vi ankom feltet ca. klokka 14.00. 

Det ble deretter foretatt en oppmåling av tiltaksområdet før vi begynte avdekking med 

gravemaskin. Arbeidet gikk svært fort, ettersom feltet hadde et svært begrenset omfang. 

Den påfølgende dagen ble feltet dokumentert i plan og rundt lunsjtider begynte vi å 

trekke en sjakt fra øst mot vest i feltets norddel. Koksteinslaget (A222) virket svært 

omrotet de første 7-8 metrene og inneholdt mye kvister og trevirke. En ubrent planke 

dukket opp på 1,05 meters dybde. Mye vann begynte å sige inn ved ca. 7 meter fra den 

østre feltgrensen. En del rundkamp lå på samme sted – trolig en dreneringsgrøft. Den 

østre delen av sjakta ble dermed gjenfylt. Sjakten ble trukket videre mot vest, hvor 

koksteinslaget også virket bedre bevart. Sjakten ble deretter videreført langsmed 

feltkanten mot sør (C436). I profil fremkom et tydelig skille mellom koksteinslaget og det 

oppløyde topplaget. Mot bunn ble det observert et mulig fossilt jordbrukslag (A440). 

Koksteinslaget ble rast tynnere mot sør og lagskillene oppphørte etter hvert helt. Nok en 

moderne grøft dukket opp i sør og vi gikk isteden i gang med å fjerne koksteinslaget 

mellom de to sjaktene, men gjorde ingen funn av strukturer under dette. Den påfølgende 

dagen gikk vi i gang med å måle opp og dokumentere de to profilene i nordlige og vestre 

feltkant, før vi tok ut prøver for C14-datering. En jordmikromorfologisk prøve ble tatt ut 
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av det fossile jordbrukslaget, men dette lot seg ikke gjøre i koksteinslaget på grunn av 

den høye andelen med stein i laget.   

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det ble observert en del moderne avfall i topplaget, som teglstein, glass og metall. 

Topplaget er forstyrret grunnet dyrking i nyere tid. Det går dreneringsgrøfter over feltets 

østre og søndre ytterkant, og det ble derfor ikke funnet hensiktsmessig å fortsette 

avdekkingen i disse retningene. I nord og vest strakk laget seg ut over tiltaksgrensen og 

koksteinslaget ble derfor ikke avdekket i sin helhet. Mye vann rant inn fra 

dreneringsgrøften i øst, og deler av denne sjakta ble derfor umiddelbart fylt igjen for å 

begrense tilsiget. Vann fortsatte likevel å sige inn og dekket deler av feltet mot slutten av 

undersøkelsen.  

 

Grøftene viste til moderne forstyrrelser i koksteinslaget. En mindre kjerrevei har også gått 

over den østre delen av feltet mot grinda inn mot tunet, men det ble ikke funnet spor etter 

denne. Dette skyldes trolig dyrkingen. Massene i øst var i tillegg omrotet, noe som kan 

tyde på at koksteinslaget har blitt brukt til å jevne ut undergrunnen før veien ble anlagt.  

 

Undersøkelsen ble derfor konsentrert om de dypereliggende og intakte partiene av 

koksteinslaget i vest.  

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Utgravningene resulterte i at et koksteinslag (A222) og et fossilt jordbrukslag (A440) ble 

undersøkt. Jordbrukslaget ble kun påvist i profil og var i sin helhet dekket av 

koksteinslaget. De to lagene er i hovedsak dokumentert i profil C436 og C438 (se Figur 

3).  

 

 

Figur 4: Profil C436 sett mot nord. Med Hanna Hattrem. Foto Ingar M. Gundersen 

(Cf34789:12). 

 

Koksteinslag A222 

Koksteinslaget hadde en tykkelse på 105 cm og strekker seg videre utover feltkantene i 

alle retninger. Koksteinslaget er i profil C436 kun dokumentert i en tykkelse på 64 cm, 
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men det ble observert en tykkelse på minst 105 cm i den øst-vest-gående sjakta før den 

måtte gjenfylles i øst. Laget ble dokumentert i en lengde på 14,8 meter fra øst til vest og 

en bredde på 13,1 meter fra nord til sør, men har en større utstrekning enn dette. Dette 

indikerer en mer omfattende virksomhet enn hva utgravningene isolert sett har påvist. 

Lagets form i bunn var ujevn. 

 

Figur 5: Tegning av profil C436 med markering for naturvitenskapelige prøver 

(Cf34789:29).  

 

A222 var dyrket opp og dekket av et opptil 30 cm tykt dyrkingslag med innslag av 

skjørbrente steiner. Lagene ble raskt tynnere mot sør og lagfølgene opphørte etter hvert 

helt. Det er grunn til å tro at koksteinslaget har blitt planert ut, noe som kan forklare de 

omrotete massene og det store innslaget av ubrent trevirke ganske langt ned i laget i øst. 

Den opprinnelige tykkelsen på laget er dermed ikke kjent, og kan ha ligget som en 

koksteinshaug på feltets nordøstre del.  

 

 

Figur 6: Profil C438 sett mot vest. Foto: Hanna Hattrem (Cf34789:22). 

 

Fyllmassene var relativt homogene og besto i all hovedsak av skjørbrente steiner, iblandet 

mørk brunt organisk materiale, kullbiter og noe ubrent trevirke. Det ble ikke observert 

dyrebein eller gjenstandsfunn. I profil C436 ble det påvist et tynt kullsjikt mellom 

koksteinslaget og det underliggende fossile jordbrukslaget, som trolig skal knyttes til 

koksteinslaget. 
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Fossilt jordbrukslag A440 

Jordbrukslaget ble påvist under koksteinslaget og hadde en dokumentert tykkelse på 30 

cm, lengde 6,04 m og bredde 2,6 m, men den fulle utstrekningen er ikke kjent. Laget 

forsvant gradvis i profil C438 mot sør og kunne etter hvert ikke skilles fra øvrige lag. 

Laget besto av gråbrun leire med innslag av sand og grus og er dyrket opp fra den 

underliggende leiregrunnen.  

6.1 FUNNMATERIALE 

Det ble ikke gjort gjenstandsfunn i løpet av undersøkelsen. 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Det ble tatt ut seks kullprøver i løpet av undersøkelsen. Tre prøver (P443, P445 og P447) 

ble sendt til utvidet vedartsanalyse ved Moesgård museum (se vedlagte analyserapport). 

P443 er tatt ut fra et kullsjikt mellom koksteinslaget og det fossile jordbrukslaget, P445 er 

fra et sjikt med brent og ubrent trevirke mot bunn av koksteinslaget, mens P447er tatt ut 

sentralt i det fossile jordbrukslaget. 

 

P443 består av ca. 50 mellomstore til små stykker trekull. Flere er delvis forkullede. 10 

kullbiter ble sortert ut for analyse. Fem stykker ble bestemt til gran (Picea), tre til bjørk 

(Betula), en til selje, vier eller osp (Salix populus) og en til or/bjørk (Alnus/Betula). Tre 

årringer fra en yngre gren av bjørk ble valgt ut for C14-datering. 

 

P445 består av ca. 100 mellomstore til små stykker trekull, samt uforkullede stykker tre 

og bark. 10 kullbiter ble sortert ut for analyse. To stykker ble bestemt til gran (Picea), tre 

til furu eller gran (Pinus/Picea), en til bjørk (Betula), en til selje, vier eller osp (Salix 

populus), en til furu (Pinus) og en til hassel (Corylus). Et stykke lot seg ikke definere. To 

årringer fra en yngre gren av hassel ble valgt ut for C14 datering.  

 

P447 består av ca. 15 små til meget små stykker trekull, samt uforkullede stykker tre og 

bark. 10 kullbiter ble sortert ut for analyse. Seks stykker var fra en sort frukttre 

(Pomoidea), tre til bjørk (Betula) og en til or/bjørk eller hassel (Alnus/Betula/Corylus). 

En årringe fra en yngre gren av bjørk ble valgt ut for C14-datering.  

7.2 DATERING 

Tre kullprøver ble sendt til Ångström laboratory ved Uppsala universitet for radiologisk 

datering (se vedlagte analyserapport). P445 og P447 ble datert til tidlig middelalder, mens 

P443 ble datert til høymiddelalder.  

 

Prøve Strukturnr. Strukturype Lab.nr Ukalibrert alder Kalibrert alder (1 sigma) 

P443 - Kullsjikt Ua-52133 863±29 BP 1155-1220 e.Kr. 

P445 A222 Koksteinslag Ua-52134 968±30 BP 1020-1050 e.Kr. 

1080-1150 e.Kr. 

P447 A440 Fossilt 

jordbrukslag 

Ua-52135 935±28 BP 1030-1060 e.Kr. 

1070-1160 e.Kr. 
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Figur 7: Kalibreringskurve for P443, P445 og P447 

 

7.3 MIKROMORFOLOGIANALYSE 

En prøve (P449) ble samlet inn fra lag A440 for mikromorfologisk og jordkjemisk 

analyse og sendt til Dr. Richard Macphail ved University College London. Den 

jordkjemiske analysen ble foretatt av Johan Linderholm ved Universitetet i Umeå.  

 

Et tynnslip og to jordprøver ble analysert (se vedlagte analyserapport). Analysen 

konkluderer med at lag A440 er et relativt humøst lag med mye trekull, som er 

oppblandet med sedimenter fra det underliggende leiresjiktet. Dette kan ha foregått ved 

spadebruk, men rapporten konkluderer ikke med sikkerhet på dette punktet. Lag A440 er 

godt kultivert og trolig gjødslet, noe som underbygger tolkningen av laget som et 

jordbrukslag. Laget er også kontaminert av jernfosfater fra det overliggende 

koksteinslaget.  

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Utgravningene på Bleken resulterte i funn av to middelalderske aktivitetslag; et 

koksteinslag og et fossilt jordbrukslag. Jordbrukslaget er stratigrafisk eldre enn 

koksteinslaget og var fullstendig dekket av dette. Det fulle omfanget på lagene er ikke 

kjent og strekker seg ut over feltavgrensningen, men tykkelsen på koksteinslaget 

indikerer en relativt omfattende bryggevirksomhet. Koksteinslag forekommer ofte i 

tilknytning til middelaldertun (Andersen 2016), og utgravningene på Bleken indikerer at 

det middelalderske Bleken har ligget i umiddelbar nærhet til utgravningsområdet – trolig 

der Midtre Bleken ligger den dag i dag.  

 

Et tilsvarende koksteinslag ble gravd ut på Odenrud i Sør-Fron i 2011 i forbindelse med 

E6-undersøkelsene (Andersen 2016). I likhet med forholdene på Bleken lå lokaliteten i 

utkanten av det moderne tunet, og var senere blitt planert ut. I massene ble det funnet 

store mengder bryggestein, men også et stort og differensiert beinmateriale. 

Koksteinslaget ble knyttet til slakting, tilbereding av mat og ølbrygging. C14-dateringene 

plasserer virksomheten i sein vikingtid og gjennom store deler av middelalderen. Den 
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yngste dateringen til 1400-tallet vitner derimot om en usedvanlig lang bruksperiode i 

forhold til de andre kjente koksteinforekomstene i innlandet. 

 

På Bleken besto laget i all hovedsak av bryggestein, og det ble ikke påvist slakteavfall 

eller spor etter andre aktiviteter i laget. Laget var langt mer homogent. Dette kan bety at 

koksteinen på stedet først og fremst bør knyttes til brygging, og i mindre grad til slakt og 

annet hushold. Et eldhus eller bryggerhus bør ha stått i umiddelbar nærhet, og da helst på 

det litt høyere terrenget utenfor feltkanten i nord. Her står det i dag et våningshus fra 

1700-tallet. Ifølge Gunder Bleken på Midtre Bleken har det tidligere stått en sommerstue 

ved stabburet på gården, som skal ha blitt benyttet til bakst og slakt. Dette kan ha vært et 

eldhus, men avstanden til koksteinslaget indikerer at de ikke bør sees i direkte relasjon til 

hverandre. Dagens tunstruktur er imidlertid et produkt av en senere utflytting av Søre 

Bleken og etablering av Midtre Bleken, og reflekterer ikke organiseringen av Bleken fra 

den gangen bryggesteinslaget var i bruk. Omorganisering av tunet kan ha medført at 

stuen ble flyttet fra en plassering nord for koksteinslaget for så å gi plass til våningshuset.  

 

Det fossile jordbrukslaget var dyrket opp av den underliggende leiregrunnen og viser 

tydelige tegn etter gjødsling. Laget er manuelt bearbeidet, men analyseresultatene gir ikke 

et nærmere grunnlag for å definere driftsformen. Spadebruk er foreslått i 

analyserapporten. Det er også foreslått at laget kan stamme fra hagebruk. 

Vedartsanalysene av P447 påviste et forholdsvis stort innslag av trekull fra en type 

frukttre, men det lot seg ikke gjøre å definere arten nærmere.  

 

Dateringsresultatene er ikke entydige. C14-dateringen av P447 (1030-1060/1070-1160 

e.Kr.) fra det fossile jordbrukslaget indikerer at jorda kan ha vært driftet i tidlig 

middelalder. Dateringen kan ikke relateres til et konkret kullsjikt eller avsviingslag i 

tilknytning til virksomheten. Kullstykkene kan stamme fra avsviing i forbindelse med 

nyrydningen, som deretter er pløyd rundt i laget, eller fra senere gjødsling av jordet. 

Dateringsresultatet er dermed preget av en viss usikkerhet, men peker likevel i retning av 

etablering og/eller vedlikehold av jordbruksarealet i tidlig middelalder. P443 fra 

kullsjiktet mellom koksteinslaget og det fossile jordbrukslaget ble datert til overgangen 

mellom tidlig- og høymiddelalder (1155-1220 e.Kr.), og angir dermed en terminus ante 

quem-datering for jordbrukslaget (øvre dateringsramme) og en terminus post quem-

datering av koksteinslaget (eldste mulige alder). Dette stemmer godt overens med en 

datering av jordbrukslaget til tidlig middelalder, men dateringen av P445 fra det 

overliggende koksteinslaget til tidlig middelalder (1020-1050/1080-1150 e.Kr.) passer 

ikke helt inn i bildet.  

 

Alle de tre prøvene er foretatt på trevirke med generelt lav egenalder (hassel og bjørk), 

hvor det i tillegg er valgt ut stykker fra yngre grener. De noe sprikende 

dateringsresultatene reflekterer dermed neppe store variasjoner i dateringsmaterialets 

egenalder, men snarere at koksteinslaget er iblandet eldre kulturmateriale. Dette kan ha 

skjedd ved senere utplanering eller allerede da laget ble kastet opp og etablert. 

Koksteinslaget hadde gode bevaringsforhold, noe de mange stykkene med ubrent trevirke 

vitner om, og prøven stammer fra et sjikt med mye ubrent virke mot bunn av laget. 

Prøven er tatt ut fra en kontekst som i mindre grad virket omrotet og påvirket av senere 

virksomhet, slik tilfellet var i feltets østre del. Koksteinslaget er også å forstå som et 

avfallslag, og sjiktet hvor prøven ble tatt ut kan representere eldre avfall deponert på 
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stedet tidlig under bryggevirksomheten. De noe tvetydige dateringsresultatene er i et slikt 

perspektiv ikke spesielt overraskende. Terminus post quem-dateringen fra kullsjiktet 

mellom de to lagene innebærer uansett at koksteinslaget må ha blitt etablert tidligst i 

høymiddelalder, noe som er i den øvre ytterkanten av det som er generelt antatt å være 

hovedbruksperioden for bryggestein (Andersen 2016). Det er uvisst når koksteinslaget på 

Bleken går ut av bruk.  

9 SAMMENDRAG 

Sensommeren 2014 ble det gravd ut deler av et koksteinslag på Bleken i Lillehammer 

kommune, som med all sannsynlighet kan knyttes til bryggevirksomhet i høymiddelalder. 

Undersøkelsen ble foretatt som en maskinell flateavdekking i kombinasjon med to 

anlagte sjakter i henholdsvis øst-vest og nord-sør gående retning, for å dokumentere 

lagets utstrekning og omfang. Lokaliteten ble ikke avdekket i sin helhet, da 

koksteinslaget strekker seg ut over tiltaksgrensen i nord, sør, vest og øst. Tykkelsen på 

laget indikerer en relativt omfangsrik virksomhet. Under koksteinslaget ble det påvist et 

fossilt jordbrukslag med datering til tidlig middelalder. Jordbrukslaget har vært gjødslet. 

Det har ikke vært mulig å definere driftsformen mer presist, men begge aktivitetslagene 

viser til ulike former gårdsvirksomhet i utkanten av det middelalderske tunet på Bleken. 
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

Strukturnr. Type Bredde Lengde Dybde Fyllets farge Fyllmateriale Beskrivelse Prøvenummer Fotonr_ 

222 Lag_avfallslag 1310 1480 105 Mørk brun kull | organisk 

| stein 

Koksteinslag. Mye skjørbrent stein, 

mørk brun jord med kullbiter og noe 

ubrent tre. 

444-446 Cf34789:2-27 

301 Lag_dyrkningslag 380 1480  Brun  Fyllskifte i 354   

354 Lag_dyrkningslag 1310 1480 30 Brun grus | 

organisk | 

stein | torv 

Brun matjord med grus, småstein og 

noe skjørbrent stein. Rester etter 

murstein. Moderne dyrkingslag 

oppløyd fra A222 

448  

440 Lag_dyrkningslag 260 604 30 Gråbrun grus | leire | 

sand 

Fossilt jordbrukslag. Gråbrun leire. 

Inneholder noe sand og grus. 

440, 449 Cf34789:9-24 

11.2 PRØVER 

11.2.1 KULLPRØVER 

Prøve Beskrivelse Vekt Struktur Type Lab ref. C14 alder 1 sigma 

443 Ca. 50 mellomstore til små stykker trekull. Flere er delvis forkullede. 10 

kullbiter ble sortert ut for analyse. Fem stykker ble bestemt til gran (Picea), tre 

til bjørk (Betula), en til selje, vier eller osp (Salix populus) og en til or/bjørk 

(Alnus/Betula). Tre årringer fra en yngre gren av bjørk ble valgt ut for C14-

datering.  

1,8 222 Koksteinslag Ua-52133 863±29 1155-1220 e.Kr. 

444 Små biter.  0,1 222 Koksteinslag    

445 Ca. 100 mellomstore til små stykker trekull, samt uforkullede stykker tre og 

bark. 10 kullbiter ble sortert ut for analyse. To stykker ble bestemt til gran 

(Picea), tre til furu eller gran (Pinus/Picea), en til bjørk (Betula), en til selje, vier 

eller osp (Salix populus), en til furu (Pinus) og en til hassel (Corylus). Et stykke 

lot seg ikke definere. To årringer fra en yngre gren av hassel ble valgt ut for 

C14 datering.   

4,2 222 Koksteinslag Ua-52134 968±30 1020-1050, 

1080-1150 e.Kr. 

446 Små og mellomstore biter 0,1 222 Koksteinslag    
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447 Ca. 15 små til meget små stykker trekull, samt uforkullede stykker tre og bark. 

10 kullbiter ble sortert ut for analyse. Seks stykker var fra en sort frukttre 

(Pomoidea), tre til bjørk (Betula) og en til or/bjørk eller hassel 

(Alnus/Betula/Corylus). En årringe fra en yngre gren av bjørk ble valgt ut for 

C14-datering.  

0,2 440 Fossilt 

jordbrukslag 

Ua-52135 935±28 1030-1060, 

1070-1160 e.Kr. 

448 Fragmenterte stykker. Uegnet for datering.  0,1 301 Dyrkingslag    

11.2.2 JORDMIKROMORFPRØVER 

Prøve Struktur Type Utførende instans Lab 

referanse 

Beskrivelse 

449 440 Fossilt 

jordbrukslag 

Dr. Richard Macphail, 

University College London 

M449 Et tynnslip og to jordprøver ble analysert. Analysen konkluderer med at lag 440 er et relativt 

humøst lag med mye trekull, som er oppblandet med sedimenter fra det underliggende 

leiresjiktet. Dette kan ha foregått ved spadebruk, men rapporten konkluderer ikke med 

sikkerhet på dette punktet. Lag 440 er godt kultivert og trolig gjødslet, noe som underbygger 

tolkningen av laget som et jordbrukslag. Laget er også kontaminert av jernfosfater fra det 

overliggende koksteinslaget.  



11.3 TEGNINGER (CF34789) 

 
 



11.4 TILVEKSTTEKST, C59620 

 

C59620/1-2 

 

Kulturlag fra middelalder fra BLEKEN SØRE, av BLEIKEN SØNDRE (145/1), 

LILLEHAMMER K., OPPLAND. 

 

1) 6 prøver, kull. 3 prøver er vedartsbestemt og datert:  

P443, koksteinslag A222: Vedartsbestemt til gran, bjørk, selje/vier/osp og or/bjørk. Bjørk 

datert: 863±29 BP, 1155-1220 calAD (Ua-52133).  

P445, koksteinslag A222: Vedartsbestemt til gran, furu/gran, bjørk, selje/vier/osp, furu og 

hassel. Hassel datert: 968±30 BP, 1020-1050 og 1080-1150 calAD (Ua-52134).  

P447, fossilt jordbrukslag A440: Vedartsbestemt tl frukttre, bjørk og or/bjørk/hassel. 

Bjørk datert: 935±28 BP, 1030-1060 og 1070-1160 calAD (Ua-52135). 

 

2) 1 prøve, jordmikromorf. Prøven er analysert. P449, fossilt jordbrukslag A440, profil 

C436. 

 

Funnomstendighet: Sensommeren 2014 ble det gravd ut deler av et koksteinslag på 

Bleken i Lillehammer kommune, som med all sannsynlighet kan knyttes til 

bryggevirksomhet i høymiddelalder. Undersøkelsen ble foretatt som en maskinell 

flateavdekking i kombinasjon med to anlagte sjakter i henholdsvis øst-vest og nord-sør 

gående retning, for å dokumentere lagets utstrekning og omfang. Lokaliteten ble ikke 

avdekket i sin helhet, da koksteinslaget strekker seg ut over tiltaksgrensen i nord, sør, vest 

og øst. Tykkelsen på laget indikerer en relativt omfangsrik virksomhet. Under 

koksteinslaget ble det påvist et fossilt jordbrukslag med datering til tidlig middelalder. 

Det ble tatt ut seks kullprøver og en jordmikromorfologisk prøve i forbindelse med 

undersøkelsen. Tre kullprøver er vedartsbestemt av Jannie Holm Larsen, Moesgård 

museum, og datert ved Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. En 

jordmikromorfprøve ble sendt til analyse hos Dr. Richard Macphail, University College 

London. 

Orienteringsoppgave: 6 meter sør for våningshuset på Midtre Bleken og 136 meter 

nordvest for våningshuset på Søre Bleken. 

Kartreferanse: EU89-UTM; Sone 32, N: 6786055.189, Ø: 571120.054. 

LokalitetsID: 162157. 

Innberetning: Gundersen, Ingar M. 2017: Rapport. Arkeologisk utgravning. Koksteinslag. 

Bleken søre, 145/1, Lillehammer, Oppland. Upublisert. Top.ark. 



 

11.5 FOTOLISTE (CF34789) 

Filnavn Motiv Sett mot Fotograf 

Cf34789_01.JPG Oversikt Bleken Vestnordvest Gundersen, Ingar M. 

Cf34789_02.JPG Etter flateavdekking Sør Gundersen, Ingar M. 

Cf34789_03.JPG Etter flateavdekking Sørvest Gundersen, Ingar M. 

Cf34789_04.JPG Etter flateavdekking Sørøst Gundersen, Ingar M. 

Cf34789_05.JPG Gjenfylling av sjakt 1 Vest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_06.JPG Gjenfylling av sjakt 1 Nord Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_07.JPG Planke funnet på 105 cm dybde i sjakt 1 
 

Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_08.JPG Baksiden av planke funnet på 105 cm dybde i sjakt 2 
 

Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_09.JPG Profil A 1/3, fra venstre mot høyre Nordnordvest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_10.JPG Profil A 2/3, fra venstre mot høyre Nordnordvest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_11.JPG Profil A 3/3, fra venstre mot høyre Nordnordvest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_12.JPG Profil A, hele Nordnordvest Gundersen, Ingar M. 

Cf34789_13.JPG Profil A, hele Nordnordvest Gundersen, Ingar M. 

Cf34789_14.JPG Profil A, 1/3, fra venstre mot høyre Nordnordvest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_15.JPG Profil A, 2/3, fra venstre mot høyre Nordnordvest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_16.JPG Profil A, 3/3, fra venstre mot høyre Nordnordvest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_17.JPG Profil A, hele Nordnordvest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_18.JPG Profil B, 1/4, fra høyre mot venstre Vestsørvest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_19.JPG Profil B, 2/4, fra høyre mot venstre Vestsørvest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_20.JPG Profil B, 3/4, fra høyre mot venstre Vestsørvest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_21.JPG Profil B, 4/4, fra høyre mot venstre Vestsørvest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_22.JPG Profil B, hele Vestsørvest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_23.JPG Prøve 449 in situ Vestsørvest Gundersen, Ingar M. 

Cf34789_24.JPG Prøve 449 in situ Nordnordvest Gundersen, Ingar M. 

Cf34789_25.JPG Oversikt etter utgravning Sørøst Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_26.JPG Oversikt etter utgravning Sørvest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_27.JPG Oversikt etter utgravning Nordvest Hattrem, Hanna Gjelten 

Cf34789_28-32 Tegninger og kart   
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11.6 ANALYSERESULTATER 

11.6.1 VEDARTSANALYSER 
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11.6.2 RAPPORT FRA RADIOLOGISK DATERING 
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11.6.3 MIKROMORFOLOGISKE OG JORDKJEMISKE ANALYSER 
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