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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

BJERKE NORDRE, 69/1, GRAN KOMMUNE, 
OPPLAND  

JES MARTENS 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Under registrering for gang- og sykkelsti langs Kjølvegen i Gran kommune ble 

det avdekket en brandgrav i traseen. Oppland fylkeskommune ved Ragnar 

Bjørnstad tok omgående (9/9 2008) kontakt med Kulturhistorisk museum ved 

Jes Martens.  Det ble etter samråd med Riksantikvaren ved Ingrid Smestad 

(email samme dag) besluttet å foreta en sikringsgraving av graven. 

 

Saksnr  08/8795 

Anr 2008/238 

Cnr 56672 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Jes Martens 12/9 

Sussanne Pettersson som foretok registreringen for Oppland fylkeskommune var 

tilstede under undersøkelse. 

 

 

3. FORMIDLING  

Grunneier Torstein Lie og sønn Torstein Bjerke besøkte gravingen under dagen. 

 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Området er rikt på synlige kulturminner i form av gravhauger. På selve gården 

fremkom for 20 år siden et jernbarre depot som ble etterundersøkt av museet ved 

Heid Gjøstein Resi (Resi 1995). Tre prøver av trekull fra funnet ga overraskende 

tidlige dateringer som dekker slutningen av bronsealderen og eldre førromersk 

jernalder. På nabogården Dæhlen fremkom i 2004 en brandgrav som også kunne 

dateresfra eldre førromersk jernalder, denne på grunnlag av et beltespenne 

(upublisert rapport ved H. Bernhardt 2007). 

 

Funnstedet ligger i dyrket mark helt inn til Kjølvegen som er pilgrimsled. 

Landskapet er kupert og overflaten består av morenemasser, men fjellet ligger 
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ikke altid særlig dypt. Selve graven fremkom nær toppen av en naturlig top som 

nesten kunne likne en overpløyd haug. Det var imidlertid intet som antydet at 

det var tale om noen form av kunstig oppbygging. I den avdekte sjaktet forekom 

det flere tydlige fyllskifter, men de hadde boplasskarakter selv om det fremkom 

brente ben i toppen av enkelte av disse. 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Målet med undersøkelsen var å sikre den avdekte brandgraven. Gravgemmet var 

allerede så forstyrret at mange ben var frilagt. Antakelig har både plogen og 

gravemaskinen tatt bort urnens øvre del.  

 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Undersøkelsen foregikk ved snitting, dvs. først ble den sydlige halvdelen av 

graven utgravd og dokumentert i flate og snit, siden den nordlige halvdel. Fyllen 

ble tatt med til museet for solding og flottering. 

 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Gravens fyllskifte var vanskelig å  skelne. I utgangspunktet ble det derfor utskilt 

to fyllskifter – et ytre som kunne være en del av graven og hvori det forekom 

enkelte brente bein samt et indre som ikke var meget større enn selve 

beinbeholderen. Avgrensningen av fyllskiftene i flaten var vanskelig da det ikke 

vare store forskjeller i farge eller komposisjon av fyllen og undergrunnen. Ved 

utgravingen ble først det ytre fyllskiftet gravd. Det viste seg fort at det ikke var 

en del  av graven men bunnen av et lag hvori rester fra graven var pløyd ut. 

Siden ble den sydlige halvdelen av det indre fyllskiftet undersøkt. Benene lå her 

tett uten fyllmasse i mellom og 2-3cm under den avrensete overflaten fremkom 

det fragmenter av tetningskit. Dette nivået ble avrenset og dokumentert i flate 

førend også det ble brudt opp og profilen avrenset og dokumentert. Deretter ble 

først graven tømt, siden ”det ytre fyllskiftet”. Gravfyllen ble tatt med hjem for 

solding og flottering. 

 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det var vanskelig å skelne naturlige lag fra kulturavsatte. Plog og gravemaskin 

har tatt toppen av graven. 

 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Se under forløp. 
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5.5.1 STRUKTURER 

Gravens nedgravning var vanskelig å skelne i flaten. Ved gravning fremgikk det 

at det skyldes at nedgravingen ikke var mye større enn gravurnen og i urnen lå 

de rensete beinene tett pakket uten annen fyll. I profilen sås runt 

beinkonsentrasjonen et tynt lag av gråbrun humøs finkornet sand, som utgjorde 

fyllen. 

 

I bunnen av nedgravingen ble det påtruffet fragmenter av tettningskit.  Ved 

forsiktig avdekking kunne disse følges i en halvsirkel skåret av profilveggen. 

Diameteren på denne sirkel kunne bedømmes til 10-12cm. 

 

Benkonsentresjonen lå innenfor tetningskittet. Allerede ved 

overflatefremrensingen fremkom det fragment av hovedskalle. Det fremkom 

mer nær bunnen av graven hvilket viser at beinene ikke lå anatomisk sortert. Det 

ble i felt ikke funnet annet enn bein og tetningskit i graven. 

 

Gravens bunn lå 4cm under avrenset overflate. På dette stedet begynner fast fjell 

ikke mye dypere og graven kunne således ikke være gravd meget dypere.  

5.5.2 FUNNMATERIALE 

 

Keramikk 

Ved den maskinelle avdekkingen og den etterfølgende avrensing av flaten 

fremkom det to keramikkskår. Deres relasjon til graven er ikke helt sikker men 

finner Susanne Pettersson mente det var stor sannsynlighet for at de stammer fra 

graven. Det fremkom imidlertid ikke mer keramikk ved undersøkelsen. De to 

skår er av grovmagret velbrent gods, og overflaten er jevn til glatt. Dessverre er 

det tale om ukarakteristiske sideskår, men på grunn av den gode kvaliteten er de 

antakelig fra eldre jernalder etter Kristi fødsel. 

 

Tetningskit. 

Tetningskittet var fragmentert allerede ved adekkingen.  

 

Brente bein. 

De brente bein ble tatt inn under funnnumrene 4-10. 4-5 er tenner og bein som 

ble tatt opp fra graven in situ. 6-7 er tenner og bein som fremkom ved solding av 

den hjembragte fyllmassen fra graven. 8 er bein fremkommet ved overflate-

avrensningen og før museets arkeolog kom til stedet. 9 er bein funnet i det 

såkalte ytre fyllskiftet nordøst men særlig sør før graven og 10 er bein 

fremkommet i tilsynelatende steril undergrunn sør for graven. 

 

Per Holck vurderer at alle funn-numre kan stamme fra samme individ og 

begravelse, og at det høyst sannsynlig er tale om en kvinne i 40-årene. Det er 

ikke påvist dyrebein i graven. 

 

Trekull. 
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Det kunne ikke påvises synlige rester av likbålet ved undersøkelsen av graven i 

felt. Det var kun etter flottering det fremkom få små trekullbiter. 

 

Makrofossil. 

 

 

5.5.3 DATERING 

Rensete brente bein kan antyde en datering til bronsealder. Dersom flotteringen 

frembringer daterbart materiale vil det bli forsøkt å foreta en 14C-datering. 

 

 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Flotteringen av gravfyllen ga lite kullbiter og en del annet humøst materiale. 

Hertil kommer de brente bein og tetningskittet. 

 

 

5.5.5 ANALYSER 

De brente bein er analysert av Per Holck (se egen rapport). Gjennomgangen 

viser at den begravde sannsynligvis var en kvinne i førtiårene. 

 

Trekullet er analysert av Helge Høeg. 

 

Makrofossilerne er ikke analysert. 

 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Gravens bevaringsdypde og de spredte bein uten for at den var ved å bli slidt 

ned og ikke hadde tålt ytterligere en avrensning. Det var derfor et riktig beslutt å 

foreta sikringsgravingen. 

 

 

 

6. KONKLUSJON 

Ved registrering langs Kjølvegen som er pilgrimsled fremkom det en dårlig 

bevart brandgrav på en lokalitet med talrike boplasspor. Graven rommer ikke 

gjenstander som kan dateres men graden av rensing av benene samt fraværet av 

trekull i fyllen antyder at det er tale om en grav fra yngre bronsealder. 

Ytterligere konklusjoner må vente til solding, flottering og analyser er 

gjennomført. 
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8. VEDLEGG 

 

 

 

 

8.1. STRUKTURLISTE  

 

 

Strukturliste 
Str. 
nr. 

Type Kontekst  Form Dimen-
sjon (m) 

Dybde 
(m) 

Tolkning Element/ 
fyll 

Kom.  

S1 grav boplass rund   grav brente 
bein 
tetnings-
kit  

 

         

 

8.2. FUNN OG PRØVER 

 

Funnliste C…..... (eksempel) Kan erstattes med Tilveksttekst hvis 
mange funn. 
C-nr. Funn-

nr. (felt) 
Kontekst/
struktur 

Gjenstand(er)  Vekt Materiale Kommentar  

C56672  1 S1 To keramikkskår 24g leire Funnet ved 
avrensing av flate, 
kontekst ikke helt 
sikker 

C56672 2 S1 Tetningskit 14g harpiks Funnet in situ i grav 

C56672 3 S1 Tetningskit 2g  Funnet ved solding 
av hjemtatt gravfyll 

C56672 4 S1 Tenner 1g tann Funnet in situ i grav 

C56672 5 S1 Brente bein 227g bein Funnet in situ i 
graven 

C56672 6 S1 Tenner 1g tann Funnet ved solding 
av gravfyll 

C56672 7 S1 Brente bein 172g bein Funnet ved solding 
av gravfyll 

C56672 8 S1 Brente bein 75g bein Funnet ved 
avrensing av 
overflaten 

C56672 9 S1 Brente bein 7g bein Funnet i ”ytre 
fyllskifte” 

C56672 10 S1 Brente bein 3g bein Funnet uten for 
fyllskifte syd for 
graven 
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C56672 11 S1 Trekull 1g trekull Funnet ved solding 
av gravfyll 

C56672 12 S1 Makrofossil 5g organisk  
materiale 

Funnet ved solding 
av gravfyll 

 

 

 

 

 

8.3. TEGNINGER 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

8.5. FOTOLISTE.   

Fotoliste, Negativnr. Cf. 
Film 1 
Bildenr.  

Motiv Retning mot Fotograf Dato 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 

 

8.6. ANALYSER  

1. 

2. 

3. 
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8.7. KART 

1. 

2. 

3. 
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