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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med I forbindelse med planlegging av vann og avløpstrase for 

strekningen Plassbakken – Teslo i Gran kommune, gjennomførte Oppland 

fylkeskommune en registrering av den foreslåtte traseen. Registreringen påviste flere 

lokaliteter med automatisk fredete kulturminner, og dette medførte at traseen ble 

endret.  

 

I et av områdene for opprinnelig trase, var det påvist en flatmarksgrav, ei kokegrop, et 

dyrkingslag og flere nedgravinger av uviss funksjon. Det ble bestemt at det skulle 

gjennomføres en sikringsgraving av flatmarksgraven. Utgravingen ble gjennomført 3. 

november 2004.  

 

Det foreligger ingen C14-dateringer foreligger, men det ble funnet en spiralbeltehake i 

jern som typologisk daterer flatmarksgraven til førromersk jernalder. Det er også gjort 

en analyse av beinmaterialet som viser at det muligens kan ha vært to individer i 

graven, ett yngre individ under 20 år og ett eldre individ (trolig en kvinne) over 50 år. 

Det var også enkelte fragmenter av smådyr i beinmaterialet. 
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DÆLEN, 67/1, GRAN KOMMUNE, OPPLAND  

HULDA BRASTAD BERNHARDT 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Bakgrunn for undersøkelsen var at Gran kommune planla en vann- og avløpstrase 

mellom Teslo og Plassbakken. Oppland fylkeskommune gjennomførte en befaring av 

traseen den 25. mai 2004, og det ble da fastslått at deler av traseen hadde potensiale 

for funn av kulturminner i dyrket mark. Det ble da varslet arkeologisk registrering 

etter kml. § 9.  

 

Oppland fylkeskommune gjennomførte maskinell sjakting i traseen i perioden 21. – 

28. september 2004 og det ble påvist tre områder med automatisk fredete 

kulturminner (id 89965, 89971 og 89972). Den foreslåtte traseen ble endret slik at de 

påviste kulturminneområdene id 89965og 89972 ikke blir berørt av tiltaket. 

Kulturminneområde id 89971 blir berørt dersom denne delen av planen blir realisert.  

 

Innenfor kulturminneområder id 89965 ble det påvist en flatmarksgrav, en kokegrop, 

et dyrkingslag samt flere nedgravinger av uviss funksjon. Da flatmarksgraven lå grunt 

i dyrket, hellende mark, var det på det rene at den etter hvert ville bli fullstendig 

ødelagt ved videre jordarbeider. I samråd med Oppland fylkeskommune ble det derfor 

besluttet å sikre materialet gjennom en arkeologisk undersøkelse. 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Utgravingen ble gjennomført den 3. november 2004 i samarbeid med Oppland 

fylkeskommune. Arbeidet ble utført av Jan Henning Larsen og Hulda Brastad 

Bernhardt fra Kulturhistorisk museum og Ragnar Bjørnstad fra Oppland 

fylkeskommune. 

3. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Fjellgrunnen på Hadeland er en del av Oslofeltet med kambrosiluriske bergarter, og 

jordartene består av morene- og forvitringsmateriale som gir gode betingelser for 

jordbruk. Dette har vært utnyttet langt tilbake i forhistorien, og i jernalder har det vært 

en godt etablert jordbruksbosetning i området. Kunnskapen om denne bosetningen er i 

stor grad basert på gravfunn og gravminner i området (Grieg 1926, Pedersen 1989).  

 

Hadeland er særlig kjent for rike romertids- og vikingtids gravfunn (jf. Grieg 1926, 

Pedersen 1989). Disse kulturminnene er i hovedsak lokalisert i sentralbygdene, på 

gårder som kan føres tilbake til jernalderen. De øvrige automatisk freda 

kulturminnene i kommunen utgjør flere tufter fra middelalder, en håndfull 

skålgropsteiner, samt i alt tre bygdeborger. Det er registrert flere felt med 

rydningsrøyser og fossile jordbruksspor i Askeladden. De fleste av disse ligger i felt 

sammen med gravhauger.  

Gården Dælen er nevnt i skriftlige kilder fra middelalderen. Gårdene Dælen vestre, 

søndre og nordre, Dælen og Dælen østre (gnr. 64-68) er nevnt første gang i 1499 i 

Diplomatarium Norvegicum som Dølyne. I seinere kilder er gården nevnt som Deling, 
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Dalin, Dellienn, Dellin, Dellen og Deelen. Navnet er en gammel gårdsnavnsform som 

kan skrive seg fra jernalder. Det er også kjent mange gravhauger og flere gravfunn fra 

jernalder på disse gårdene.  

 

Landskapet omkring kulturminneområdet hvor flatmarksgraven inngår, har stor 

kulturhistorisk tidsdybde. På Dælen og på nabogårdene Egge og Bjørke er det 

registrert automatisk fredete kulturminner og gjort funn av gjenstander som kan 

dateres til henholdsvis yngre steinalder, jernalder og middelalder. Kulturminnene som 

kan dateres til jernalder utgjøres i hovedsak av gravhauger og gravfunn. Både på 

Dælen, 66/6, og Dælen, 67/1, er det registrert en gravhaug fra jernalderen. På Dælen 

gnr. 66 er det dessuten registrert et gravfelt med ytterligere fire gravhauger. På Dælen 

vestre, 64/1, er det registrert to gravhauger, på Dælen søndre, 65/4, er det registrert tre 

gravhauger, mens det under Gullabakken av Dælen gnr. 65 og 68 er registrert to 

samlinger med tre gravhauger hver, en rydningsrøys og to fangstgroper.  

 

Videre er det registrert fire fangstgroper under Dælen søndre gnr. 65/4 og Dælen østre 

68/7. På Dælen gnr. 67/1 er det dessuten funnet en relieff-fibula av bronse fra eldre 

jernalder, og en pilspiss fra jern- eller middelalder. Gjenstandene ble funnet i 

nærheten av hverandre og kan stamme fra en av gravhaugene under Dælen gnr. 66. 

Av de fire haugene på dette gårdsnummeret var tre slettet ved nyregistrering i 1983. 

 

I 1998 gjennomførte Oldsaksamlingen en maskinell flateavdekking ved Tingelstad 

kirke, Rekken gnr. 146/1. Det ble blant annet undersøkt sju kokegroper og to 

ildsteder. C14-analyser av trekull av bjørk og furu fra tre av kokegropene ga en 

datering til perioden fra 405 f. Kr. til Kristi fødsel, dvs. førromersk jernalder. Disse 

kokegropene tilhører dermed den eldste gruppen av denne typen kulturminner, og 

tyder på at det fantes en etablert bosetning i området i en periode som ikke er 

representert med kjente gravminner.  

4. UTGRAVNINGEN 

Da utgravingen var en sikringsgraving av en grunn flatmarksgrav/branngrav, var 

hovedprioriteringen å dokumentere nedgravingens utstrekning i plan og profil samt 

sikre beinmateriale og eventuelle funn.  

 

Det var ikke utarbeidet særskilt prosjektplan med problemstillinger i forkant av 

utgravingen, selv om datering gjennom funn eller C14-prøver vil være essensielt for 

videre bearbeiding av gravminnet. Tidligere er få slike graver kjent i dette området, og 

det var spørsmål knyttet til gravens type og datering. 

 

Den påviste flatmarksgraven var ikke blitt dekket til etter fylkeskommunens sjakting, 

og det ble derfor besluttet å rense frem nedgravingen i plan for slik å få en sikker 

dokumentasjon av omfanget av nedgravingen. Undergrunnen besto av fin gul og lys 

gulbrun sand/silt. 

 

Flatmarksgraven var rundoval med en bredde nord-sør på ca. 25 cm, bredden øst-vest 

var ca. 15 cm. Området omkring nedgravingen var omrotet og humusflekket, men 

selve nedgravingen var relativt godt bevart. Det var 4-5 mindre stein i nedgravingens 

overflate. Det var en samling brent bein i sentrum av nedgravingen. 

Beinkonsentrasjonen lå mot øst og var rundoval med mål på 10x7 cm med største 
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bredde nord-sør. Det ble funnet et par brente beinfragmenter etter opprensingen av 

nedgravingen i plan. Disse lå øst i nedgravingen. 

 

 
 

Ill plantegning 

 

Deretter ble det prioritert å grave et snitt gjennom nedgravingen. På grunn av at 

samlingen av brent bein lå mot vest i plan ble snittet lagt tilnærmet nord-sør. Dette for 

å ha kontroll på eventuelle funn blant beinmaterialet. Dokumentasjonsflaten lå mot 

øst.   

 

Flatmarksgraven viste seg å være dypere enn antatt, vel 16 cm dyp. Bunnen av 

nedgravingen var rund og det var i profilen spor etter påfylt fin sand silt med 

forskjellige fargenyanser. Den sterile undergrunnen besto av lys brunrød sand lag, og 

nederste lag i nedgravingen besto av brungrå sand.  

 

Det ble påvist en samling brent bein, korroderte jernfragmenter og skår av rød/oransje 

keramikk. Samlingen strakk seg fra nord mot sør og var 17 cm lang og 4 cm dyp. 

Under samlingen var det i nord et lite felt med lys grå sand. Midt under samlingen var 

et felt med rødbrun sand. I topp av profilen, mot sør, var det to små felter med brun 

sand.  

 
Ill profiltegning 
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Profilen ble dokumentert ved tegning og fotografi. Det er ikke klarlagt hvorfor det har 

oppstått felter med sand/silt i forskjellige fargenyanser. Det kan være resultat av 

utvasking og fargesetting etter korrosjon av jern eller resultat av den opprinnelige 

etablering av graven med gjenfylling av masse.  

 

Etter dokumentasjon av snitt ble det besluttet å ta inn den resterende østre halvdel i 

blokk på grunn av kulde. Det ble da funnet en jerngjenstand som i felt ble tolket å 

være en beltehake. I østre halvedel ble det funnet en del brent bein, keramikkfragment 

og små kullbiter.  

 

5. FUNN (C. 54182) 

Keramikk 

Det er gjort funn av til sammen 63 keramikkskår, for det meste små skår. Det er ikke 

foretatt analyse av keramikkfunn, da det ikke er gjort funn av diagnostiserende skår i 

form av dekor, rand/munning eller hank. 

 

Brent bein 

Det ble gjort funn av til sammen 152,9 gram brent bein. Blant beinfragmentene er det 

diagnostiserende funn av tannmateriale. Beinmaterialet er sendt til osteologisk analyse 

(Per Holck 2005, se vedlegg 8.5.2). 

 

Spiralbeltehake 

Jerngjenstanden ble røntgenfotografert og bestemt å være en spiralbeltehake. 

Gjenstanden dateres til typologisk til førromersk jernalder.  

 

Trekullprøver 

Det ble tatt to trekullprøver. Kullprøve 1, fra snitt A (0,6 gr.) er ikke tilstrekkelig til å 

kunne gjennomføre en konvensjonell C14-datering. Kullprøve 2, fra snitt B (6,8 gr.) 

er vedartsbestemt til furu (Høeg 2005, se vedlegg 8.5.1) og det er tilstrekkelig 

daterbart materiale. Det er ikke foretatt dateringer av kullprøvene. 

6. KONKLUSJON 

I forbindelse med I forbindelse med planlegging av vann og avløpstrase for 

strekningen Plassbakken – Teslo i Gran kommune, gjennomførte Oppland 

fylkeskommune en registrering av den foreslåtte traseen. Registreringen påviste flere 

lokaliteter med automatisk fredete kulturminner, og dette medførte at traseen ble 

endret.  

 

I et av områdene for opprinnelig trase, var det påvist en flatmarksgrav, ei kokegrop, et 

dyrkingslag og flere nedgravinger av uviss funksjon. Det ble bestemt at det skulle 

gjennomføres en sikringsgraving av flatmarksgraven. Utgravingen ble gjennomført 3. 

november 2004.  

 

Det foreligger ingen C14-dateringer foreligger, men det ble funnet en spiralbeltehake i 

jern som typologisk daterer flatmarksgraven til førromersk jernalder. Det er også gjort 

en analyse av beinmaterialet som viser at det muligens kan ha vært to individer i 

graven, ett yngre individ under 20 år og ett eldre individ (trolig en kvinne) over 50 år. 

Det var også enkelte fragmenter av smådyr i beinmaterialet. 
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8. VEDLEGG 

8.1. Liste over funn  

8.2. Liste over kullprøver 

8.3. Fotoliste 

8.4. Plan og profiltegning av flatmarksgrav, målestokk 1:5 

8.5. Analyser  

1. Vedartsbestemmelse 

2. Analyse av beinmateriale 

8.6. Kart 

1. Kartutsnitt med innmålte sjakter fra registreringen. Graven er 

markert.1:500. 

2. Utsnitt av ØK-kart med forslag til trase Teslo-Plassbakken, CM 057-5-1, 

over området, målestokk 1:5000. 

3. Utsnitt av Askeladden-kart. Målestokk i cm. Flatmarksgraven er markert. 

8.7. Tilvekst 

1.  Tilvekst-tekst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 8.1 Funnliste C.54182 

 
C-nr. Funn- Kontekst/ Gjenstand Gram Materiale Kommentar  
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nr.  struktur 

C.54182.1 - Grav - snitt B Beltehake 
samt 2 
fragment Fe 

  Konservering 

C.54182.2 - Grav - overflatefunn   Keramikk 5 fragmenter 

C.54182.3 - Grav - snitt A   Keramikk 20 fragmenter 

C.54182.4 - Grav - snitt B   Keramikk 38 fragmenter 

C.54182.5 - Grav - overflatefunn - 14,5 gr. Brent bein Analysert  

C.54182.6 - Grav - snitt A  17,3 gr. Brent bein Analysert  

C.54182.7 - Grav - snitt B  121,1 gr. Brent bein Analysert  

 

 

Vedlegg 8.2 Liste over kullprøver 

 
Prøve- 
nr. 

Kontekst C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Gram Tre-
slag 

Kommentar C14-
dat. 

K1 Grav - snitt A C.54182.8  0,6 gr.  Snitt A Nei 

K2 Grav - snitt B C.54182.9  6,8 gr.  Snitt B Nei 

 

  

 

Vedlegg 8.3 Fotoliste 

 

Det ble tatt digitale foto under utgravingen. Bildene er brent på CD med navn og 

nummer; Dæhlen_031104_1-10. 

 

Bildenr.  Motiv Retning mot Fotograf Dato 

031104-1 Oversikt før utgraving Nordøst HBB 03.11.2004 

031104-2 Oversikt e. opprensing Øst JHL 03.11.2004 

031104-3 Oversikt e. opprensing Øst JHL 03.11.2004 

031104-4 Plan etter opprensing Øst HBB 03.11.2004 

031104-5 Plan etter opprensing Øst HBB 03.11.2004 

031104-6 Plan etter opprensing Øst HBB 03.11.2004 

031104-7 Profil av snitt, uten målestokk Øst HBB 03.11.2004 

031104-8 Profil av snitt Øst HBB 03.11.2004 

031104-9 Profil av snitt Øst HBB 03.11.2004 

031104-10 Oversiktsbilde etter utgraving Øst HBB 03.11.2004 

  

 

 

 


