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SAMMENDRAG 
Under graving av grøfter for kabel og informasjonsskilt ved midlertidig nedkjørsel til 

Oppland distriktshøgskole var det kommet for dagen kokegroper og 

kullkonsentrasjoner. 

 

Undersøkelse ble foretatt24.-25. september, 5 strukturer fra gammel bosetning ble 

dokumentert. 

 

Tre C14-dateringerga AD265-650. 

 

P g a manglende innmåling er restmaterialet kassert. 

 

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Under graving av grøfter for kabel og informasjonsskilt ved midlertidig nedkjørsel til 

Oppland distriktshøgskole var det kommet for dagen kokegroper og 

kullkonsentrasjoner. Forholdet ble den 19. august 1991 oppdaget av arkeolog Lars 

Erik Narmo som varslet Oppland fylkeskommune ved fylkesarkeolog Harald 

Jacobsen. Arbeidet ble stoppet, og saken videresendt Oldsaksamlingen for videre 

behandling, jfr. rapport ved Jacobsen av 16. august 1991. 

 

Oldsaksamlingen vedtok å foreta en arkeologisk undersøkelse, jfr. brev fra 

Oldsaksamlingen ved førsteamanuensis Heid Gjøstein Resi til Statens bygge- og 

eiendomsdirektorat av 9. september 1991. 
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VARIGHET. DELTAGERE 
Undersøkelsen ble foretatt av forsker Jan Henning Larsen den 24. og 25. september 

1991 og hadde således et begrenset omfang.. 

 

UNDERSØKELSESOMRÅDET 
Undersøkelsesområdet var en slak sydvesthellende li i nedkant (sydvestkant) av 

fylkesvei 213, jfr. avmerking på kartbilag i rapport ved Harald Jacobsen av 16. august 

1991. 

 

Det var på stedet lagt en midlertidig avkjørsel til Oppland distriktshøgskole over 

dyrket mark. Gravearbeidene var foretatt henholdsvis på NNV- og SSØ-siden av 

denne veien, slik at undersøkelsesområdet var avgrenset i to felter. 

 

I det følgende er feltene omtalt som felt S og Felt N etter beliggenheten, 
 

ARBEIDSOPPLEGG 
Det ble ikke åpnet nye felt, men arbeidet ble konsentrert om opprensing av eksisterende 

profiler. Strukturene ble dokumentert ved tegning og fotos, og det ble tatt utprøver for 

naturvitenskapelige analyser. Strukturene ble gjennomgravd. 

 

Dessverre strakk ikke tiden til for innmåling av strukturene. Så vidt vi forstår, har heller 

ikke Oppland fylkeskommune besørget dette.  

 

STRUKTURENE 
Kokegrop S-1 

Denne lå i utgravd felt mellom stabburet og rv. 213. Øverst var det 5 cm torv som dekket 

7 cm sand. I V var det 45 cm påfylt masse, i Ø 56 cm påfylt masse bestående av åkerjotrd 

med kull og teglstein. 

 

Gropas lengde 178 cm, dybde 53 cm. 

 

Grop S-2 

Gropen inneholdt lite kull, mest åkerjord. 

 

FELT N 
Her var det en 3 m lang profil som ble tegnet langs N-S-gående grøftekant. 

Pofilens N-ende 11,1 m fra SØ-hjørnet på det røde huset, S-enden 14,15 fra dette hjørnet. 

Videre lå N-enden av profilen 11,95 m fra SV-hjørnet og  S-enden 13,7 m fra dette. 

Grøften var 2,5 m bred, 1,2 m dyp med lengde 13 m. Den svingte mot SV. 

 

FELT S 
Dette feltet hadde mye mere rotete masser i toppen med murstein mm 

I sentrum av feltet grop 2: 17,9 m fra stabburets NØ-hjørne og 18,6 fra dets SØ-hjørne. 

 

Grop 3 profil Ø-V midt over gropen 1,3 m n for profilen gjennom grop 2, lengde 1,35 m 

og synes å fortsette litt mot Ø. N-S 1,25 m, S-del bredde 0,65 m, dybde 0,3 m. Tettpakket 

med kokstein, i midtpartiet kull. Ellers er kullet helt oppløst. 
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I N stolpehull med grå, steinfri jord, bredde 22 cm, nedgravd inntil 28 cm i steril 

undergrunn. 

 

I S kokegrop med flat bunn, bredde i topp 78 cm, nedgravd inntil 27 cm. I massene rundt 

noen steiner med mål over 10 cm antydet på tegningen, ellers småstein, jord og kull. Over 

gropen småstein, jord og kull. 

 

ANALYSER 

Fire prøver ble prioritert for vedartsanalyse og tre av dem for radiologidk datering, 

 

Struktur  nr. Prøve nr, Vedart T-nr Datering BP Kalibrert 

alder 

Felt S, Grop 

1 

1 18 fragm av 

bjerk, 2 av 

selje 

   

Felt S, Grop 

2 

2 20 fragm av 

bjerk og 20 

av furu 

T-10742 1645 +/- 70 AD 265-445 

Felt S, Grop 

3 

3 18 fragm av 

furu, 2 av 

bjerk 

T-10743 1470 +/- 80 AD535-650 

Felt N, Grop 

1 

4 18 fra bjerk, 

2 av furu 

T-10744 1575 +/- 80 AD400-565 

 

 

Funn og prøver 
Det ble ikke funnet førreformatoriska gjenstander, heller ikke brente bein. 

 

På grunn av manglende innmåling er prøvematerialet kassert. 
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VEDLEGG 

 

1.1 ANALYSERESULTATER 

1.2 KART 

1.3 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
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